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BİRİMCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1,50 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bo ;ok), Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 

İkinci Reisvekili Ali Süruri Beyin tahtı Ri
yasetlerinde inikadederek zaptı sabık hulâsası 
kıraat ve aynen kabul olundu. Evrakı varide 
aidoldukları encümenlere havale edildikten son
ra Köy kanunu lâyihasının müzakeresine geçildi. 

Onuncu maddenin 16, 18, 19, 20, 23, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 35 nci fıkraları aynen ve 17, 
32, 33 ncü fıkraları tadilen ve tashihen kabul 
edildi. 21 ve 22 nci fıkralar encümene iade ve 
Çanakkale Mebusu Mehmed Beyin teklifi 25 nci 
ve Kângırı Mebusu Talât Beyin takriri 34 ncü 
fıkra olarak kabul ve berayı teneffüs celse tatil 
ıedil<ii. 

İkinci Celse 

Ali .Süruri .Beyin riyasetleriyle küşadedile-
rek Köy kanunu lâyihasının müzıakersine de
vam olundu. 11 nci maddenin muhtevi olduğu 
31 fıkradan 21 ve 22 nci fıkralar tadilen ka
bul ve ,31 nci fıkra. Sıhhiye ve Dahiliye encü
menlerine havale ve yirmi dördüncü fıkra kır
kıncı maddenin müzakeresine telbir olundu. Fı-
karatı .saire ise aynen kabul edilerek 'Çarşamba 
günü içtima edilmek üzere celseye nihayet ve
rildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında iti
raz var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sa
bık hulâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Takrirler 
1. — Benizli Mebusu Haydar liüşdü Beyin 

Hapsanede irtikâbı cürmederek on beş seneden 
fazla küreğe mahkûm edilmiş olanlar hakkında 
Affı Umumi Kanunu sakıt olduğundan Adliye 
Encümenince tefsirine dair takriri (4/1) (Ad
liye Encümenine). 

2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Tedrisatın 

tevhidi ve akaarat ve vakfiyenin malî bir mües
sese halinde idaresi hakkındaki teklifi kanunisi 
beş aydan beri seriye Encümeninle bulundu
ğundan Nizamnamei Dahilînin bu baptaki sara
hatine binaen doğrudan doğruya ruznameye 
alınmasına dair takriri. 

EKREM B. (Rize) — Geri aldım efendim. 
REİS — Efendim takrirlerini geri aldılar. 

3. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1340 senesi Muvazeneı Umumiye ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (1/296) 

REİS — O .halde 'efendim bugün ruzname-
mizi teşkil eden 1340 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun müzakeresine devam edece
ğiz. 

Efendim ımalûımuâliniz heyeti uımuimiyesi 
hakkımdaki müzakere zannederim hitam bul

muştu. Yalnız Maliye Vekili Böyefendi bâzı 
mütalâata cevap verecektir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜL-
IIALİK B. (Kângırı) — Heyeti Oelileden, he
yeti umumiye hakkımda ,sıöz alan rüfekayı muh-
teromonin hemen .kısmı âzami aşarın tarzı ıciiba-
yetinden ağırlığından şikâyet .etmişlerdir. Ben
deniz de heyeti umumiyesi hakkında mz söy
lerken tarzı cinayetini behemehal değiştirmek 
niyetinde olduğumuzu ve şimdiden hazırlığa 
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'başladığımızı düğeri aşarı için bütün mülflıa- j 
katla muhaiberede bulunduğumuzu, İstanbul 
aşarının Arazi Yengisine kallbedildiğini ve di
ğer mahaller aşarının da sırasiyle kalbe dilmek 
için tetkikatta bulunduğumuzu da arız etmiş
tim. Aşarın çokluğiyle beraber bunun bir gün
de ceffelkalem kaldırılması imkânı olmadığı
nı da arz etmiştim. Arkadaşlarımızdan bir kıs
mı vilâyatı şarkiye deki mümbit ovalarımızın 
kolsuz kaldığını oralara ıbirçok muhacir gön
derilmesini söylediler. Bunda tamaımiyle mütte- s 
fikim, hattâ bendeniz de aynı mütalâatı serdetmiş
tim. Ve demiştim ki, (Bayburt, Pasinler, Bulanık, 
Muş, Van ovaları) huigün harbden evvelki nü
fusunun yüzde 'otuzunu hile- ihtiva etmiyor. 
Her halde .siyasetimiz orada nüfusumuzu teksif 
etmek olmalıdır demiştim. ] 

Arkadaşlarımızdan biri de Islahatı Maliye 
(Komisyonundan bahsetti. Eğer mütehassıslar 
Heyeti öelilenizıce kabul huyurulacak olursa ge
lecek mütehassıslardan bu suretle de istifade 
etmek emelindeyiz. 

Bir arkadaş da idarei hususiyelere muave
net edilmediğini söylediler. Zannederim ki, 
burada her müzakere edilen kanunda Hükü
met idarei hususiye] e,r için âzami hir hisse ayrı-
makta kusur etmiyor. Bunun en büyük misali 
Heyeti Celilenkı kabul 'buyurduğu Sayım Ka
nunu, Bedeli Nıakdîi Askerî Kanunudur. Ora
da idarei hususiyeler için eskilerine nazaran 
pek mülhim Ihisseldr ayrılmıştır ve Hükümetin 
de kanaati, her fırsatta teklif edeceği yengiler
den imkân ve nisbet dairesinde idarei huşu- j 
siyeleri de memnun edecek, onları yaşatabile
cek bir varidat temin etmektir. 

Rüfekayı ıMuıhteremeden bir ide «Eş'ar ve 
istiş'ar ile vakit ıgeçiriyorlar, Eş'ar ve istiş'ar 
ile vakit ıgeıçiren memurları hemen kolundan tu
tup atmalı» buyurdular. ! 

Fakat aynı refikimiz hu sözlerinden biraz j 
evvel memurların ihuıkukunun tahtı muhafaza
ya alınmasını ve memurlara hir hakkı hayat 
verilmesini söylediler. Zannederim ki, Heyeti 
Celileniz memurlar hakkında her halde kanu
ni muamele icrasını tensip buyururlar. Memur
lardan kusurları olanlar hakkında takibat ya
pılır. Ve Kavanini nizamat dairesinde kendi
leri tecziye edilirler. Bu hususta takibedceeği-
miz gaye 'bundan ibarettir. Bütçedeki açığın ' 

— 99 

hakiki açık olmadığı ve varidatın noksan gös
terildiği beyan buyuruldu. Varidatı umumiye 
hakkında ilk mâruzâtımda jda arz etmiştim. 
Evvelemirde 'varidatı tahmin etmek için beş 
senelik hesalbı vasatiyi almak icabediyordu. Fa
kat 1839 senesi varidatından 'başka varidatı 
mikyas ittihaz etmek Hükümet için gayrimüm-
kündür. 1338 de - Mütalâatı umumiyede de arz 
ettiğim üzere - Memleketin en mühim kısmı iş
gal altında idi. Varidatımızı 1338 ve ondan ev
velki senelere nisbeten tahmin etmek için 1334, 
1335, 1336, 1337 senelerini vasati -olarak al
mak imkânı yoktu. Onun için hakikati ne ise 
onu arz ettim, mikyas olarak 1339 s en esini al
dım ve o suretle varidat bütçesini takdim et
tik. Belki bâzı orkam az .görünecektir. Fakat 
Heyeti Umumiyeıce varidat bütçesinin hini mü
zakeresinde tetkik ederiz. Heyeti Umumiye 
daha ziyade varidat ihtimali güdüğü yerlerin, 
neticei müzakerede hâsıl olacak kanaate göre 
tezyit ve tenkis ederiz. Biz masarifatta, bilhas
sa masarifi m uk anne neyi en kabili tasarruf 
olabilecek bir surette tetkik ederek bütçeye 
vaz'ettik. 

Arkadaşlarımızdan bir kısmı Temettü Ver
gisinin yalnız bir iki maddesinin -gelip diğer 
kısımlarının (gelmediğini söylediler. Halbuki 
kanun Heyeti Oelilenize takdim edilmiştir. Te
mettü Vergisinin değiştirilmesi teklif edilen 
maddeleri o kanunda meveudolan mevaddan 
birkaç tanedir ki, en ziyade adaletsizliği göze 
çarpmış olanlardır. Onu da Heyeti öelileniz 
nazarı itibare alarak kabul Ibuyurdu ve en 
ağır ihtilâfat zail oldu. 

Kazanç vergileri ııamiyle teklif (ettiğimiz: 
lâyilhaii kanuniyede Heyeti Celilece kahul buyu-
rulacak olursa o zaman Temettü Vergisinde 
görülen diğer nispetsizlikler İde taıma'men zail 
olacaktır. Kanun lâyihası Heyeti. Celilededir. 
Maliye bütçesinin, bilhassa beşhuçuk milyo
nun, has döndürücü bir masraf olduğunu refiki 
muhteremim Şükrü Bey, eferidii söylediler- ve 
yalnız Maliye Vekâletinin tahsilatımdan 'bilhassa 
tahsilattan ibaret olan vazifesi için Ibeşbuçuk 
milyonluk sarfiyatın pek baş (döndürücü Ibir 
masraf olduğunu 'söylediler. 

Zann'elderim ki, Maliye Vekâletinin en bü
yük vazifesi kabul huyurulan 'bütçenin, masraf 
bütçesinin sarfiyatına nazaret etmek ve onu 
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kontnol etmekten ibarettir. Eğer elinizlde 'bulu
nan (bütçeye ' nazar ıddileoek .olursa tahsildarlar 
ve tahakkuk memurları için verdiğimiz, senevi 
5'59 bin liradan ibaret olduğu ıgörüliür. Tahsisat-
la beraber buna verdiğimiz paranın miktarı iki 
milyon 247 bin liradır. Bunda 'beşylüz hin liralık 
maaşa mukabil tahsisatın çok 'olımaısı, tahsil me-
murîarımızm, tahakkuk memurlarımızın maaşı bin 
ve pek azının binden yukarı 'olmasındadır. Küçük 
•memurlar tahsisatı malûlmuâliniz 'bine kadar üç 
'mislidir. Ondan yukarsmm tahsisatı nısfından 
(daha azıdır. 'Maaş cihetinden ise '559 bm lira
dan ibarettir. 

Düyunu umumiye hislsieısi için hiçlbir şey 
konulmamış buyuruldu. Hal'buki (bunu Muva-
ztenei Uımıumiye Kanununda »gayet sarih olarak 
arz ettik ve zannederim ki, Ibundan (daha ha
kiki (bir ifade olamaz. Borçlarımız taayyün 
letimtefdikçe ve sureti tesviyesini teslbit etme
dikçe düyunu umumiye için hiçlbir hisse koy
madık. Pek açık 'bir ifadedir, :bundan daha 
açık hir ifade tasavvur .etmiyorum. Borçlarımız 
taayyün etmeyince ne koyalum? Ne koysak ha
kiki Ibir miktar ollmıyacaktır. Onun için hiç-
hir miktar koymadık. Muahede Avrupa hükü
metlerince 'de tasdik edilir, alacaklılarla kar-, 
şı karşıya gelirsek io zaman 'boırçlarılmızın ne 
•olduğu taayyün ve teslbit ettikten sonra her 
halde bütçemize hir para koyacağız ve tediyata 
'başlıyacağız. 

Birkaç bütçe hakkında tenkihat vukubul-
Idü. O bütçeler Muvazene! Maliye Encüımenüıe 
iade leldilir. Heyeti Çelmenizin yeni vaiz "ettiği 
kavanin mucilbünee orada Hükümetle (müştere
ken tetkik edilir. Tekrar Heyeti Oelilenize 'g'e-
tirilebilir. Heyeti Celile kanun vaz'etmeden ve 
ka'bul etmeden Hükümetin kenldiliğinden bir 
kanun vajz'etm'esÜ imkânı yoktur. 

Arkadaşlardan biri !de «aşar te'zyiidedÜlme-• 
melidir» diyor ki, (burada zannederim hir yan
lışlık varldır. Günkü tezyidedilm emiştir ve tezyi-
dedilmiş (bir veırgi yoktur. 

Arkadaşlarîmızdan biri de imıemurlarLlan 
1Ü0 - 150 lira ımaaş alan ve 'bunlardan .18 - 20 
yaşlarında bulunanlar olduğunu söylediler. Bu
nun üzerine 18 - 20 yaşlarında memur olup ol
madığını tetkik ettim. Halbuki herhalde bu 
18 - 20 yaşında olanların asker olmaları lâzım
gelir. Zira askerlikte 100 - 150 lira maaş alabil

mek için ya binbaşı veyahut kaymakam veya mi
ralay olmak lâzımgelir. Halbuki bu yaşta hiçbir 
kaymakam veya miralay yoktur ve olamaz. Olsa 
olsa bu maaşı alanların mülkiye memurlarının 
içinde bulunması lâzımgelir. Bunları da sıra ile 
gözden geçirdim. 100 -150 lira maaş alan memur
ları tetkik ettim. 100 lira maaş alabilmek için 
50 lira maaşı asli olmak lâzımgelir. 50 lira ma
aşı asli alabilmek için de ya merkezde bir daire 
müdürü olacak veyahut vali veyahut 3 - 4 def
terdar veyahut da 3 - 4 tane Düyunu Umumiye 
Başmüdürü olacak veyahut Rüsumat Başmü
dürü, şube müdürü olacaktır. Onun için muhte
rem arkadaşlarımdan çok rica ederim, 17 - 18 
yaşlarındaki 100 - 150 lira alan memurlar han
gi dairede ise lütfen söylesinler. Bu hususta ta
kibatta bulunalım. Bu usulü 1324 İnkılâbı ta
mamen kaldırmıştır. 1324 ten evvel daha beşik
te iken maaş alanlar vardı. Fakat 1324 înkilâ-
bının kaldırdığı bu bedati hiçbir vakit Cumhu
riyet Hükümeti kabul edemez. Tekrar istirham 
ediyorum o arkadaşımdan ki, hangi dairede ise 
tekrar tetkikat yapalım. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Köse imiştir de 
öyle zannetmiştir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Devamla) — Sonra gümrükler hakkın
da ne düşünüldüğünü sordular ve tarife için 
tetkikat yapılıp yapılmadığını sordular. Malûmu-
âldniz gümrük için muahedatta birtakım kuyut 
vardır. Biz tetkikatımızı ifa ediyoruz, tarifede 
«773» numara vardır. Her numara üzerinde han
gileri muzırdır, hangilerinden tüccar zahmet 
çekiyor? Bunların hepsi birer birer tetkik edi
lir ve ilk fırsatta bunların tadili için teklifatta 
bulunacağız. Hesabatı atikanm tasfiyesinden ve 
ademi tetkikinden bahis buyurdular. Harbi Umu
mi esnasında bulunan, gerek İstanbul'da ve ge
rek Avrupa'da bulunan hesabatımızı tasfiye için 
uğraşıyoruz ve İstanbul'da hesabatımız için iyi 
neticelere varıyoruz. Avrupa'da bulunan hesaba-
tımızın tetkiki için de Almanya'da bir heyetimiz 
vardır. Harbi Umumi hesabatımız şu suretle hu
lâsa edilebilir : Biri Hükümet hesabına Alman-
ya Hükümetine verilmiş olan avans suretiyle 
vâki olan siparişat, İkincisi : İstanbul'da müte-
ahitler vasıtasiyle vukubulan siparişat, üçüncüsü 
ise Berlin, Viyana Mubayaa Komisyonları Ata-
şemiliterleri marifetiyle vukubulan sipariştir. Bi
zim komisyonumuzun yapmış olduğu tasfiye mu-
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amelâtı ikinci ve üçüncü madde hakkındadır. 
ikinci madde, Hükümetimizle hükümeteyn a ra 
sında bilâhara vukubulacak tasfiye üzerine hal
ledilecektir. Bunun için şimdiye kadar epice mu
amelât tasfiye edilmiş ve evvelce vukubulan si-
parişattan mütaaddit fabrikalardan İzmir'e, İs
tanbul'a birçok irsalât da vâki olmuştur. Komis
yonumuza verdiğimiz masrafla kurtardığımız 
mevaddı yekdiğeriyle mukayese edeoek olursak 
komisyonumuza verdiğimiz masrafın yüzde beş 
bile onmadığını görürsünüz. Bunlarım bir kısmı 
bugün milyonlarca liralarla tedarik edilenn'iyecek 
mevaddı harbiyeden ibarettir. Her halde kabîl 
olduğu kadar, ne imkân varsa bunları tahsile 
gayret ediyoruz. Ve arz etttiğim giib'i Eylülün 
nihayetine kadar vukubulmuş olan sevkıyattan 
numaralariyle, kasalariyle Hükümetin malûmatı 
tahtında olmak üzere maliyemin de malûmatı var
dır. Yani ne kadar kasa ve ne kadar mal sevk 
edilmiş... Eski hesâbatm tasfiyesi neticesinden 
Hükümet malûmattardır. Yalnız İstiklâl Muha-
rebatı esnasında memuren oraya gönderilen ar
kadaşlarımızın hesabatı malûm değildir Bunu 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri, ya 
Müdaf aai Milliyeriin bütçesinin hini müzakeresin
de veyahut da Heyeti Celilenin arzu ettiği za
manda izah edeceklerdir. 

Ziraat Bankasına borcumuzun verilmediğin
den bahsedildi. Ziraat Bankasına 1339 senesi zar
fında Heyeti Celilenin kabul ettiği kavanin mu
cibince İM milyon dokuzyüz bin lira para veril
miştir. Gördüğümüz hesapta Ziraat Bankasiyle 
bir ihtilâfımız vardı. Maliye, Ziraat Bankası
na 1339 dan sonra borcu kalmadığını iddia edi
yor. Ziraat Bankası bir miktar alacağı olduğu
nu iddia ediyor. Onum için tarafeyn Muvazene! 
Maliye Encümenini hakem intiıhabetmiştir. Mu-
vazenei Maliye Encümeni her iki tarafın iddia
sını ve hesabatını tetkik ederek hangisinin borç
lu ve haklı olduğuna hükmeder ve karar verirse 
bu suretle kalmış olan borcumuzu da vereceğiz, 
1324 ten evvel borç için de Heyeti Celileye ge
lecek bir kanun vardır. Onun da muayyen za
manda faizsiz olarak tesviyesini kabul ettik. 
Bendenizin Heyeti Umumiye hakkında arkadaş
larımın vukubulan tenkidatma cevaplarım bun
dan ibarettir. Unutulmuş şeyler varsa lütfen 
izah ederler bendeniz de arz ederim. Yalnız de
min arz 'ettiğiim gilbi yeni kabul ettiğimiz Kava
nin mucibince Hükümetçe müttefikan yeniden 

birtakım bütçelerin Muvazene Encümenine Hü
kümetçe müttefikan tetkik edilerek Heyeti Celi-
lenize sevk edilmesi icabeder. Onun için bütçe
ler, zaten birinci maddenin heyeti umumiyesi-
nin kaibulü bütün bütçelerin kabulünden Sonra 
olacaktır. Heyeti Celile diğer alâkadar oimıyam 
bütçeleri tetkik buyurur. Alâkadar olmıyan büt
çeler de Muvazenei Maliye Encümenince, Hükü
metçe tetkik edilip de buraya gelinceye kadar 
tetkikatı hitam bulur ve bu suretle Mart içeri
sinde Hükümete bir bütçe vermiş olursunuz. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

HAZIM B. (Niğde) — İstanbul gümrüklerin-
ce inanılmayacak derecede suiistimalât olmakta 
bulunduğunu epeyden beri her tarafta iş'iltiyorum. 
Ahiren gazetelere de intikal etti. Ezcümle ipekli 
pamukların pamuklu diye geçirildiği söyleniyor. 
Bundan ise hem halk, hem Hazine mutazarrır olu
yor. Çünkü pamuklu diye geçiriliyor. Halbuki 
kumaştır. Bunun için ise bittabi az vergi veri
yor. Halbuki bunlara kat kat resim veriyoruz 
diye beş (Santimetrelik bir boyunbağı için evvelce 
«30» kuruş alırken şimdi «350'» kuruş alıyorlar. 
Ve niçin böyle istiyorsunuz denilince : Tabiî 
gümrüğe ağır resim veriyoruz diyorlar. Halbuki 
hem gümrük vermiyorlar ve hem de fiyata zam
mediyorlar. Bunun için bir tetkikat yapılmış mı
dır ve bunun men'i için ne gibi tedabir ittihaz 
edildi, tahkikat yapıldı mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Müfettişlerimiz, tetkikatla 
meşguldür. Neticei tetkikatı arz ederiz. Biz de, 
gerek müdüriveti umumiyeye ve gerek müfettiş
lerimize icabeden emirleri verdik. O suretle tet-
kikatım yapıyoruz. Tahkik ediliyor, neticesini 
arz edeceğim. Hakikaten bunu yapan memurlar 
varsa, bittabi cezalarını göreceklerdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim 
beyanatıâliniz arasında, tahsilat için verilen pa
ranın miktarı istiksar edildiği zikrediliyordu, 
Halbuki bu miktar, istilksar edilecek derecede de
ğildir, buyurdunuz. Bendeniz bir tahsildara (25) 
lira aylık Verildiğini farz ederek, bunun bir se
nelik alacağının (300) lira tutacağını hesafcediyo-
rum. Sonra o tahsildarın mürettebatı tahsiliyesıi 
beşyüz lira 'ise, mürettebatının yüzde altmışını, 
altıyüz lira ise yüzde ellisini, dokuzyüz lira ise 
yüzde otuzunu almış oluyor. Şu halde bir mü
rettebatın yüzde (50 - 60) nı bıir tahsildara ye-

— 101 — 



1 : 4 5 . 3 , 1340 C : 1 

dirilip de mütebakisini Hazineye vermek gibi 
bir usulü tahsil, her halde millet için nâfi bir 
usulü tahsil değildir. Onun için bu usulü tahsili 
tebdil etmek ve Hazine ve millete enfa olacak bir 
şekil düşünülüyor mu, bunu anlamak istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângın) — Bendeniz, tahsil edilen 
paranın tahsildarlara verilen para derecesinde' 
tutmıyacağma kaaniİm. Varidat kalemleriyle ta
hakkuk ve tahsil şubeleri bu arz ettiğim rakam
larda dâhildir. Tahsildarlarla tahsilat idareleri 
için verdiğimiz (361 848) liradır. Bütün memle
ket dahilindeki tahsildarların almış oldukları pa
ra bundan ibarettir. Tahsisatı fevkalâde olarak 
da (1 090 000) lira alıyorlar. İfade buyurduğu
nuz şeyleri refiki muhteremim Şükrü Bey Heyeti 
Oelıileye söylerken, doğrudan doğruya Hazinenin 
tahsil etmekte olduğu (40 000 000) liradan 
(25 000 000) milyon liralığını nazarı itibara al
mak suretiyle 'söylemişlerdir ve (5,5) milyon lira-' 
sının oraya sarf edildiğini ve binaenaleyh % 20 
nisfbetinde masarifi tabsiliye yapıldığını söyledi
ler. Bendeniz, ona eevabolarak evvelki izahatımı 
ısöylediım. Zatıâliriizin ifade buyurduğunuz şey, 
her halde tetkik edilecek bir meseledir. Bugün 
arkadaşliarım tetkikata başlamışlardır. Eğer ne
ticede daha nâfi bir usul bulursak her halde eski 
usulün yerine ikame edeceğiz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Tetkiki 
Hesalbat komisyonları hakkında izahatta bulun
dunuz. Şimdiye kadar bunlar vazifelrin'i ve me
sailerini ne dereceye kadar getirmişlerdir ve 
bunlara yevmive olarak ne veriliyor ve bu me
sai ne vakte kadar devam edecektir? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kân-o-ırı) — Yevmive (12) lıira veri
yoruz. Fakat bugün bu verilen para azdır. Al
manya'da evvelce bu para kâfi geliyordu. Fa
kat bugün için azdır. Bunu tezyidedeceğiz. Çün
kü Almanya'da bugün bu para yetişmez. Orada 
i'ki memurumuz vardır. Evvelce iki müfettişi
miz vardı. Şimdi bir tanesi kaldı. Bir de Mü-
dafaai Milliyeden ve Bahriye Dairesinden vardı. 
Onu evvelce arz etmiştim. Şimdiye kadar birçok 
mesail halletmişlerdir. Fakat henüz halledilme
miş daha birçok mesail vardır. Bilhassa büyük 
bir şeker meselesi vardır ki, o mesele için Prag'
da sarfı mesai edilmektedir. O mesele, Harbi 
Umumiden kalmıştır. Oradaki mahakimde halle
diliyor. Bunu henüz halledemedik. Halledilmiş 

olan mesailden şimdiye kadar beş kafilede eşya 
ve levazım irsalâtı vâki olmuştur. Hamburg'-
tan (Niraçe) vapuriyle (101) sandık bir defada, 
sonra yine Hamburg'tan (Alfa) vapuriyle dört-
yüz küsur sandık bir defada, Triyeste'den (Su
riye) vapuriyle (89) «andık bir defada, Noter-
dam'dan (12) sandık bir defada, (Kastil) va-
vuriyle Triyeste'den (88) sandık bir defada, (Ya
fa) vapuriyle Hamburg'tan (29) sandık başka 
bir defada olmak üzere irsalât vâki olmuştur. 
Şimdiye kadar gelen eşyamızın (koli) itibariyle 
miktarı bundan ibarettir. Bunlar da (pres) ma-
kinalarıdır. Bunlar (29) sandık içerisinde gelmiş
tir. Ufak bir (linyit) kömürü yapmak için Harbi 
Umumi zamanında ısmarlanmış. Bugün kıy
metleri (Şanj) dan dolayı fazlalaşmıştır. Eski 
fabrikaların bir kısmı, bunu tasfiyeye muvafa
kat ediyorlar, bizim eski siparişatımızı aynen 
veriyorlar. Bir kısmının parasını zaten vermişiz
dir. Mütebakisinin parasını bugünkü para üze
rinden veriyoruz. Bir kısmının da parasını ver
memişiz. Onun da kısmen sulhan ve kısmen de 
muhakemeten halline çalışıyoruz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Memurla
rın süratle vazifelerini görüp görmediklerinden 
emin misiniz, yoksa yevmiye almak için Avru
pa'da vakit mi geçiriyorlar? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Onu ilk defa arz etmiştim. Görülen 
iş, sarf edilen masrafın (20) mislinden çok faz
ladır. Şimdiye kadar elimize geçen eşyanın kıy
meti, yapılan masrafın 20 - 30 mislinden çok 
fazladır. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Vekil Beyefen
di! -Bâzı yerlerde mütekaidin 4 - 5 aydan beri 
maaş almamışlardır. Bu hakikat midir ve bunun 
için ne düşünülüyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Dört, beş aylık almadıklarını bilmiş 
yorum. Yalnız Teşrinisani nihayetinde muhassa-
satı zatiye tahsisatı hitam bulmuştu. Tahsisatı 
munzamma Heyeti Celileden ancak Kânunusa
nide alınabilmiştir. O sebeple bâzı yerlerde 3, 4 
ay maaş alamamışlardır. Tahsisatı munzamma 
çıktıktan sonra havale verebildik. 

Dr. FUAD B. '(Kırkkilise) — Havale gitti 
değil mi efendim? 
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MALİYE YEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Gitti efendim. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Teşekkür ede
rim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim, Hüküme
tin bir eliyle verdiğini, diğer eliyle aldığını gör
düm! Onlbeş gün evvel (Eşme) kazasının (Elvan
lar) karyesinde halkın pek acıklı bir hikâyesini 
dinledim. Bir gün evvel İktisat Vekâletince 
(750) liralık tohumluk esmanı tevzi edilmiş. 
sonra Eşime'nin Malmüdürü, verilen tohumluk 
bedelini, Tarik Bedeline mahsuben geri alıyor. 
Binaenaleyh nazarı dikkatinizi celbederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Müsaade buyurunuz, arz edeyim. Ev
velâ Tariki Bedel, Hazinei Maliyenin bir vergisi 
değildir. Tariki Bedel, doğrudan doğruya vilâ-
yata ait bir meseledir. Eğer böyle bir şey yap
mışlarsa mahallî idarei hususiyesi yapmıştır. 
Bunu Heyeti Celileniz tamamen bilirler zanne
derim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Bu memleketin ha
yatı iktisadiyesiyle, menafii hayatiyesiyle alâ
kadar ve Hazinei milletin vekili celili olmak sı-
fatiyle nazarı dikkatinizi celbederim. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Efendim, 
bendeniz Rüsumattaki bahşiş meselesi üzerine 
arz edeceğim. Bu mesele matbuatı işgal etti. 
Bu hakikaten mühim bir meseledir. Bendeniz, 
İstanbul'da ticaretle meşgul bulunduğum için, 
bu meselenin inceliklerine vâkıfım. İstanbul'da 
her beyanname kayda uğrarken adamına göre 
on kuruş, beş kuruş verilmedikçe kabil değil, 
gümrüklerden eşya hiç kaldırılmıyor. Bir eşya
nın balyesi İstanbul'a kadar üç İngiliz Lirasına 
geliyor ve maalesef bizim gümrüğümüzden ma
ğazamıza götürünceye kadar da bu kadar bir 
masraf yükleniyor. Bittabi bu para malın mali
yet fiyatı üzerine yükletiliyor. Son zamanlarda 
Rüsumat Müdürü Umumisi Kemal Bey Vakit 
Gazetesine vâki olan beyanatında, bahşiş usulü
nün devam ettiğini itiraf etmiştir. Ve el'an da 
bu bahşiş usulü kalkmamıştır. Bugünkü aldı
ğım mektupta el'an bunun devam ettiği söyle
niyor ve nakliyat adamlarından şikâyet ediliyor. 
Bu, çok şayanı dikkat ve ehemmiyet bir mesele
dir. Bu bapta makamı âliniz ne düşünüyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Zannederim ki Hazım Beyefendi de 

aynı suali sormuşlardı. Arzı malûmat ettim ve 
derhal müfettişlerimizi bu işin tahkikine memur 
ettim. Eğer zatıâlinize gelen mektupta maddi 
olarak falan adam almıştır, diyerek bunu bildi
riniz, maalmemnuniye orada bulunan müfettiş
lerimize bildiririm. Şimdi takibatı yaptırırım. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Malûmuâli-
niz bu tevatür derecesini bulmuştur. Artık bun
da şahıs tâyin etmek mâkul değildir. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Zatıâliniz de bilirsiniz ki tevatür de
recesinde olan bir şeyden dolayı bütün rüsumat 
memurlarına, haydi çıkınız, demeye de imkân 
yoktur. Her halde faillerini bulmak lâzımdır 
ve ona göre çalışacağız. Onun için her şey hak
kında tevatür yardır. Takilbetmek, tahkik etmek, 
onu bulup tecziye etmek vazifemizdir. Ve böy
le bir esas varsa, bilhassa istirham ederim, han
gi arkadaşımızda varsa bendenize lütfetsinler. 
Daha ziyade tetkikata devam edeyim. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — O halde 
zatı âliniz suiistimalden müteredditsiniz. Yani 
olmadığına kaanisiniz. 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK M. (De
vamla) — Bittabi beraeti zimmet her şeyde 
asıldır. Bendeniz kanunla bir memuru ezmek 
ve tecziye etmek isterim. Fakat emin olmadık
ça bir memur hakkında bir şey yapamam. 

MURAD İB. (Antalya) — Mükellefiyeti nak-
liyei askeriye isminde halktan bir vergi almı
yor ve bu da Temettü Vergisine yüzde iki zam
la tahsil olunuyordu. Halbuki İstanbul'da fev
kalâde Mükellefiyeti nakliyei Askeriye isminde 
ve yüksek miktarda bir para almıyor. Bunun 
sureti tarhı hakkında kanuni muamele cereyan 
etmiyor diyorlar ve bir de bu para Muvazenei 
Umumiyeye dâhil değildir diyorlar. Muvazenei 
Umümiyeye dâhil olmıyan bir para nasıl tahsil 
olunur ve bunun tarzı tarhı hakkında bir kanu
nu mahsus var mıdır'? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LİK B. — Tarzı tarhı hakkında Heyeti Celile-
nin kabul etmiş olduğu bir kanun vardır. Ona 
ittibaen tahsil ediliyor. Eğer kanun olmazsa 
bittabi tahsil edemeyiz, imkânı yoktur. 

MURAD B. (Antalya) — Muvazenei Umu
miyeye dâhil değildir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA
LİK B. — Her varidat Muvazenei Umumiyeden-
dir. 
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MURAD (B. (Antalya) — Sonra, kanun da 
hüsnü suretle tatbik edilemiyor. 

MALİYE TEKELİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Tarzı tarh hakkında bir ciheti mu
cibi şüphe gördük. Onu Heyeti Celilenize tef
sir için arz ettik. Kanun tedvin edildiği zaman 
Anadolu nazarı itibara almaraktan yapılmış
tır. Komisyonlar için belediyelerden bahis var
dır. İstanbul'da Cemiyeti Umumiyei belediye 
vardır. Ondan dolayı ihtilâf hâsıl olmuştur. Bu
nu Heyeti Celilenize tefsir mahiyetinde gön
derdik. Heyeti Celileniz nasıl karar verirse ona 
göre tatbik ederiz. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında baş
ka söz istiyen kalmamıştır. Heyeti Umumiye
si hakkında müzakereyi kâfi görüp maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi 
görmiyenler lütfen el kaldırsın. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Madde 1. — Muvazenei Umumiyei Dev

lete dâhil bulunan devairin 1340 senesi masa
rifi için işbu kanuna merbut (A) işaretli cet
velde iirae olunduğu üzere (126 087 734,80) 
lira tahsisat ita kılınmıştır. ' 

REİS — Efendim (A) cetvelindeki masari
fi birer birer arz ettikten sonra reyi âlinize 
vaz'edeceğim. 

Efendim evvelâ Büyük Millet Meclisi büt
çesini müzakere edeceğiz. (1) 

A) Büyük Millet Meclisi Bütçesi 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bendeniz, 
Meclis bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında 
söyliyeceğim. Efendiler malûmuâlinizdir ki bu
gün Türkiye Büyük Millet Meclisinin mesaisi
ni tanzim etmek demek Devletin doğrudan 
doğruya hayatı umumiyesine müessir olan mü
essesenin mesaisini tanzim etmek demektir ve 
Meclisi Âlinizin mesaisi en ziiyade encümenle
rin mesaisinde tecelli ve taazzu eder. Gerçi bu
günkü maruzatımın bir kısmı Nizamnamei Da
hilinin tadiline taallûk eder. Bununla beraber 
Meclis bütçesinin esnayı müzakeresinde noksan
ların esaslıca derpiş edilmesi ve Nizamnamei 

(1) Bütçe i§bu zabıt ceridesinin nihayetine 
merbuttur. 
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Dahilinin tadiline mütaallik olmıyan kısımları
nın burada intacedilmesi lâzimedendir. Efendi
ler Meclisi Âliniin encümenleri, memleket ve 
Teşkilât lEsasiyenin encümenlerden ve Meclisi 
Âliden beklediği gayeyi katiyen temin ede
memektedir. Bunun başlıca sebepleri encümen
lerin kâfi derecede taazzuv ettirilmemiş olma
sıdır. Bu, birinci yanlışlık. Daha doğrusu ihti
yaca kâfi gelememekliğm, encümenlerimizin 
Nizamnamei Dahilî mucibince iintihap usuliyle 
meydana getirilmesidir. Kanati âcizanemce aza
nın şubelere tefrik edilerek oradan encümen
lere intihabedilmesi, bu şekil ve suretle encü
menden kasdedilen menafii temin etmek pek 
mümkün olmamaktadır. Zira görülüyor 
ki içimizde pek muktedir ve pek ehliyetli, 
mütehassıs bâzı zevat her nasılsa intihap günü 
Meclisin şubesinde hazır bulunmadıklarından 
dolayı intihabolunamamışlar ve binnetice Mec
lisin Heyeti Umumiyesines o şahsiyetler lâzım-
gelen hizmeti müspiteyii temin edememişlerdir. 
Bunun için Nizamnamei Dahilinin tadilinde na
zarı itibara alınacak bir esas da Meclis encü
menlerinin ihtisas encümenleri olarak terekkü
büdür. Mecliste mevcudolan mebusanı kiram, 
Meclise dâhil oldukları zaman cümlesi hangi 
encümene mensup bulunacaklarsa hangi şubede 
mütehassıs iseler ona göre tesbit edilerek o 
esasa göre az - çok tefrik edilerek encümen*aza
larından . haddi âlâda istifade etmek' esası lâ-
zımgelir. Bu suretle arkadaşlarımız, intihap 
meselesine mâruz kalarak kendilerinin istidadı 
ve ihtisası suretinde Heyeti Umumiyeye fayda 
temin etmekten mahrum olmuş olmazlar. Mec
lisi Alinizin sıkleti fenniye ve sıkleti maddiye-
si ekseriyet ahvalde birkaç arkadaşın üzerinde 
kalmaz. Mâruzâtımın bu kısmı münhasıran işin 
ehemmiyeti üzerine nazarı dikkati âlinizi cel-

b etmektir. 
» 

REİS — Efendim encümenlerin tarzı inti
habının bütçe iile alâkası yoktur. Sadet hari
cinde söylüyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Sadet 
dâhilinde arz edeceğim. Her hangi bütçenin 
heyeti umumiyesinden bahsetmek demek, o büt
çenin hâkim olduğu menafii Devlet noktai 
nazardan temin edeceği fevaitte noksan olan \ 
cihetlere işaret etmektir. Meselâ. Adliye bütçe
sinin heyeti umumiyesinden bahsederken usulü 
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muhakememizin hati'atmdan noksanından bah
setmek nasıl caiz ise 'Millet Meclisi bütçesinde 
de Meclisin müsaadesinden- de bahsederek bu 
cihete işaret etmek lâzımgelir. Bendeniz bu 
noktai nazardan temas edeceğim. 

RAGIP B. (Kütahya) — Yani Meclisi isti
zaha çekiyorsunuz. Noktai... 

FERİDUN [FİKRİ B. (Devamla) — Söz 
söyliyeceğiz. Zatı âlinizin Nahiye Kanununda
ki mütalâatmıza misil olursa onunla da müşer
ref olurum. 

Efendiler Meclisi Âlinizin mesaisini tanzim 
etmek bunun için Nizamname! Dahilî Encü
meninin biran evvel Meclisin mesaisini müspet 
bir macaraya isal etmek için ne yapmak la
zımsa... Onu yapmasını rica ederim. 

Şimdi efendiler doğrudan doğruya asıl büt
çeye taallûk eden noktaya geliyorum. Bugün 
encümenlerin ekserisi Muvazenei Maliye Encü
meni müstesna olmak üzere bâzan dört ve beş 
encümenin bir kâtibi bulunuyor. Halbuki ek
ser ahvalde birçok encümenlerin azaları izin 
almaktadır. Bâzı defa encümenlerin ne reisi, ne 
kâtibi ne de mazbata muharririni bulmak müm
kün oluyor. Binaenaleyh efendiler! Memlekete 
karşı deruhde ettiğimiz vazaifi ve Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun Meclisi Âliniz üzerinde te--
kâsüf ettirdiği vazaifi ifa edebilmek ve memle
ketin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için en
cümenlerin bugünkü tarzı faaliyetine hitam ver
mek lâzımgelir. Efendiler encümenlerin üzerin
deki vazaifin azamat ve ehemmiyeti düşünül
sün. Tasavvur ediniz ki bugün Maarif Encüme
ninin kendisine mahsus bir kâtibi, Adliye En
cümeninin kendisine mahsus bir kâtibi, İktisat 
Encümeninin kendisine mahsus bir kâtibi yok
tur. Mazbata Muharrirleri olsun, kâtipler ol
sun binbir müşkülât içinde, tetkikat için lâzım-
gelen müzahiretten mahrum olarak ifayı va
zife etmektedir. Efendiler, encümenlerimizin 
birer odası yoktur. (Yapılacak sesleri) Efendim 
bundan şimdi bahsetmeyip de nerede ve ne za
man bahsedeceğiz? Bütçede bahsetmeyip de ne 
zaman bahsedeceğiz, haşiv midir? Meclisin sık
leti mesaisini üzerinde taşıyan arkadaşlara so
runuz. Ne müşkülâta mâruzdurlar? Elde kitap 
yok vesait yok, hiçbir şey yok. Devletin ida
resi-böyle kılleti (vesaitle idare iolunıur mu? İda
re olunur mu? Tedvir olunur mu? Efendiler 

bu kadar milyon lira veriyorsunuz, sonra Tür
kiye Büyük Millet Meclisi her şeydir, diyor
sunuz. Zavallı encümenlerinizin birer kâtibi 
yoktur. Umuru mesalih millete yazıktır, günah
tır. Efendiler Muvazenei Maliye Encümeni Maz
bata Muharririnin sesinin yükseldiğini hissedi
yorum. Sizin üç tane kâtibiniz vardır, vesaiti
niz vardır. Sizin bu bapta hakkı kelâmınız sa
kıttır efendim. (Handeler, bravo sesleri) Ar
kadaşlar, rica ederim bu işi ihmal buyurmayı
nız. Meselâ, Adliye Encümenini ele alınız. Bir
çok kavanini tetkik mecburiyetindedir. Ka
nuni işleri tetkik eden encümenlerimizden me
selâ Maarif Encümeni, İktisat Encümeni. Yu
suf Akçura Beyi işhadederim, İzmir Mebusu 
Rahmi Beyi işhadederim. 

YÛSUF AKÇURA CB. (İstanbul) — Doğru 
doğru. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Yazıla
rı ne büyük müşkülâta mâruzdur. Onun için 
rica ederim birer başkâtip değilse bile hiç ol
mazsa tahsili âli görmüş az - çok yazı 
yazabilir, cümle hatası yapmaz, terkip hatası 
yapmaz birer kâtip verelim ve böyle birer kâ
tiple encümenleri teçhiz edelim. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Okur -
yazar kâtip versinler. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Rica 
ederim kâtipler okur - yazardır. Fakat her 
işin bir ehli, bir mütehassısı vardır. Bugün ta
savvur ediniz ki bir kâtip geliyor burada va
zife görüyor, aynı zamanda diğer bir vazifeye 
davet olunuyor. Meselâ Umuru Tasarrufiye 
Encümeninin, Maarif Encümeninin, Kanunu 
Esasi Encümeninin yani üç - dört encümenin 
bir kâtibi vardır. Ondan sonra efendiler en
cümenlerin kütüphaneleri yoktur. Buna muka
bil Muvazenei Maliye Encümeni Meclisi Âli
nin yeni kitap ihtiyacı için tasarruf ede ede 
kabul ettiği koskoca muazzam bu bütçeden 
beş yüz liralık kitap masrafını tasarruf etmiş
tir. (Handeler) Efendiler bugün Meclisi Âli
nin tetkikatta bulunmak için ne kadar vesaite 
ihtiyacı olduğu malûmunuzdur. Mazbatalara 
bakınız, çok defa baştan aşağı kupkuru dört 
satırlık mazbatalardır. Neden bu mazbatalar 
üç satırlık, dört satırlık oluyor? Bâzı defa es
babı mucibe serd edilmeden geliyor. Se
bebi basittir. Çünkü tetkikat için lâzımgelen 
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vesait elde mevcut değildir. Kudreti beşeriye-
den fazla bir şey beklenemez. Ahlâkımız bir gün 
burada mevcut eserlerli tetkik ederken 
her halde bizi tenkid edeceklerdir. Onun 
için camiai milliyenin bizden beklediği 
hasılatın safiyetini ve kıymetini temin 
edecek mesaiyi tanzim ederken bu ciheti ihmal 
etmdyelim. Bugün tasavvur buyurunuz Meclisi 
Âlinin iktisadi, içtimai, ilmî birçok mesaili hu-
kukiyeyi tetkik ederken elinde mevcudolması 
lâzımgelen en büyük kitaplar namına hiçbir 
şey yoktur. Sonra efendiler bugün beş yüz li
ralık kitap tasarrufatı değil hiç olmazsa, beş -
on bin liralık kitap almaya ihtiyaç vardır. İs
tediğimiz zamanda, istediğimiz kitapları bula
bilirsek yaptğımız eser ve vücuda getirdiğimiz 
mahsûl, memleketin menafimi temin edecek bir 
şekle vâsıl olur. Onun için bendeniz zannedi
yorum ki Meclis bütçesini tetkik ederken bu ci
heti kemali ehemmiyetle nazarı itibara alınma
lıdır. Meclisin beş yüz lira kitap tasarrufuna 
ihtiyacı yoktur. Biz burada o parayı tasarruf 
etmekle memleketin muhtacolduğu faaliyeti 
kesmiş oluyoruz. Binaenaleyh Heyeti Celileniz-
den istirham ederim, her halde encümenlere 
birer kâtip versin. Encümenlerin kendilerine 
göre mesaisini temin eden kâtiplere, anasıra 
malikiyeti lâzımgelir. Bu kitap tasarrufatı kay
dının tayyedilmesi lâzımgeldiği gibi hattâ. 

NEOtB ALİ B. (Denizli) — Bunlar abes 
şeylerdir (Devam sesleri) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beyefen
di, söylediğim şeyler zannederim ki boş şeyler 
değildir. Siz de dâhil olduğunuz halde bir Mec
lisi Âlinin ihtiyacını teşkil eden birçok husu-
satta meselâ Adliye işlerinde ne kadar müşkü
lâta mâruz kaldığımızı ve ne kadar zahmetler 
çektiğimizi sizin vicdanınız tasdik etmelidir. 
Onıın için abes bir şeyle iştigal etmiyoruz. Ta-
mamiyle müspet şeyle iştigal ediyoruz. Hiçbir 
memleketin parlamentosundaki muamele bizim
ki kadar basit ve iptidai cereyan etmiyor. (Doğ
ru, devam sesleri) Onun iiçin rica ederim ar
kadaşlar! Bu hususu kemali ehemmiyetle te
lâkki buyurunuz, kitap tasarrufatmdan vazge
çiniz. Kitap getirtelim. İhtiyacımız vardır. Te
ceddüde doğru gidiyoruz. Lâzımgelen vesaiti 
bize bahşedin. Ondan sonra da bu encümenlere 
de behemehal birer kâtip ilâve ederek Meclisin 
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mesaisini müspet ve müstahsil bir şekle ifrağ 
edin. Bendenizin mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hüzmasaf dumandır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Arka
daşlar Feridun Fikri Bey, kâtip azlığından 
bahsediyor. Halbuki ben Mecliste hademe bol
luğundan, kâtip bolluğundan başka bir şey 
göremiyorum. Mamaifih bir taraftan da şikâyet 
olunuyor ki bu kâtipler az geliyormuş. Hattâ 
işitmişimdir ki - sakın Riyasetçe bir ceza falan 
verilmesin - İllallah bu kırtasiyecilikten diyor
lar Hükümetin kırtasiyeciliğinden şikâyet 
eden bu kürsü eğer doğrudan doğruya kendisi
ne taallûk eden meselelerde, muamelelerde kır
tasiyecilik yaparsa arkadaşlar, acaba hangi 
vicdanla, hangi yüzle milletin karşısına çıka
bilir. Kırtasiyeciliğin -başlıcası nereden geliyor 
arkadaşlar, biliyor musunuz? Yine teşrifatçı
lıktan ve saireden, ve saireden... Arkadaşlar! 
Şimdi şu dakikadan itibaren bir teklifte bu
lunacağım. Bu teklifimi kabul buyurunuz! Ge
çen seneki bütçe ile gelecek seneki bütçeyi kar
şılaştırın. Göreceksiniz ki arada binlerce lira 
fark vardır. Çünkü esma Allahtan olduğu hal
de bilmem hangi cüret ve cesaretle (Celile) 
kelimesini kullanıyorsunuz? (Celil) Allah isimle
rinden biridir. Halbuki (Riyaseti Celileye) diye 
bitmez tükenmez derecede takrir yağıyor. Si
zin tarafınızdan bu celileleri toplayın arkadaş
lar (Handeler) 

REFİK B. (Konya) — Bütçede tevazüne 
medar olur mu? 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Bu, bir 
senenin celilerini toplayınız, okuyunuz, bakı
nız kaç saatiniz geçecektir? ıSonra ben burada 
Celile diyorum iniyorum? Riyaseti Celileye di
yor yazıyorum. Kitaba giriyor. Celile oldu dört, 
buraya geliyor oldu beş, on, kırk, elli... Şu halde 
şu celileleri de birbirine zammederek faizi 
mürekkep hesabını aşarcasma toplayınız, top
layınız. Arkadaşlar bu zavallı nakdi ve vakti 
dar olan bu milletin hem parası ve hem de vak
ti ne kadar israf edilmiş oluyor. (Handeler) 

MUHTAR B. (Trabzon) — Ya senin sarf 
ettiğin celiler... 

REFİK B. (Konya) — Ya faydasız yere 
söylenen sözler... 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar Konya Mebusu genç arkadaşıma göre bun-
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lar faydasızmış. Korkmayın arkadaşlar millet I 
size yine hazretleri yazacaktır. Yine beyefendi 
yazacak, paşa, ağa hazretleri yazacak. Benim 
teklifim resmen arkadaşlar şimdilik bu Meclis 
yazıda, lisanda değil aliye denilen o bilyeleri... 

MUSTAFA B. (Tokat) — Reis Bey! Malâ-
yani sözlerle vakit geçmesin. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Öyleleri 
bu Meclisten def ederek milletin başından da 
defetsin. Zaten pek yakında (iSadede sesleri) 
Bütçe dahilindedir beyefendi. 

Bu (celile) yüzünden binlerce lira kaybe
diyoruz ve bu takririn kabuliyle bütçeye yüz 
binlerce lira kazandıracaksınız. 

REFİK B. (Konya) — Vakit zayii oluyor. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
diler iki gün evvelisi çok mühim ve muazzam 
mesailin müzakeresini icra etmiştik. Bugün 
belki tefarruattan mâdudolabilecek meselelere 
dair söz söylemek istiyorum. Birkaç dakikalık 
sabrınızı istirham edeceğim. (Kısa söyle sada-
ları) Peki, beş dakikada bitirmeye çalışaca-1 
ğım. 

Bendenizin anlayışım Büyük Millet Meclisi 
bütün memlekette, bütün milletin halkın ara
sında idare cihetiyle bir numune olmalıdır. 
Yani buradaki hüsnü idareden - ki daima kont
rol ve nezaretimiz altındadır - diğer daha ge
niş sahada yapacağımız hüsnü idareyi herkes 
anlayıp görebilmelidir. Hepinize soruyorum. 
Acaba telefonlarımızı, çıngıraklarımızı ve sair 
temizliğe mütaallik hususatı şu mukaddes di-
varların arasında tetkik edecek olursak mem
leketimize numune olacak bir şekilde görebili
yor muyuz? Rica ederim cevap veriniz! 

ESAD Ef. (Menteşe) — Anlamadık yani 
saltanata mı girelim, ne istiyorsunuz? 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — N^ mü
nasebet? Çıngıraklarımız çalsın, telefonlarımız 
işlesin, elektrikler likide birde sönmesin diyo
rum. Bunun saltanatla ne alâkası var? 

ESAD Ef. (ıMenteşe) İşlerimiz yolunda git
sin! 

YUSUF AKÇURA B. (Devamla) — Bu in
tizam işlerimizin amelî, müşahhas olarak ne ka
dar iyi gittiğine bir numune olabilir zannede
rim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Zil ile mi işliyece-
ğiz. 
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YUSUF AKÇURA B. ('Devamla) — Sonra 
efendiler, kütüphaneye gidildiği zaman bâzan 
insanı burnundan rahatsız eden, hattâ otur
mak mümkün olmıyacak kadar rahatsız eden 
bir halet vardır. Fakat son günlerde o kadar 
kalmadı. Biraz müfettiş gelecek mektebe ben
ziyor. Temizlik artmıştır. ıSonra kütüphanenin 
önünde ufacık bir balkon var, bu balkonun 
korkuluğu ki nihayet zannederim 30 - 40 lira 
ile yapılabilecek bir şeydir, henüz yapılma
mıştır. Mümkündür ki günü birinde benim gibi 
bir ihtiyar orada okuduğu kitabın tesiriyle da
larak hava alayım diye çıktığı vakit düşsün 
ve ayağını kırsın. Bundan başka hariçten ba
kıldığı zaman... 

MUSTAFA B. (Tokat) — (Mevzua, mevzua.. 

YUSUF AKÇURA B. — Tamamen 
mevzudayım. Mustafa <Beyl (Gürültüler) Mev-
zuumuz bugünkü gün budur efendiler. Mecli
sin bütçesini yapıp memurlarına veriyoruz. On
lar nasıl iş görüyorlar, onu tetkik ediyoruz. 
Onun için tamamen mevzu dairesindeyim. Mus
tafa Bey. 30 - 40 bin lira ile yapılabilecek bu 
işi inşallah geçen gün memnuniyetle 
intihabettiğimiz eski ve yeni idare memurları 
tanzim buyururlar... Heyeti Umumiye müzake
resinde dediğim veçhile hizmetçiler çoktur. On
dan başka bunların zapturaptı da azdır. Ben 
isterdim ki milletin evii olan bu mukaddes çatı 
altında onların da kıyafeti, tahareti ve neza-
feti yar ve ağyara karşı düzgün olsun. Çün
kü birkoç yar ve ağyar buraya geliyor ve bun
ları görüyor. Bunlar numune olsunlar. Feri
dun Fikri Beyin de dedikleri veçhile encümen-
lerdeki kâtipler ekseriya 2 - 3 encümende ol
duğu için işlerimize kifayet etmiyorlar. Sonra 
bu kadar münevver gençlerimizin işsizliği ma
lûm iken işe girebilenler az iken bâzı kâtip
ler vardır ki, efendiler yazmak şöyle dursun 
tahriri inşa şöyle dursun, okumaktan bile müş
külât çekiyorlar. Bunlar, çok değildir. Fakat 
zannederim ki Büyük Millet Meclisinin kâtip
leri bu tarzda olmamalı idi. Daha sonra stenog-

- raf beyler hizmet ediyorlar, hizmetleri şayanı 
şükrandır. Fakat ekseriya söylenen sözleri iyi 
tutmuyor. Her söz söyliyen zat bilâhara sözü
nü tashih etmeye mecbur olmıyacak kadar ol
sun, bu stenografların da sözü iyi tutmalarını, 
kime ait ise temin buyursun. 
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Nihayet bütçenin nihayetinde matbaa mas
rafı var. Matbaa masrafı olarak Divanı Riya
setçe kabul olunan makadir Muvazenei Mali
yece tenkis edilmiştir. Esbabını hakkiyle anlı-
yamadım. Bir defa Reis Beyefendi ile matbaa
ya uğradığım zaman matbaa işlerinin ağır, gece 
işlerinin çok ve amelesinin yorgun olduğunu 
gördüm. Binaenaleyh mümkünse Riyasetçe ka
bul olunan miktarın tenkis edilmiiyerek o ge
celi gündüzlü çalışan arkadaşlarımıza yardım 
edilmesini rica ediyorum. 

•Son söz olmak üzere efendiler bir tarihi 
muhibbi sıfatiyle Meclis Heyeti idaresinden bir 
şey istirham edeceğim. İstiklâl Muharebeleri 
devam ederken ve ilk Büyük Millet Meclisi bu
rada müzakeratını yaparken o tarihî günlerde 
Büyük Millet Meclisi Reisi Paşa Hazretlerinin 
oturduğu ve çalıştığı bir masa ile bir koltuk 
vardı. Masa, zannederim şimdi Muvazenei Ma
liye Encümendndedir. Koltuk da buradadır. Şu 
odalardan birindedir. Bunlar hatıratı tarihiye
dir. Bunların birkaç ay daha yahut birkaç 
sene daha kullanıldıktan sonra kırılmak ihti
mali vardır. Bunların şimdiden kaldırıp ve 
üzerine 'ne işe yaramış olduklarını yazdırarak 
müzede, Ankara'nın küçük bir müzesi vardır, 
muhafaza edilmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 5 Mart 1340 

ISivas 
Rahmi 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
antep) — Efendim 'bütçede tahsisat vardır. On
ları arz edeyim. _ 

REİS — Fasıllarda söylersiniz 'efendim. Mü
zakereyi kâfi görüp fasıllara .geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye ko-
yuytaruım. Kalbul «tlmiyenler lütfen tellerini kal-
Idırsm. Kabul ddilm'ilştir efendim. 

TUNALI 'HİLMİ B. (Zonguldak) — Reis 
Bey! Heyeti Umumiyeye fmütaallik takriririlm 
var. 

Riyasete 

Şimdilik MeeBsice olsun yazida (tâzilmiye) 
denilen kelimelerin kullanılmamasını teklif ed'e-
ederiım. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim! Simidi şu 'okunan takrir 
Hilmi Beyin teklifini ihtiva ediyor. Malûmuâli-
niz olduğu veçhile yazıda (tâzimiye) dtenilen 
kelimelerin kullanılmamasını teklif ediyorlar. 
Herkes kendisinin muvafık »göreceği şekilde 
yazar. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hayır 
efenldlim. Makamı Riyaset, mütalâa idermeyanı-
na ancak ve ancak kÜrsıüden aşağıya inmekle 
'hak kazanalbilir. Mütalâada (bulunamazısınız Reis 
Beyefendi. 

REİS — Onun (hakkındaki (mütalâa şundan 
ibarettir. Bir kere Ibu takriri reye koyamam, 
B!öyle bir şey için hiçlbir ızatı kayıt altına ala
mayız. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Onu an
cak Heyeti Celile tâyin .'eidelbilr. Divanı Riyase
tin 'hakkı değildir. 

ALİ 'ŞUURÎ B. (Karesi) — Boı Ibapta ne ka
nun vardır, ne de nizam. Böyle şey olmaz efen
dim. Reye koymağa lüzum yoktur. 

Fasıl Madkfc Nerv'i Muhassasat 
1'34Ö senesi için Muvazenei Maliye Encülmenince 

teklif olunan 

Büyük Millet Meclisi muhassasatı 
Riyaset tahsisatı 
Âza tahsisatı 

3 600 
1 026 000 

Yekûn 1 029 600 
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REİS — Birinci fasla ait 'bir takriir vardır. 
Riyaseti Celileye 

Riyaset tahsisatı Meclisi Âli Azayı Kiraımı-
nın 'maaşı (200) lira <olduğ*una göre vaz'ıolun-
ımtuştur. Âızanm senevi tahsisatı 3 600 lira oldu
ğuna g'ör.e Riyaset tahsisatının da 4 800 liiıra 
-olarak kabulünü teklif ederiz. 

Kastam/onu 
Halid 

Traibzon 
Ralhimi 

İDARE MEMURU RASÎM B. (Sivas) — 
Efendim Riyaset tahsisatı için ayrıca üçyüz 

lira kabul iedilmiştir. '300 lira Ida am<e(busluk tah
sisatı ki 600 liralık bir tahsisat ayda veriliyor. 
Biz yalnız bütçemize bu fası^için 300 lira fcoy-
iduk eferMim. 

HALİD *B. (Kastamonu) 
tmizi geri alıyoruz. 

Pekâlâ, takriri-

Fasıl Madde Nev'i Muhassasat 

REİS — Birinci faslın yekûnu olan (1 029 600) 
lirayı kalbul ederek ikinci fasla geçilmesini mu
vafık görenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Muvafık görmiyenler lütfen 
ellerini kaldırsın. İkindi fasla geçilmesi takar
rür etimiştir. 

1340 senesi Muvazenei Maliye Encümenince 
teklif 'Oİaınan 

Harcırah 50 000 

R'EİS — Söz istiyen var mı efenldjim? İkinci 
faslın yekûnu *olan elli'bin lirayı kalbul ederek 
üçüncü fasla geçilmesini muvafık görenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Akdini reye koyuyorum, 
Kalbul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka-
h<ul edilmiştir. Üçüncü fasla geçiyoruz. 

Fasıl Madde Nev'i Muhassasat 
1340 senesi için Muvazenei Maliye Encümenince 

teklif olunan 

İstiklâl ımahkeraueleri masrafı CJ 

REİS — Üçüncü fasıl sıfırdır. Binaenaleyh, 
dördüncü fasla geçilmesini kalbul ddenler lütfen 
ellerini kaldırışın. Aksini reyte koyuyorum. Ka-
'bul eümiyenler lütfen el kalidıııısın. KaJbul edil
miştir. 

Fasıl 

4 

Madlde 

1 
2 
3 
4 

1340 ısenesi için Muvazenei Maliye Encümenince 
teklif olunan 

Nev'i Muhassasat Lira 

Memurin maaşat ve ücuratı 
Memurin maaşatı 16 194 
Müstahdemin üeüeti ımaktuası 19 35Ö 
Mâzulîn maaşatı 400,80 
İstanbul'da muhafız memurin 
maaşatı 1 272 

Yekûn 37 840,80 
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EEİS — Efendim matbu nüshalarda yoktum. 
Dördüncü madde olarak ayrıca Encümen tara
fından ilâve edilmiş bir madde varıdır. 

ALİ €ENANİ !B. (Gaziantep) — Efendim 
bütçe yapıldığı zaman İstanbul'daki binada mev-
cddolan leıvrak ve vesaik ve binadaki eşyanın 
muhafazası için müstahdem lolan imemurîn 
'maasatı (bütçeye konulmamıştır. iBilâhara heyeti 
ildare ile birlikte bunu Encümende teıslbit ettik. 
Elyevm ımevcudolan iki polis, bir >eıvrak imıemu-
ıru, bir komiser, yedi hademenin bir isenelik 
maasatı olan 1 272 lirayı buraya ilâve ettik. 
Biraz fazla olanları vardı, fonları tenzil 'ettik. 

EECEB B. (Kütahya) — Efendim, küçük 
bir noktayı arız edeceğini. Bu faslın taallûk 
ettiği kadrolarda Meclis uımuru tahririyeisini 
Mar'e eden makam, Meclis Başkâtibi olarak .gös-
terüiyoır. Halbuki Heyeti Celilenıizin 'malûmu
dur !ki Parlâmentolarda, Düniyanın beır tara
fında müşabih mahallerin umuru tahıririyesini 
ildare eden zatın unvanı (Kâtibi Umumilik). tir 
ve hattâ bugün Büyük Millet Meclisi Başkita-
beti Fransızcaya tercümesinde (Kâtibi Umu-
'milik) olarak ifade edilir. Bundan başka mese
le yalnız bir isim tadilinden ibaret değil ımas-
lahatın tesiri nolktai nazarından da Başkâtip
liğin Kâtibi Umumiliğe tahvili zaruridir. Çün
kü mauûımuâlMniz bir kailami nıaihsuls vardır. 
Onun içerisinde diğer birtakım 'başikitalbetler 

' vardır. Bu başkitab eti erin fevkinde olan ve ay
nı zamanldla muhlim. bir makamı ve vazife olan 
Meclis BaiŞkiltabgtiniu Kâtibi Umumiliğe tahvili 
kabul buyurulursa - kanaati âcizaneme ıgöre -
hem hakikate, hem de maslahata ımuvafık olur. 
Bu hususta bir takrir veriyorum. 

EEİS — Nizamnamei Dahilîde unvan ne
dir 

İSMET B. (Çorum.) — Kâtibi Umlraidir. 
Sabık Meclisi Mebusanm başkâtipleri baştkât'ip 
olarak ve bilâhaıra da (Kâtibi Umumi) unva-
n/iyle tevsim -e dilim işlerdir. Nizamname bellki ta
dil edilmamHiştiı*. 

EEİS — Kütahya Mebulsu Recep Beyefendi 
(Başkâtip) unvanının kâtibi Umumiliğe tahvi
lini (teklif ediyorlar Bu teklifi kabul edenler 
lütfen el kaldırışın. Aksini reye vaz'ed'iyorum. 
Kabul etmiyenler Üûtifen el kaldırışın. Kabul 
edilmiştir. Bu fateıl hakkında başka söz istiyen 
var mm (Hayır sesleri) Bu fasıl hakkında bir 
takrir vairdır : 

Eiyaseıti Celileye 

Bütün devairde ve bu mey anda Meclisli Âli
ye mensup kalenderdeki memurinin maaşatı-
na 1339 da zammiyat icra edildiği halde zabiti 
kalemi bu zamdan istifade etmemiş ve 1339 un 
1340 bütçelsine elsas .tutulması hasebiyle 1340' se
nesinde de mağdur olmuşlardır. Binaenaleyh 
kalemler içerisinde vazifesinin ehemmiyeti ve 
mesaisinin 'kesremi imalûım bulunan ızabıt kale
minin tahaiteiat ve kadrosunun Divanı Eiyasetin 
teklifi veçhile 'kabulünü teklif ederiz. 

Kaıreısi 
Haydar Âdil 
Kastamonu 

HaMd 
Kaırelsi 

Mehmed Cavid 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Van 

Mchimed Münip 
Kângırı 

Ziya 
Bayezid 

Şefik 
Zonguldak 

Halil 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
Bolu 

Kayseri 
Nuh Naci 
Zonguldak 

Yulsuf Zijyaeddin 
Maraş 
Tahsin 

Menteşe 
Esad 
Siirt 

Halil Hülıki 
Muş 

Osman Kadri 
Kayseri 

Sabit 
Kângırı 
Talât 

Yozgad 
Ahime d Hamldl 

Emin Cemal 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Miktarı ne 
tutuyor Evvelâ onu tesblit etmek lâzımdır. 

EEİS — Efendim encümenden ve Divanı 
Riyasetten Isoruyoruım : Zabıt kalemine mensup 
olup da zamlardan istifade etmemiş olan kâtip
lere Divanı Eiyasetin teiklifi vaçhile zam icrası 
hakkındaki takriri kabul ediyorlar mı, etmiyor
lar imi, encümen ne diyor1? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Biz kabul. 
ettiğimizi burada tesbit ettik. 

EEİS — Kabul 'ediyor musunuz, etmiyor mu
sunuz ? 

ALİ CENANİ B. — Encümen eıvvelce tetkik 
etmiş kararını vermiştir. 
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REİS — Encümen kalbul etmiyor. 
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Beyefen

di nasıl kabul etmiyor, nasıl soruyorsunuz ? 
Bendeniz kabul ediyorum. 

ALÎ CENANI B. (Gaziantep) — Müz&kere-
siz; kalbul edemem. Encümene iade edensiniz 
orada müzakere olunur. 

REİS — Zannederim ki Mazbata Muharriri 
Encümenin fikrini burada söylediler. 

YAHYA GALİP B. (Kırşeihir) —.Efendim 
nasıl olur? Heyetti Umuimiyeye sual buyurunuz. 

REİS — Encümen kabul eylemediğini ifade 
etmiştir. Zam tekliflerinin mutlaka elli imza ile 
olması zaruri olduğundan bu takriri reye koy-
•malk imkânı yoktur. Bu itibarla takriri -reye 
koymuyoruz. Diğer bir teklif daha var aynı 
veçhile kırk beş imza vardır. 

[FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — İkmal 
edelim efendim. Müsaade buyurunuz. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bu fasıl
da bir Divanı Riyasetin tanzim ettiği 
cetvele ait teklif var, bir de Muvazenei Maliye 
Encümeninin tertiibettiği cetveldeki teklif var
dır. Divanı Riyasetin teklifi Muvazenei Maliye 
Encümeninde tetkik edilmiş Divanı Riyasetle 
encümen arasında ihtilâf kalmamıştır ki reye 
koyunuz diye takrir verilsin. 

REİS — İhtilâf 'Oİm'adığı için (bendeniz de 
Muvazenei Maliye Encümeninin mütalâasını alı
yorum. Efendim bu fasla ait bir takrir vardır. 
okunacaktır. 

ALI CENANI B. (Gaziantep) — Onun hak-
kında da fikrimi söyliyeceğim. 

Riyaseti Oelileye 

Meclisin işi çok, encüm'enlerine birer kâtip 
ilâvesini ve Meclis bütçesindeki kitap muba
yaası miktarının üç bin liraya iblâğını teklif 
eyleriz. 

Dersim Rize 
Feridun Fikri Fuad 

Rize Ergani 
Ali Kâzım Vdhibi 

Bursa Diyalbekir 
iSaffet Zülfü 

Kastamonu Konya 
Mahir Naim Hazım 

Denizli Kozan 
Necib Ali Ali Sadi 

Bursa 
ilustafa Fehmi 

Gelibolu 
Celâl Nuri 

Urfa 
Ali Fuad 

Bursa 
Osman Nuri 
Çanakkale 

Şükrü 
Biga 

SâmihRifat 
Konya 

Mustafa 
Aksaray 

Vehlbî 
Sarulhan 

Kemal 
•Bota 

Emin 'Cemal 
Ardalhan 

'Talât 
Elâziz 

Mustafa 
Van 

Mehimed 
iSlvas 
Rahmi 

Siirt 
Mahmud 

Diyarfoekir 
Şeref 

Ankara 
İhsan 
İzmit 

Mustafa 
Giresun 

— 
İzmir 
— 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

Niğde 
Galilb 
izmit 

Ahmet Şükrü 
Malatya 

Reşid 
Biozok 

(Süleyman ıSırrı 
Tralbzion 

Nebizade Hamdi 
Zonguldak 

Yusuf 
Ergani 
İhsan 

Hakkâri 
Nazmi 
Yozgad 

Ahmed Hamdi 
Trabzon 
Rahmi 

İDARE MEMURU.RASİM B. (Sivas) — 
Efendim vaktiyle İstanburda şubelere katiyen 
kâtip vermek usulü yoktur. Şube ve encümen
lere kâtip vermek usulü burada tesis edildi. 
Şimdi Muvazenei Maliye Encümeninin iki tane 
kâtibi vardır. Şubelerin de ayrıca birer kâtibi 
vardır; diğer encümenlere kâtip ilâvesi lüzu
muna kaani değiliz ve esasen kâtipler azalar
dan intilhabedilir. Ve intihaibedilen zat kitabet 
vazifesini ifa eder. Divanı Riyaset buna lüzum 
gürmüyor. 

ALİ CENANİ B. (Gaıziantep) — Efendim 
encümenler için istenilen kâtipleri encümeniniz 
heyeti idarenin istediği şekilde aynen kabul 
etmiştir. Feridun Fikri Beyefendi burasını tet
kik etmemişlerdir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tetkik 
ettik, kaç kâtip olduğunu da biliyoruz. 
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ALİ ÖENANİ B. (Devamla) — Evvelce 
şube ve encümenler için yedi kâtip ilâvesini 
Divanı Riyaset teklif etmiş ve encümen mev
cuda yeniden altı kâtip ilâvesiyle on kâtip ola
rak kabul etmiştir. Bu kâtipler, mevcut encü
menlerden ikisini 'birleştirerek aradaki vazifei 
kitabeti ifa edebilir kanaatinde 'bulunduk. Bi
naenaleyh Heyeti Celilenizden aynen kabulünü 
temenni ederim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Demim) — Efendim 
Rasim Beyefendinin »buyurdukları zahirden ba
kıştır, ıgelip de encümenin mâruz .kaldığı müş
külâtı görmemişlerdir. Fakat kendileri ıhangi 
encümendedir?. Muıvazenei Maliye Encümenin-
dedir, pek mümtaz olan yüksek encümendedir. 

Bir Mebus — Neden mümtaz olsun? 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Yani 
her ıgün çalışan bir encümendir. Diğer encü
menler ona misal teşkil edemez. Binaenaleyh 
bunu Muvazenei Maliye Encümeninin ikinci sai 
addederim. Kendileri eğer Meclisin Muvazene! 
Maliye Encümeninin noktai nazarını takibet-
memiş ve hakikaten bizim vaziyetimize biraz 
vâkıf bulunmuş olsalardı müşkülâtı 'görürlerdi. 
Meselâ Adliye Encümenimizde mevcut olan 
kâtibimizin Divanı Riyaset işleri için ve saire 
içinde vazifedar olması hasebiyle bir mazbata
yı tebyiz ettirmek üzere ne kadar müşkülâta 
mâruz kaldıklarını görürlerdi. Çünkü birçok 
işleri vardır. İktisat Encümeni Mazbata Mu
harriri Bey de söylesinler. Diğer encümenleri 
de işnadederim, ne kadar müşkülâta mâruz
durlar, söylesinler. Zira bu kâtipler sair encü
menlerin Divanı ve Riyasetin muamelâtını da 
ifa ederler. Ben de kırtasiyeciliğin tamamiyle 
aleyhindeyim. Fakat maksat iş görmektir, iyi 
iş görmek, müşkülâtsız iş görmektir, netice 
verecek iş görmektir. Muvazene Encümeninin 
burada 'bu kadar ileri gitmesine lüzum yoktur. 
Tetkik ediniz! Divanı Riyaset namına da söy
lensin. Bu kâtipler hem Divanı Riyaset, hem 
şubelerin vazaifini, hem de Meclisin mevcut on 
iki encümeninin vazifesini yapmaktadır. Bi
naenaleyh işi çok encümenlere, meselâ İktisat 
Encümenine, mütemadiyen içtima eden Kava-
ınini Maliye Encümenine, Dahiliye Encümeni
ne ve kezaliık mütemadiyen çalışmakta olan 
Adliye Encümenine birer kâtip tahsis edilme
lidir. İşi çok encümenleri, her ıgün şahsi "bir

çok evrakı neticelendirmekle meşıgul encümen
leri kasdediyoruz. Divanı Riyaset bu -meseleyi 
halledebilir ve binaenaleyh üç veya dört kâ
tip dalha ilâve olunmalıdır. Bir de takririmiz
de kitaplar meselesi vardır. Kitaplar için de 
bin lira zannedilir.se emin olunuz, birçok kıy
metli ve iyi kitaplar tedarik olunur ve arka
daşlarımız mesailerini tetkikat ve tetebbuata 
müsteniden yaparlar. Efendiler Meclis kütüp
hanesinde mevcut kitapların hepsi Harbi Umu
miden evvel yazılmış kitaplardır. Sonradan ya
zılmış 2 - 8 kitap vardır. Hukuku idare için 
(Bertelim) nin, hukuku esasiye için (Duki) 
nin kitapları vardır ki ibunlar Harbi Umumi
den evvel yazılmış, Paris'te ve sair yerlerde 
2 - 3 franlka satınalınabilecek derecede kıy
metten düşmüş kitaplardır. Bunların yeni tab
lan vardır. Onlardan da tedarik olunmalıdır. 
Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüpha
nesinde yeni bir hukuk ıbeynelmilel kitafhı yok
tur. Efendiler, bu gibi küflü vesaikle yürüye-
ceksek yürünsün. Fakat bendeniz yürüyemem. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim Divanı Ri
yaset ışühe ve encümen kâtiplerini şu suretle 
telâkki ve istihdam etmektedir. Bu Feridun 
Fikri Beyefendinin arzularına veya telâkki
lerine tevafuk etmiyor. Çünkü encümenler mu-
karreratmı mazbata muharriri, zabıtlarını kâ
tipler yapar. Binaenaleyih bu zabıtlarla mukar-
reratın tebyiz işi kalır. Mazbata Muharrirleri 
ile zabıt kâtiplerine suhulet olmak için beş 
şubeye 'beş kâtip ilâve edilmiştir. Encümenler 
mukarreratı Mazlbata ıMuharriri tarafından tes-
bit ve tesvidedildik'ten sonra kalan iş tesvidatı 
tebyiz etmekten ibarettir. Eğer Mazbata muhar
rirlerinin, kâtiplerinin yapacağı vazife için kâ
tip istiyorlarsa onların encümenlerin mazbata 
muharrirlerinden yüksek adam istöilyiorlardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır 
öyle istemiyoruz. 

İSMET B. (Devamla) — $u halde yapıla-, 
eak şey tabyizdir. Binaenaleyh iki encümene 
bir kâtip kâfidir. Her encümen günde iki, üç 
karar tesbit ve intacede'bilir. Bunun mazbata
sını tesvideden Mazbata Muharriri kâtibe ve
rirse kaç saat zarfında telbyiz edilmesi lâzım-
gelir. Bunun için Divanı Riyaset fazla kâtip 
istihdamına lüzum görmemektedir. Heyeti Ce
lilenizden mazıbata mulharrirliği zabıt kâtipliği 
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ıvaJzifeaini yapacak kâtip istiyorlarsa bu teklif 
burada tetkik edilmez, ayrı bir meseledir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Öyle de
ğil efendim! O başka, bu başkadır. 

MAZHAR MÜFtD B. (Denizli) — Efendim, 
Feridun Fikri Beyefendi bu yeni takrirleriyle 
•hem kitap, hem de kâtip istiyorlar. Evvelemir
de kâtiplerden bahsedeyim : 

Geçen sene kâtiplerin encümene davet edilr 
diğini hiç hatırlamıyorum. Ne için çağırılmı-
yordu? Kendisinden kâtipler vardı. Encümen
lerin kâtibi varken bunlar 'boş duruyor ve çağ
rılmıyordu. Sonra kâtip yalnız tebyiz için mi 
gelecek, ne için gelecektir? Eğer İsmet Beye
fendinin buyurduğu gibi .mazbatayı da kâtipler 
yazacak olursa. işte o vakit mazlbatalar - de
min buyurdukları ıgibi - dört satırlık mazbata
lar Meclise gelir. 

FERİDUN FİKRİ >B. (Dersim) — Hayır 
efendim, 'Çalışmak başka şeydir, yazmak başka 
şeydir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — O hal
de encümenlerden böyle esbabı mu/cibesiz ola
rak .gelen mazbatalardan ve Feridun Fikri Be
yefendinin beyanatlarından anlıyorum ki maz
bataları kâtipler yazıyormuş. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır 
efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Sani
yen kitaplardan bahsettiler. Şu kitap yok, bu 
kitap yok.. Bütün asar ve telif atı çedideyi geti
rip okuyacağız diye millet para mı. versin, be
dava kitap .mı okuyacağız? Böyle şey olur mu? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Getirece
ğiz efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — (Beye
fendi! bu kitapları, cebinizden parasını ve
rir, .getirirsiniz. Ne. kadar kitap neşrolunursa 
bunları okumak için millet para versin, bize 
gelsin, bedava okuyalım. Niçin? (Meclis Kü
tüphanesine gelecek sesleri) Mecliste bir kütüp
hane vardır efendim. 

YAHYA GALt'B B. (Kırşehir) — Yani Mec
liste kütüphane 'bulunmasın mı beyefendi? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Meclis 
kütüphanesindeki ,-kitap.larm zannederim ço
ğumuz isimlerinden ve fihristinden bile haber
dar değiliz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Okuyan 
vıar,- tiknımyan var. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Zanne
derim ki, diyorum. Bugün Meclis kütüphane-
lerindeki kitapların fihristlerine münderecatı
na vâkıf olmıyan belki içinizde vardır zan
nediyorum. Bendeniz gidip yalnız gazete oku
yorum ve birçoklarını da öyle görüyorum. Mü
talâada bulunan bir kaç arkadaşımız da vardır 
tabiî. Fakat kütüphanemizdeki mevcut kitap
lar zannederim ki, iıhtiyacatımıza az çok kâfi 
'»gelecek kitaplardır. Fakat Feridun Fikri Beyin 
ısrarı gibi ne kadar yeni kitap neşrolunursa 
kütüphaneye getirilsin, bilmem doğru mudur? 
Zannetmem ki doğru olsun. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Pekâlâdır efen
dim. Bütün asarı cedide gelmelidir. Azayı ki
ram okumalıdır, beyefendi! Mütalâasız cahila
ne çalışılmaz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Doğ
rudur cahilane olmaz. İnşallah bundan sonra 
okuturuz. Fakat beyefendiler bunun için zaten 
iki bin lira konmuştur/ 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — (2 5O0) 
lira idi (2 000) liraya tenızil ettiniz. Biz (3 000) 
iira yapalım diyoruz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
iki bin lira seneliktir. Bu sene bir kere kitap
ları getirelim. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bir yeni 
• hukuk idare kitabı yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Hukuk 
idare kitabı yoksa işte iki bin lira var. Kitap
lar hiç gelmesin demiyoruz. Her sene bunun için 
de tahsisat konuyor. Kütüphanede az kitabı
mız yoktur. Bu sene iki bin liralık kitap gelir. 
Gelecek sene de üç bin beş bin liralık kitap ge
lir. Bütün bütün gelmesin demiyoruz. Hiç pa
ra konulmamış, kitap kalmamış, kütüphanenin 
kapısı kapanmış gibi Feridun Fikri Beyefendi 
telâş ediyorlar ve sonra yine söylüyorum, dün
yada bütün neşrolunan asarı toplamaya im
kân yoktur. Lütfen bir parça da cebimizden 
getirelim. Rica ederim okumaya meraklı olan 
zevat lütfen ceplerinden de biraz getirsinler. 

YAHYA GALİB B. (Kırseihir) — Getirir 
,ıamâ kendi evi için getirir. Bizim kütüphane 
. için, getirmez ya. . . . . . . . . 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) —Getirsin 
efendim. İşte burada lâzım olan kitapları ge
tirmek için iki bin lira konulmuştur. İki bin 
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liralık kitap gelecek, kitap tahsisatı bütün kalk
mış değildir. , 

REİS — Efendim Feridun Fikri Bey ve elli 
kadar rüfokasmm verdiği takriri iki hükmü ih
tiva ediyor. Birincisi: Meclisin işi çok olan en
cümenlerine, birer kâtip ilâvesi, İkincisi: Mec
lis bütçesindeki kitap mubayaası parasının üç 
bin liraya iblağıdır. İkisini ayrı ayrı reye ko
yacağım. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Encümenin 
mütalâasını aldınız mı? 

REİS — Ene tümenin mütalâasını aldım. En
cümen taraftar değildir. Divanı Riyaset de ta
raftar olmadığını söyledi. Onun içindir ki elli 
imıza ile takrir .gelmiştir. Binaenaleyh Mecli
sin işi çok, encümenleri için birer kâtip ilâvesi
ni evvelemirde reyinize koyacağım. Bunu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. Diğer kitap mubayaası mikta
rının da lig bin liraya iblâğı hakkındaki tek
lifi de faslı geldiği zaman reye koyacağım. Bi
naenaleyh encümenden ve Divanı Riyasetten 
rica ederim. Şimdi kabul edilmiş olan teklif 
mucibince bu faslın yekûnunu tesbit etsinler, 
'bu faslın yekûnu tesbit edilinceye kadar be
şinci faslın müzakeresine geçiyoruz. 
Fasıl Nov'i muhassasat Lira 

Masarifi müteferrika 4 000 
REİS — Beşinci fasıl hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır sesleri) Beşinci faslın yekûnu
nu kabul edenler el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir efendim. 
F. M. ' Nev'i muhassasat Lira 

6 Mr.ra.rifi mütenevvia 
1 Mernıeret 1 000 
2 Tenvir ve teshin ve elektrik tesi

satı 17 580 
3 Mefruşat ve ücreti nakliye 1 500 
4 Otomobil masarifi ve mubayaa edi

lecek bir otomobil bedeli 9 200 
5 Kırtasiye 3 000 
G İcarat 500 
7 Kütüphane masrafı 2 000 
8 Müstahdemini müteferrika 1 2/5 

Yekûn 36 055 

REİS — Efendim teklif veçhile altıncı fas
lın yedinci maddesindeki kütüphane masrafının 
üç bin liraya iblâğım reyi âlinize koyacağım. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Ka
bul edildi efendim. O halde faslın yekûnu olan 
37 055 lirayı kabul ederek yedinci fasla geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edildi efendim. 

F. M. Nev'i muhassasat Lira 

7 Matbaa maaşat, ücurat ve masarifi 1 794 
1 Maaşat . 43 758 
2 Ücurat 
3 Gece mesaisi için verilecek ücurat 3 500 

'4 Tesisat 11 000 
5 Masarifi daime 9 000 

Yekûn 09 052 

.. SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim Meclisi Âlinin zabıt cerideleri merkezde de-
vaire, taşrada kazaların adedi hesabedilerek vi
lâyetlere gönderiliyor. Hepinizin malûmudur ki 
halk, her halde Meclis müzakeratma muttali ol
mak ister. Fakat Meclis müzakeratmdan haber
dar olmadukları için Meclis hakkında tamamiy-
le tenevvür etmemişlerdir. Bunun için nahiye 
müdürlerine kadar bu zaptm gitmesi behemehal 
lâzım ve lâbüttür. Bulunduğum yerlerde, nahi
yelere gittiğim vakit nahiye müdürlerinin ve 
nahiye belediyelerinin ricaları, zabıt cerideleri
nin nahiye merkezlerine kadar gönderilmesi es
babının istikmalidir. Zaten 1 310 nahiyemiz var
dır. Onun için Divanı Riyaset, zabıt adedinin 
bu kadar fazla tabettirilin esi esbabını istikmal 
buyursun ve Dahiliye Vekâletine gönderdiği va
kitler vilâvetin kaza ve nahiyeleri adedini hesa-
bederek göndersin. 

İkinci mâruzâtım: Zaptı biz hemen her gün 
alıyoruz. Halbuki bu Dahiliye Vekâletinde te
raküm ediyor. On, ~onbeş gün toplanıyor, sonra 
araba ile gönderiliyor. Mülhakata posta hemen 
her gün vardır. Demin yine Dahiliye Vekâleti 
evrak idaresine uğramıştım* Zabıtlar yığın yığın 
duruyor. Boyuna tasnif ediyorlar. Ve şikâyet 
ediyorlar, «Bunlar günü gününe bize gelse de 
her gün biz de muntazaman arabalarla gönder-
sek ve böyle vakit zayi etmesek.» diyorlar. 
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Bunun için zaptın Meclisi Âliye tevzi edil
diği gün Dahiliye Vekâletine de gönderilmesi 
lâzımdır ki, Vekâlet de mülhakata tevzi etsin. 
Bundan dolayı bir de takrir takdim ediyorum. 
Kabulünü rica ederim. 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Takrir 
okunacak : 

Kiyaseti Celileye 

Meclisin zabıt cerideleri merkezde devaire 
ve vilâyetlerde yalnız kazalara kadar gönderi
lebiliyor. Halbuki halk ile en ziyade temas ve 
halkı Meclisi Âlide cereyanı müzakerattan ha
berdar edecek nahiye müdürleri iken zaptın na
hiye müdürlerine gönderilmemesi demek, halkı
mızı kendi hukuk ve menafilerine mütaallik mü
zakerattan haberdar etmemek demektir. Bina
enaleyh muvafıkı mastahat olmıyan şu hale n:-
hayet verilerek Meclis zabıtlarının nevahinin 
adedi hesabedilerek her nahiyeye birer t?ne 
gönderilebilecek miktarda tabı ve Dahiliye Ve
kâletine irsali esbabının istikmalini arz, ve tek
lif eylerim. 

5 . 3 . 1340 
Bozok (Yozn^ad) 
Süleyman Sırrı 

BASİM B. (Sivas) — Efendim 1 400 nüsha 
. zabıt bastırıyoruz ve bunu tevzi ve taksim edi

yoruz ve hc^ gün muntazaman gönderiyoruz. 
Eğer teahhür ediyorsa devairede teahhura uğ
ruyor, biz de değildir. Bunu arz etmek istiyo
rum. 

İSMET B. (Çorum) — Takrir Divanı Riyase
te havale buyurulsun efendim. 

REİS — Efendim, bu takriri Divanı Riyaset 
talebediyor. Müsaade ederseniz Divanı Riyasete 
havale edelim. (Muvafık, sesleri) Takrir, Diva
nı Riyasete havale edilmiştir. Binaenaleyh, ye
dinci faslın yekûnu olan 69 052 lirayı kabul ede
rek sekizinci fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsm. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın. Yedinci faslın ye
kûnu kabul edilmiş ve sekizinci fasla geçilmiş
tir. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim sekizinci fa
sıldaki Muhafız Taburu maaşatı dâhil değildir. 
Müdafaai Milliye Bütçesine verilmiştir. 

REİS 
nur. 

F . M. Nev'i muhassasa't -Lira 

8 1 İnzibat memurları maaşatı 2 910 

Yekûn 2 910 

REİS — Efendim sekizinci faslm yekûnu 
olan 2 910 lirayı kabul ederek dokuzuncu fasla 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın. Kabul edildi efendim. Dokuzuncu fa
sıldan Muhafız Taburu masarifini, çıkartarak 
okuyoruz. 

F. M. Nev'i muhassasat Lira 

9 1 İnzibat memurları melbusatı 1 300 

Yekûn 1 300 

REİS — Efendim dokuzuncu fasıl hakkın
da, söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) Doku
zuncu faslın yekûnu olan 1 300 lirayı kabul 
edecek onuncu fasla geçilmesini muvafık gören
ler lütfen el kaldırsın. Muvafık görmiyenler el 
kaldırsın. Muvafık görüldü efendim. 

Onuncu faslı okuyoruz : 

ALİ CENANİ B. (Gazinatep) — Burada tas-
hihat yapılacaktır. Dördüncü faslın yekûnu... 

REİS — Onuncu fasılda bulunuyoruz. Onun
cu faslı da bitirelim de ondan sonra... 

-RASİM B. (Sivas) — Memurinin tahsisatı 
fevkalâdesi vardır. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim 
kabul ettiğiniz takrir mucibince encümenler 
için on üçer liradan dört kâtip ilâve olunuyor. 
Bir senelik maaşı 624 liradır. Bunu faslın yekû
nuna ilâve ediyoruz. Dördüncü faslın birinci 
maddesine ilâve ettik. Dördüncü faslın yekûnu 
37 840 lira 80 kuruş ediyor. 

REİS — Efendim dördüncü faslın birinci 
maddesi hakkında kabul ettiğiniz takrir muci
bince dört kâtip ilâve olunarak dördüncü fas
lın yekûnu 37 840 lira 80 kuruş oluyor. Bina
enaleyh bu faslın yekûnunu kabul edenler lût-

I fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
I etmivenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Onuncu fasıl, tahsisatı fevkalâdei şeh-iye : 
ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim, 

ilâve edilen dört memurun tahsisatı fcvkalâde-
Pekâlâ efendim. Faslı öylece -oku-
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si İ 188 lira ediyor. Onuncu faslın birinci mad
desine bunu ilâve edince birinci maddenin ye
kûnu 36 052 lira 50 küf üş etmektedir. 

REİS — Efendim onuncu faslın birinci mad
desi ilâve edilen tahsisatı fevkalâde ile 36 052 
lira 50 kuruş; edecektir. Binaenaleyh onuncu fas
lin yekûnu 52 539 edecektir. Bu fasıl hakkın
da söz istiyeîi var mı1? (Hayır, sesleri) Bu fasıl 
yekununu reyi âlinize koyacağım. Kabul eden
ler lütfen el kaldirsin. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim, 

Meclis Bütçesi masrafının yekûnu umumisi : 
1 398 596 lira 80 kuruş oluyor. 

RASİM B. (Sivas) 
•miktar vardır efendim. 

Daha ilâve olunacak 

REİS — Efendim Büyük Millet Meclisi Büt
çesinin yekûnu umumisi 1 398 596 lira 80 ku
ruştur. Yekûnu umumiyi reyi âlinize vaiz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Kabul edildi, elendim. On dakika teneffüs için 
Celseyi tatiİ ediyorum. 

Hitamı eelse; saat : 3,30 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,00 

İBİÎÎS — Fethi Bey 
KATİPLE^ : Kâzım Vehbi Bey (Ergani), Talât Bey (Kângırı) 

2. — Kastamonu Mebusu Efalid Beyin, Zi
raat Vekâleti veya müstakil Ziraat Müdüriyeti 
Umumisi teşkili hakkında Kastamonu Mebusu 
Halid Beyin 2/244 numaralı teklifi kanunisi ve 
İktisat ve Kanunu Esasi encümenleri mazbata
ları : 

REİS — Celseyi açıyorum. 
Hazretleri... 

Buyurun Paşa 

BAŞVEKİL İSMET Pş. (Malatya) — Efen-
Ûvm, İktisat Encümeninin, iktisat Vekâletinin iki
ye tefrikine daıir bir teklifi kanunisi vardır. Bu 
teklifi kanuni bütçe ile alâkadar ve bir meselei 
müstacele olduğu için Heyeti Celilenin lâyihayı 
derhal nazarı dikkate •alarak müzakere etmesini 
ve (bu hususta bir karar verilmesini teklif ve is
tirham ederim. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim İktisat Vekâletinin ikiye 
tefrikine dair KanUnü Esasi ve İktisat encümen
lerinden gelmiş bir mazbata vardır. Zaten encü
men de bunun müstacel en ve derhal müzakeresi
ni teklif ediyor. Ve Başvekil Paşa Hazretleri de 
teşklİâ% Düet le ve Muvazenei Umûmiye -Kanu

niyle alâkadar olduğu üçim derhal müzakeresini 
teklif ediyorlar. Evvelemirde müstaceliyetle mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Müstaceli
yetle müzakeresi kabul edilmiştir. Bugün müzake
resini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Bugün müzakeresi kabul edilmiştir. 

3 Kânunusani 1340 

IB. M. M. Riyaseti Celilesine 

Memleketimiz bir ziraat memleketi olduğu, 
Hükümet senede yalnız aşar ve ağnamdan 26 
milyon lira varidat aldığı ve muvazenei üktisadi-
yemizin teminine, terâkkiyatı ziraiyemizin başlı
ca âmil olacağı bedih'i bulunduğu halde ziraati-
mıizin matlup veçhile bir tariki terâkki tafcibede-
mediği aşikâr bir hakikattir. İşte misaller • İs
tanbul ecnebi unu ile besleniyor. Meclisi Alinin 
yanibaşmdaki Anadolu lokantasında bile Ameri
ka unundan yapılmış ekmek sarf olunuyor. İkti
sat Vekâletimiz Rusya'dan tohumluk mubayaasına 
mecbur olduğunu söylüyor. Geqen. sene Kırım aç-
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Iık. felâketine miâj?uz .olduğundan memleketimiz
den Ilırım muhtacînine muavenet edildiği halde 
bu şene memleketimizin Kırım'dan tohumluk mu
bayaa etmesi ne kadar manidardır. Üzüm, incir 
ile tütünlerimiz hakkında tevali eden şikâyetler 
Meclis kürsüsünde mevzuubahsolmuştur. Memle
ketimiz zeytin memlbaı olduğu halde Yunanistan 
zeytini, bir sürü yaylağımız olduğu halde ecnebi 
peyniri ve yağı yiyoruz. Meyvalarımız mahallinde 
çürüyor, pirinç, kendir istihsalâtımız muhtacı 
himaye bir haldedir. Pamuk istihsalâtımız gayri-
kâfi olduğundan hariçten pamuk, iplik celbi için 
bir sürü para yeriyoruz. Dairei inıtihabiyem dâ
hilinde yalnız Kastamonu merkez kazasında kış 
her .ay dokumacılıkta ikiyüz bin kilo ecnebi ip
liği sarf olunuyor. Bu miktarın ancak yüzde 
ikisi Adana'dan geliyor. llcaatı harbiye tesiriyle 
de sönen böcekçiliğin ihyası büyük bir himmet is
tiyor. Alelûmum .tohumlarımız muhtacı ıslah bir 
haildedir. Ziraatle tev'em olan çift hayvanatı pek 
noksan ve cinsleri muhtacı ıslahtır. Diğer cins 
hayvanat da pek azalmış ve cinsleri bozulmuştur. 
Dairei intihabiyemde 1335 te 550 bin ağnam 
varken 1338 de 265 bin nofesaniyle 284 bine te
nezzül 'etmiştir. Diğer hayvanat da bu suretle 
azalmıştır. Alâtı zirıaiyemiz büsbütün iptidai bir 
haldedir. Pennî gebrelerden lâyıkiyle istifade te
min edemedik. Gazeteler son altı ayda ithalâtın 
ihracatımızdan otuz milyon lira ziyade olduğunu 
yazdılar. Bâzı mütehassıslarımız bu muvazene
nin teminini (üç beyazlar) m dâhilde istihsalâ-
tmı tezyitle mümikünülhusul görüyorlar. Bu da 
ziraatin -terâkkisi ile mümkündür. 

Tica.ret, ziraat, maadin, sanayi, orman, bayta
riye, Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyesi, is
tatistik gilbj her biri başlı başına birer vekâlet 
olabneeek pek mühim sekiz şubei iktisadiyi ihtiva 
eklen İktisat Vekâleti Vekilinin bir mügteşariyle 
bütün bu şTiahatı iktisadiyeyi Iâyjlkı veçhile idare 
edebilmesini müstehil görüyorum. Nitekim bu 
kanaatimin öidkı aşariyle müspettir. Ziraat ve 
baytariye şubelerindeki noksanlarımızı zikrettim. 
1,340 bütçesinde maadin hasılatı ellibin lira, mîri 
ormanlar hasılatı 940 bin liradır. Halbuki bu iki 
kalem varidatın esaslı teşkilât ve ciddî mesai ile 
pek ziyade artacak bütçemizin tevzuıine hadîm 
ofeıaiSi pek mümjkündür. 

Mevcut 'sanayiimizi bile lâyıkiyle himaye ede
miyoruz. (Keskin) de bâzı müteşebbislerin 'açtık

ları Kifbrit Fabrikasının, fyimayeye ratazlifir ala
madığını işitiyoruz. Mahsulâtı dâhiliyemizin ha
riçle rekaJbetinin ve rüsumunun temin edilemedi
ğine dair olan şikâyetler malûmdur. Bütün bu 
hayati mesailin sürati mümküne ile ıslahı ve şu-
abatı iktisadiyenin terâkkisi için İktisat Vekâ
leti teşkilâtımızı ihtiyaca vefa edecek surette tan
zim ve tevsi mecburiyetindeyiz. İmparatorluk 
devrinde bile ayrıca bir Ziraat Nezaretimiz var
dı. Elyevm Fransa, Bulgaristan, Yunanistan gi
bi birçok devletler ayrı bir Ziraat Nezaretine ma
liktir. Ve bir siyaseti ziraiyeleri vardır. Vaktiyle 
bir vilâyetimiz olan Bulgaristan'ın ziraatle gös
terdiği terâkki bizim için hicabıâverdir. Azarbey-
can Hükümeti Çoban Kanununu bile yapmıştır. 
Yeni teşekkül eden Erm-eniştan Araş nehrinden 
âzami istifadeyi temine çalışıyor. Bizde işe mü-
essesat ve masarifi ziraiye, teşyikat ve mücadele 
ve alâtı ziraiye, kavanirri ziraiye gibi mühim v&-
zaifi ihtiva eden emir ziraat alelade bir müdü
riyet suretinde iktisat Vekâletine merbutan idare 
edilmek ve istiklâle mazhar olmamak yüzünden d© 
inkişaftan mahrumdur. 

Ben ziraatimizin terâkkisi ilamına ziraate is
tiklâli idari verilmesi lüzumuma kaaniim. Bu da 
ya müstakil bir Ziraat Vekâleti teşkili veyahut 
hiç olmazsa mevcut Ziraat Müdüriyeti Umumiye-
sinin posta ve telgraf veya rüsumat ve umuru 
tasarrufiye gibi salahiyetli kâmileyi haiz İktisat 
Vekâletine merbutan ayrı bütçe ile idare olunur1 

müstakil bir Ziraat Müdüriyeti Umumiyesi hali
ne ifrağı ile mümkündür. Bundan başka fennî 
hmsusatta ecnebi müşavirlere olan ihtiyacımız da 
zahirdir. Binaenaleyh 'esbabı ânifeye binaen ber-
veçhi zir teklifi kanuninin kabulünü arz ve tek
lif eylerim. 

Ziraat Vekâleti (veya müstakil Ziraat Müdü
riyeti Umumiyesi) teşkili hakkında Kanun 

Madde 1. — Halen İktisat Vekâletime m^r^ut 
Ziraat ve Baytariye Müdüriyeti Umumiyeleri ile 
Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyesini ihtiva 
eden bir Ziraat Vekâleti teşkil olunmuştur. 

Bu teklif kabul edilmezse (İktisat Vekâletine 
merbut olan Ziraat Müdüriyeti Umumiyesi) fennî 
ve idari husuşa<tta salâhiyeti kâmileyi haiz ve 
ayrı bir bütçe ile idare olunur. (Müstakil bir 
Ziraat Müdüriyeti Umumiyesi) halinde idare 
olunacaktır. 
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Madde 2. ^ -Z i raa t Vekâleti (Müstakil Ziraat 
Müdüriyeti Umum iyesi) İstanbul ve Paşnili, Gar
bi, Cenubi, Merkezî, Şarki - Auadolu, Bahrısiyah 
havzası ve Elcezire manatıkı ziraiyesine ayrılarak 
bu manatık için birer başmüdüriyet ihdas edi
lecek, vekâlete (Müdüriyeti Umumiyeye) ve baş-
müdüriyetlere on sene müddetle müşavir sıfa-
tıyle birer ecnebi mütehassıs celbolunacaktır. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden iti
baren muteberdir. 

Madde 4. — işbu kanunun icrasına Heyeti 
Vekile memurdur. 

Kastamonu Mebusu 
Halici 

Riyaseti Celileye 
Kastamonu Mobusu Halld Beyefendinin bir 

Ziraat Vekâleti ihdası .hususundaki teklifi kanu
nileri İktisat Vekilinin huzuriyle tetkik edildi. 

Nüfusu umumiyes:nin yüzde seksenbeşi zira-
a.tle meşgul olan ve ziraatten başka bir noktai is
tinadı bulunmıyan Türkiyemizde ş'mdiye kadar 
bu şubeye lüzumu dereces'nde bir ehemmiyet ve
rememiş hattâ imparatorluk devrinden bu ana 
gelinceye kadar Hükümet'mizin şuaıbatı muhteli-
fes:nde az çok bir terâkki ve inkişaf mevcudol-
duğu halde ziraatimiz daimî bir devred tevakkuf 
hattâ bir eseri ricat göstermiştir. Meselâ müte
madi harblerin tesirat ve tahribatına rağmen ge
çen onbeş seneye nisbetle adlî, askerî vo sair teş
kilâtımızda bir tekâmülü mahsus iken dünkü 
ziraatimiz bugün bir inhitat karşısında bulun
muştur. Ticareti hariciyemizde müspet bir mu-
vazenei ticariye teminine matuf olan üzüm, in
cir, koza ve yapağı ihracatımız, pamuk, tütün 
ziraatimiz Marmara ve Bahrisefid havzasındaki 
zeytin ve yağ istihsalâtımız, şimdiki vaziyetle 
pek acı bir sukuta mâruz kalmıştır. İşte ziraat 
sahamızdaki şu tedenni halkımızın sermaye, ih
tisar ve teşkilât hususundaki noksanlarından zi
yade Hükümetimizin katî ve müspet bir siyaseti 
ziraiye takibedememesinden ileri gelmiştir. 

Hükümeti sakıta zamanında birtakım gayri-
müdriık, âtıl şahsiyetlere tevdi edilen bu vaza-
ifi mühimmo Hükümeti Cumhuriycmizde de ik
tisât Vekâleti namı altında yedi müdüriyeti 
umumiye ile dört müdüriyeti ihtiva etmek üzere 
onbir müdüriyet arasında boğulmuştur. Yani 
bugünkü iktisât Vekâletimiz, şekli hazırı itiba
riyle hali işbaa gelmiştir. Gerçi mahiyeti asliye-

leriyle yekdiğerine girift olan işjbu vazaiîi umu
miye ve saili iktisadiyeyi bir noktaya cem etmek 
vo bu suretle bir cepheden hareket eylemek fik
rine matuf olarak . İktisat Vekâletimiz, bugünkü 
şeıklini iktisabeylemiş ise de her biri başlıbaşma.. 
moml eke timizde birer vekâlet olacak kadar mü
him olan bu\muazzam umurun bir dimağdan ida
resi imkânsızlığını. zaman ve tecrübe bize gös
termiştir. iktisadi birçok istihaleler geçiren Av
rupa devletlerinin, hemcivarımız olan küçük hü
kümetlerin teşkilâtı idariyeleri tetkik edilecek 
olursa İktisat Vekâletimizi teşkil eden mesai
nin ikiye, bazan üçe, hattâ dörde, beşe ayrıl
dığı görülür. Meselâ Fransa'da 1870 ten sonra 
Ziraat ve Ticaret Nezareti, bir iki defa inkısa
ma uğradı ve bir müddet sonra birleşti. En ni
hayet tekrar inkısam ederek Ziraat, Orman ve 
Umuru Baytariye Ziraat Nezaretinde takarrür 
eyledi. Son zamanlarda bilhassa ingiltere'de bu 
inkısam daha fazla tebarüz eyledi, ingiltere'de 
Ziraat Nezaretinden maada Ticaret ve Sanayi, 
Maadin ve Mesai gibi dört Nezaret daha vücuda 
geldi. Almanya, italya son zamanda Rusya 
iktisadi faaliyet şubelerini muhtelif cephelere 
taksim etti. ingiltere bugün onyedi Nezarete 
maliktir ve her Nezaret birer müstakil ihtisas 
daireleridir. Görülüyor ki, bütün cihan devlet
lerinin kâffesinde ziraat ayrı ve müstakil bir 
mecmuai vazaif haline gelmiştir. Münasebattar 
bulunduğumuz bilcümle devletlerin terakki ve 
tekâmülüne yaklaşmakta olan Türkiye Cumhu
riyetinin de kendi mesaii medeniye ve iktisadi-
yesini onlara göre tanzim etmek menafii milliye' 
iktizasındandır. Bu ihtiyacın ifadesi olarak hu
sule gelecek inkısam her halde Türkiye'nin daha 
müterakki ve daha mütekâmil bir sahaya vusul 
bulacağı kanaatini bize vermektedir. Binaen
aleyh iktisat sahasında Türkiye, tekâmül isti
kameti, vazifesinin azîm tenevvüü itibariyle bu
günkü iktisat Vekâletinin iki manzumeye inkı
samını zaruri kılmaktadır. 

Zirai ve iktisadi her türlü teşkilâtlarına, 
•muntazam ve mütaaddit tesisatı ziraiyelerine, 
binlerce zirai kooperatif ve bankalarına münfe
rit seviyei ilmiyelerine rağmen vazaif i idariye-
lerinde taksim amali tekâmüle esas kabul eden 
Garp devletlerinin şu aızîm menfaatleri karşı
sında iktisat Ve'kâıTet.'rnizin ikiye böjümıesi za
manı artı'k hülûl etmiştir. 
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Seri- iş görımek, inkişafı Hktûsadi ve ziraimiz 
için1 lâzi'iri'g'alen kanunları vâlkıfane hazırla
mak ye bunları zamanında yetjştijmek ve «nen-
sub oldukları .mecralardan Meclisi millîye he-
ımen sevk edebilmek, bu inkısamın netice 1:1 ta-
'biiyesindendir. Buna binaen sahibi teklifin bi
rinci maddesinde zikredip hâlihazırı idame edecek 
olan 'müstakil ziraat müdüriyeti rını ımiyesin-
den sarf un azarla <aym maddede 'meskûtunanh 
'bıraktığı Orman Müdüriyeti Umumiyetini İhti
va etmek ÜL'ere ziraat, baytar ve Oyman Müdü
riyeti umumiyelerinden mürekkep bir Ziraat Ve
kâleti ihdası İktisat Encümenimizce kabul edilmiş 
ve işbu teklifi kanuninin ikinci maddesindeki 
teşkilâtı ımahsusd fce 'tevekkül ede e ok olan Zi
raat Vekâleti m.ü'JxCıaaüis Ihcıyote tcek olumıun-
tui . ' ' 

Maliye Vekâletinin emri altında bulunup 
senelerden beni hiçbir menfaat temin 'eümiıyen 
yüz binlerce dönüm arazi ve birçok (kıymetli 
ve ehemmiyetli çiftlikler tecrübe ve numune 
tarlaları ve fidanlıklar meydana getirmek, aşı 
evleri yapmak, clnfi hayvan depoları tesiu et
mek' gibi en ziyade muhtaç olduğumuz vazaifi 
ziraiıyenin 'tecellisi hususunda Ziraat Vekâleti
nin sahai faliyetine verilmiştir. 

Bahrî ceyrü oeferin ticaret ve iktisatla alâ-
kai müh:ıxmci3İ . itibariyle bir cüz'ü iktisadi 
olan seyri rafain idaresinde daha seri bir ha
reketi iktisadiye meydana getirmek ezcümle ta-
kJbet'mek istediğimiz kömür siyasetini temin 
edebilmek için işbu idare Müdafaai Milliye-' 
den fekkile İktisat Vekâletine vakfedilmiştir. 
Ziraat BarJkası hakkı teftiş ve murakabesi 
Zırarı' Vekâletine .aidoYnak üzere kanunu mah
sus ile klare olunur. Müstakil bir müdüriyeti 
uımumV'e halinde bıraki'lmıştır. 

Esbabı marazaya binaen âtideki m-evaddı 
kanuniye Heyeti Celilenin enzarı tasvibine arz 
olunum. 

iktisat Encümeni 
Reisi Namıma 

îzmir 
Mustafa Rahmi 

Mazbata Muharriri 
Adana 

Mehımed Kemal 

Kâtip 
îzmir 

Mustafa Rahmi 

Lâyilıai kanuniyo 

Madde 1. — İktisat Vekâletine merbut Zi
raat, Cbman, Baytar, Müdüriyeti umumiyeleri 
tefrik edilerek bir Ziraat Vekâleti teşkil edil-
miştij. 

Madde, 2. — Arazii muhavvele mıiibtesna ol
mak' kz'are Maliye Vekâletine merbut bilcümle 
arazi ve çiftİik'ier Ziraat Vekâletine devrolun-
muşitu/. 

Madde 3. — Ziraat Vekâletinin mücadele, 
tcrjvikat ve müessesatma ait ameliyat ve tat
bikat gibi macraf zammı tf toisatmı. Mal'ıye Ve
kâleti her sene >avans olarak Vekâleti ımüşarü-
nileyha emrine tediye eder. 

Madde 4. — Ziraat Bankası üzerindeki 
hakkı tcftiı} ve murakabe Ziraat Vekâletine 
aiıtt'i-1. 

Madde 5. — Seyri sefain Müdüriyeti Umu
ra iyesi Müdafaai Milliye den f ekkile İktisat Ve
kâletine rabtedilmiştir. 

Madde G. 
teberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden mu-

Madde 7. — İşbu kanunun tatbikine Heyeti 
Vekile memurdur. 

İktisat Encümeni 
Reisi namına 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

Kâtip 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Âza 

Bolu 
Şükrü 
Âza 

Kayseri 
Nuh Naci 

Âza 
Kastamonu 

. Fuad 

Mazbata Muharriri 
Adana 

Mehmed Kemal 
Âza 

Edirne 
Faik 
Âza 

Karahisarı Şarki 
İsmail 
Âza 

Kozan 
Ali 

Âza 
Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Heyeti Celileye 

İktisat Vekâletine merbut ziraat, Orman, 
Baytar müdüriyeti umumiyeleri tefrik edilerek 
bir Ziraat Vekâleti teşkiline dair Kastamonu 
Mebusu Halid Beyefendinin teklifi kanunisi ve 
buna dair iktisat Encümeninin mazbata ve teklifi 
kanunisi müzakere edildi. Bu mevaddan birin-
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eisi encümenimizce tadilen tasvibedilcrek bugün 
derakap müzakere edilmek üzere Heyeti Celi-
leye takdim kılındı. 

Kanuni Esasi 
Encümeni Reisi 

Menteşe 
Yunus Nâdi 

Kâtip 
— 

Âza 
Konya 

Naim Hazım 
Âza 

Ragıb 

Mazbata Muharriri 
Gelibolu 
Celâl Nuri 

Âza 
Karesi ... 

Ahmed Süreyya 
Âza 
— 

İhsan 
Âza 

Mahmud 

Teklifi kanuni 

Madde 1. —. İktisat Vekâletine merbut, zi
raat, orman, baytar müdüriyeti umumiyeleri tef
rik edilerek bir Ziraat Vekâleti teşkil edilmiştir. 
Şimdiye kadar İktisat Vekâletinde mevcudölan 
vezaifi saireyi ifa etmek üzere bir Ticaret Vekâ
leti tesis kılınmıştır. , 

Madde 2. 
teberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden mu-

Madde 3. — İşbu kanunun tatbiki ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

BEİS — Heyeti TJmumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? 

EMİN B. (Eskişehir) — Bugün yapacağı
mız bu yem vekâlet bu milletin yaşaması için 
en büyük bir vasıtadır. Yani yaşamaya azme
derek bir karar veriyoruz. Yalnız rica ederim, 
lâfzı murad bir teşkilâttan ibaret kalmıyaeaksa 
buna hiçolmazsa on milyon lira kadar bir para 
verilecekse o zaman yapalım. Bendeniz bütçe
nin heyeti umumiyesinde birçok vekâletler için 
sarf edilecek diye bir para görüyorum. Burada 
eğer Ziraat Vekâletine on milyon lira ayırır
sak, emin olunuz bir senelik mesaimizle, ebedi
yen hayatımızı temin edecek kadar bir vaziyet 
olacağına kaaniiim. Ziraat Vekâletine on mil
yon lira ayrılmadıkça beyhude vekâlet ihdas 
etmekten bize nefret gelir. (Ne hesap üzerine 
sesleri) arz edeceğim efendim. Şimdi beş yüz 
bin muhacirimiz geldi. Bu adamlar aynı 
memaliki müstahlâsa ahalisi gibi muhtacı mua
venettir. Bunların tohumu yok, öküzü yok, 
memaliki •müstahlâsaya yapmış odduğumuz mua

veneti ihtiyacatm henüz onda birini temin et
memiştir. Efendiler bizim memleketimiz vâsi 
bir ziraat sahası olduğu halde hakikaten mem
leketimiz bir ziraat memleketidir, demeye in-
«an utanır. Adımız, ziraat memleketi, sonra 
hariçten zahire al... Bunun öte tarafına benim 
aklım ermiyor. 1341 senesi için on milyon lira 
koymak lâzımdır. Eski ziraat memleketi olup 
da beceriksizlik yüzünden hariçten zahire ge
tirmeye muhtacolmak gibi yakışmıyacak şey-? 
lere mâruz kalmıyacağız. Bendeniz Heyeti 
Umumiyenizden çok rica ederim, bu bu Devleti 
bu vekâlet yaşatacaktır. Türk Devleti demek, 
çiftçilik demektir. Bugün bizim şimendiferle? 
rimiz için bütçede 8 - 10 milyon lira var, iştira
sına karar verdiğiniz Anadolu - Bağdad Şimen
diferinin düşünülecek birçok şeyleri vardır. 
(Yok sesleri) Müsaade buyurun rica ederim, 
olacak şeylerden başlıyalım. Erzurum - Sivas 
hattına da on milyon lirayı çok buluyorum. 
Bunu bu sene sarf edemeyiz, sonra Bahriye 
bütçesine de beş milyon lira çoktur, esasen ben
deniz bu Devletin bir bahrî siyaset takibetme-
sine taraftar değilim. Artık böyle uzun siya
setler bizi daima hayal peşinde koştura, koş-
tura bu milleti perişan etmiştir. 

ES AD Ef. (Menteşe) 
limiz vardır. 

Bu olmadı, savahi-

EMİN B. (Eskişehir ) — Evet savahilimiz 
vardır, fakat İngilizlerin beşyüz tane Diritno-
tuna karşı senin alacağın iki diriıtnotun fay
dası yoktur. (Vardır sesleri) Eğer bahrî bir 
siyaset takibedilmesi lazımsa - Bendenizce bü 
milleti yaşatmak için bahrî siyasetin takibe-'; 
dilmemesi lâzımdır - Şimdi bu on milyon lira
yı Ziraat Vekâletine verelim bir sene sonra da 
on tane yirmiı tane'gemi birden alallım. Heye
ti Muhteremenizden çok rica ederim. Bu ve
kâletin de yaptığımız kanunlar gibi gayrimrüs-
mir ol'maması için Allah rızası için on milyon 
lira verelim ve ziraati işe yarar bir bale geti
relim, ondan sonra ne yaparsak yapalım. 

İSMAİL B. (Karahisari Şarki) — Bu tekli
fin esası İktisat Encümeninden gelmiştir. İk
tisat Encümeninin tanzim ettiği maddelerin 
okunması ve arkadaşlar tarafından da tesbit 
edilmesini rica ederim. .Şimdiki okunan madde
ler zannederim Kanunu Esasi Encümeninden çı
kan maddelerdir. ?... -

m 
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,; ZAMİR B. (Adana) — Muhterem arkadaş
lar İktisat Vekâletinin ikiye ayrılarak başlı-
başma bir Ziraat Vekâleti ihdası, cidden mem
leket için çok nafi ve çok semerdar bir va
ziyet temin edeceğine bendeniz çok kaaniim. 
Cidden Türkiye'de şimdiye kadar çok ihmal 
edilen ve hiçbir suretle ehemmiyet verilmiyen 
bir müessesemiz varsa o da maalesef ziraattir. 
Halbuki bizim hayatımız, bizim bütün mem. 
baı varidatımız ve bizim bütün düşmanlarımı
za karşı tefevvukumuzu meydana getiren, 
emin olalım ki, ziraattir. Efendiler ziraat hak
kında ne kadar söz söylense ve bunun için ne 
kadar mütalâa dermeyan edilse o kadar uzar 
ve devam eder. Bilhassa bu Millî Mücadele ga-
l:b ve muzaffer olan ve her türlü fedakârlığı 
ve muaveneti yapan köylülerimiz ihmal edilmi-
yerek böyle bir vekâletin tesis edilmesi - öyle 
zannediyorum ki - kanaatime göre büyük bir 
sürürü mucibolacaktır. Fakat benim endişe et
tiğim bir yer vardır. Efendiler Ziraat Vekâleti 
ihdas etmekle beraber Ziraat Vekâletine lâ-
zımgelen paranın da verilmesi lâzımdır. Beye
fendiler! memleketimizde ziraatle meşgul ilim 
ve fen adamlarımız vardır, memlekette ziraat 
mütehassısları vardır. Binaenaleyh bunlara iâ-
zımgeİen kuvveti ve vesaiti vermeyiliz. Memle-
ketimiız birçok uzvunu kaybetmiştir. Fakat bun
ların yerlerini dolduracak şeyi bilmeliyiz ki 
makinadır. Ziraat Vekâletinin başlıca naza
rı dikkate a/îacağı bir şey varsa memlekete ma-
kina kuvvetlerini sokmaktadır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Yalnız makina 
memlekette iş 'görmez, teşkilât da ister. 

ZAMİR B. (Devamla) — Yalnız burada ben
denizin iki nokta, nazarı dikkatimi celbetti. 
Heyeti Celilenize arz edeceğim. Ben bunu pek 
faydalı görmüyorum, umuru baytariye ile or
man yine Ziraat Vekâletine verilmiştir. Bu zi
raat Vekâletinin başlıbaşma göreceği çok mü
him işler vardır. Biz şiımdi Ziraat Vekâletine 
birçok vazaif daha vererek bunları bu vaziyet
te bırakmak, çürütmek demektir. Binaenaleyh 
orman kısmının Ziraat Vekâletine verilmesini 
muvafık görmüyorum, Ziraat Vekâleti başlı
başma ziraat işleriyle meşgul olsun. Diyebilir 
ki, orman işi de ziraat işidir. Fakat düşünün ki 
Türkiye baştanbaşa mümbit topraklara malik 
bir yerdi. Binaenaleyh bu toprak için çok ça
lınmak, çok sarfı zih.netm.ek icabeder. Onun 

için buna birçok- vazaif tahmil ederek- bunları 
bu vaziyette bırakmayı bendeniz muvafık gör
müyorum. Heyeti Celilenizden çok rica ede
rim. Umuru baytariye ile orman işini Ziraat 
Vekâletinden ayıralım. Ziraat Vekâleti başlı
başma bir vekâlet olsun. 

BESİM AT ALAY B. (Aksaray) — Arkadaş
lar bugün bizim yapacağımız iki şey vardır; 
Birisi, artık siyasi inkilâbm, nihayete ermiş ol
duğunu ve memleketin müstehak olduğu ida
reyi bulmuş olduğunu ilân etmektir. Bunu hem 
:'tçerdekilere ve hem dışardakilere ; bildirmek la-; 
zımdır. İçerdekiler huzuru rahata, saye ve me* 
saiye atılsınlar. Dışardakiler de memleketimize 
sermaye dökmek için müstakil bir Hükümet ol* 
duğu kanaatimi hâsıl etmiş bulunsunlar. İkin
cisi arkadaşlar lehülhamd harb muazzam bir 
zaferle nihayet bulmuş ve memleket bekledi-
miz bir sulha nail olmuştur. Bundan sonra yav 
pacağımız bir çare kalıyor ki .o da iktisat 
meselesidir. Bugün iktisadi bir seferberlik ilâh 
etmeliyiz. Memleketin düşünen dimağları, ya^ 
zan kalemleri, çakışan tarnakları hep buna doğ
ru tevcih edilmeli, yorulmalıdır. Memleketin 
sanayii, Tanzimatı Hayriyeden beri mahvolmuş, 
berbat olmuştur. Ziraati hakeza, ticareti hake
za. Fakat arkadaşlar, betideniz zannediyorum 
ki vekâlet teşkil etmekle, ad büyütmekle bir 
şey yapamayız. Eğer yapsaydık şimdiye kadar 
Ziraat Nezareti vardı, Ticaret Nezareti- vardı, 
vardı. Denilecek ki onlarda zaten iş yapmak 
kabiliyet ve istidadı yoktu. Fakat arkadaşla* 
şunu da iyi bilelim ki iş yapmafc için mutlaka 
onun adını büyütmekle ve ona bir unvan tak
makla iş yapmış olmayız. Bütçe müzakeresin
de muhterem arkadaşlarımın birçokları buyur* 
dular ki bizdeki memur dünyanın hiçbir ta
rafındaki memurların adedine müsavi değildir. 
Nüfusumuza nisbetle kullandığımız memurla
rın adedi dünyadaki devletlerin hiçbirinsihd^ 
yokmuş. Bunu istatistik ile bu Ikürsüden arka
daşlarım ispat ettiler. Yeni bir vekâlet teşkiîİ' 
edeceğim, ne olacak biliyor musunuz! Yeni bir" 
vekil gelecek. Kalemi mahsus ister, başkâtip 

ister, bilmem ne müdürü jster, şu £âtif> ister^ 
bu kâtip ister, otomobil, ister, şoför ister, is
ter oğlu ister. Arkadaşlar! Biz bunu böyle' ya-, 
pacağımıza Dahiliyede birçok, münhal _mûdirî-
yetler vardır. Nitekim.Posta Müdiriyeti gft>U . 
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REFİK B. (Konya) — Yeldeğirmeni gibi. I 
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Fakat o 

yeldeğirmeninin suyu neıeden gelecek Refik 
Bey? Bu mülhak müdüriyetleri ayırsak, istik
lâl versek, ticareti ayırsak, istiklâl versek 
acaba fena mı olur1? Aynı para ile, aynı me
mur ile bu işi görmüş oluruz. Bütçeye yeniden 
masraf tahmil etmeyiz. İsterse on para olsun. 
Onun ehemmiyeti vardır. Düşününüz on para
yı kazanmak için ne kadar çalışılıyor, ne kadar 
alınteri dökülüyor, ne kadar tırnaklar gün
lerce toprak eşeliyor, ne kadar aç midelerin el
lerinden o on para almıyor? Bendeniz kati
ben bunun aleyhindeyim. Çünkü arz ettiğim 
gibi bunun emsali vardır. Mülhak müdüriyet
lerle idare edilirse daha iyi olur zannındayım. 
İkinci şeyi de arz edeyim. Bir ziraat vekâleti 
vücuda getirmekle acaba memurların ruhunda 
ve kabiliyetlerinde bir şey tezyit ve îlâ edebi
lir miyiz? Mesele yine aynı meseledir. Yontaca
ğımız keser yine aynı keserdir. Elimizdeki 
aygıt aynı aygıttır. Binaenaleyh bu teşkilâtı 
yeniden genişletmek, yeniden tevsi etmek mem
lekette maddeten bir şey yapılmış demek de
ğildir. Müdüriyetlere istiklâl verilmeli, mül-? 
hak bütçe ile idare edilmeli, zannedersem böy
le olursa daha iyi olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bir Ziraat 
Vekâleti teşkil ediliyor ki bendeniz lüzumuna 
kaani değilim. Fakat teşkil edilince Zamir Bey 
biraderimizin fikrine iştirak edeceğim. Umu
ru baytariyeyi ziraatten ayırmak demek çift
linin kanadım parçalamak demektir. Bizim 
memleketimizde çiftçi demek, makinaları çok 
ileri gitmiş, bütün işlerini makina ile görür, 
yükünü bile makina ile taşır demek değild'r. 
Bugün bizim çiftçilerimizin en çok istifade et
tiği hayvan kuvvetidir. Makinayı henüz bu
gün parça parça arazimiz ürerinde ve birçok 
yerlerde istimale hali hazırda imkân yoktur. 
Çiftçilik içinde bulunanlar pekâlâ bilirler. 
Meselâ Ziraat Vekili hayvanat tevzi edecek, 
umuru baytariye müdüriyeti İktisat Vekâleti
ne yazacak, o da ona yazacak, memuruna emir I 
verecek, çiftçiler hayvan alacak, delâlet etsin 
diyecek, falan yere hayvan göndereceğim, bir 
baytara ver diyecek, bu, fena ve gayet sakat 
bir şeydir. Binaenaleyh ziraat isi hayvancılık
la, ormancılıkla beraberdir, hepsi bir daire da
hilindedir. Ziraat Vekâleti teşkil edilecekse | 

Ziraat ve Orman ve Umuru baytariye müdüri-
ystleri, bu üçünü ihtiva etmek üzere bir vekâ
let teşkili lâzımdır. 

EMİN B. (Eskişehir) —Efendiler beş yüz 
bin muhacirimiz geliyor. Bunların dört yüz bini 
müstahsildir. İmar Vekâleti, yüz milyon lira 
olmayınca bize matlubolan neticeyi vermiyecek-
tir. Şu halde İmar Vekâletinin de çalışacağı 
muhacirler üzerindedir. Muhacirlerin iskânı, 
Mubae.'ırîn Müdiriveti Umumiyesine veririz imar 
işleri esasen Ziraat Vekâletinin vazifei asliyesin
den olduğundan bu vekâlete verilir. İmar Ve
kâleti için beyhude yere seraba katılmıyalım. 

TUNALT HİLMİ B. (Zonguldak) — Emin 
Bey İmar Vekâletine dokunma. 

EMİN B. (Eskişehir) — Binaenaleyh bu ve
kâlet için yüz milyon lira olmayınca bundan hiz
met memul değildir. İşte bu israftır. Besim 
Atalay Bey, noktai nazarlarını ıslâh etsinler. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Sen de 
İmar Vekâleti hakkındaki noktai nazarını daima 
ıslâha uğraş! 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
İktisat Vekâleti namı altında yeni bir müessese 
vücuda-getirilmişti. Bunun bâzı memleketlerde ti
caret, ziraat nezareti diye teşkilâtı vardır. Bâzı 
memleketlerde yalnız iktisadı millî vekâleti diye 
bir teşkilât vardır. Şimdi bu teşkilâtı kaldı
rıyoruz. Bendeniz İktisat Encümeninin bu bap
taki noktai nazarını dinlemek isterdim. Umumi 
bütçenin müzakeresinde bir iktisat meclisi âlisi
nin teşkilinden bahsetmiştim. Maksadım, bu gibi 
mesailin tetkik ve tamik ile vücuda getirilmesi
ne müpteni idi. Şimdi Besim Atalay Bey birade
rimiz, hakikaten mühim bir noktaya temas etti
ler. Biz şimdi yjnl bir vekâlet vücuda getiriyoruz. 
Yani bii1 vekâletin mevcut vazaifini iki vekâletle 
idare etmek istiyoruz. Acaba bu iktisadi husu-
^.atta söyled'ğimiz son söz müdür? Derin, derin 
tetkikat yaptık da bu net'ceye vardık mı? Bunu 
anlamak lâzımdır. Sonra İktisat Encümeni bu 
bapta bizi tenvir edecek midir? İktisadi hususat-
ta mevçudolan mütehassıs arkadaşlarımız bu me-
saile dair almakta olduğumuz bu yeni karar kar
şısında ne g'b\ bir kanaat karşısmdadırlar? Ben 
deniz görüyorum ki yine tetlrkatsız bir iş yapı
yoruz. Yarın yine iktisadi malî namludaki bir 
teşkilât vücuda getirmek 'mecburiyetinde kal--
mıyalım. Onun için İktisat Vekâletin'n iki vekâ
lete tefrlkındeki hikmet ve nıkat hakkında bizi 

— 122,--



t : 4 5 . 3 . 1340 0 : 2 

tenvir etmek lâzımgelir. Bendeniz yine öyle gö
rüyorum ki bu mesele jyice tenevvür etmemiş -
tir. Kabul edeceğiz, kabul ederiz, fakat İktisat 
Vekâleti yarın yine dirilir veyahut İktisat Ve
kâleti gider de başka bir şey gelir. Binaenaleyh 
memleketin iktisadiyatının veçhesi teebit edilmiş 
olmaz. Ortada müspet bir noktai nazar varsa 
dinlemeliyiz. Bize de kanaat gelmeyidir. Onun 
için İktisat Encümeni bizi bu hususta tenvir et
sin. 

Efendiler, iktisat işlerinin ve ziraat, sanayi, 
ticaret işlerinin mülhak bir bütçe ile idare edil
mesi hakkındaki Besim Atalay Beyin dermeyan 
ettiği mütalâa, zannederim, ceffelkalem redde
dilecek bir şey değildir. Eğer harekâtımızın fen
ne ve tahlile tamika istinadetmesini kasdetmiş 
isek - ki Öyle olması lâzımgelir - İktisat Encüme
ni bu ciheti tetkik etmelidir. Yani ziraat işleri
miz için bir idarei hususiye vücuda getirir ve 
mülhak bir bütçe ile idare ederek bunun başına 
bir de kuvvetli bir mütehassıs getirirsek ve zira
at işleri için Eskişehir Mebusu Muhteremi Emin 
Beyin dediği gibi biraz tahsisat, kredi vererek 
- ki nasıl askerî fabrikalara bir milyon lira ser-
mayei iptidaiye vermişsek buna da verip - mül
hak bir bütçe ile idare edersek bendenize öyle 
geliyor ki daha iyi hareket etmiş oluruz. Onun 
için bu gibi hususat ile iştigal eden arkadaşlarımı
zın isimlerini tasrih etmek istemiyorum - bizi 
tenvir etmelidirler. Bendeniz öyle görüyorum ki 
bu hususta İktisat Encümeni kâfi derecede tet-
kikat yapmamıştır. Eskiden bir Ziraat Nezareti 
vardı. Bu Nezaret ne için kalktı? Bugün yine 
ne için vücuda getiriliyor? Anlamalıyız. Hulâ
sa muhtacı tenevvürdür. Bilhassa İktisat Encü
meni noktai nazarını tasrih etmelidir. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

İKİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Heyeti Celilenin malûmudur ki İktisat 
Vekâletinin tefriki fikri, rüfekayı muhtereme-
den Halid Beyin bir takririnden doğmuştur. 
Kastamonu Mebusu Halid Beyefendi ziraat umu
runun ehemmiyeti mahsusasına binaen ayrı bir 
müddet müdüriyeti umumiye suretiyle idare
sini temin maksadiyle Heyeti Celilenize bir tak
rir takdim etmişti. Heyeti Celileniz bu takriri 
tasvibederek aidolduğu encümene havale buyur
muştu. İktisat Encümeninde bu takrir üzerine 
müzakere cereyan ettiği vakit - ki bilmünasebe 
Heyeti Celilenize bu'kürsüden izah ettiğim veç

hile veçhi tefrik ve taksimin her hangi bir ehem
miyeti mahsusayı haiz olduğuna kaani olduğu
muz bir müdüriyetin Vekâletten tefriki ile müs
takil bir müdüriyeti umumiye halinde idaresi de
ğil, esasen topladığı şuabatı iktisadiye itibariyle 
bir halita teşkil eden elyevm İktisat Vekâletinin 
daha mâkul esasata istinaden taksimi lâzım ol
duğunu arz etmiştim. Ve o esasatı İktisat Encü-
meninö de arz ettim. Neticede İktisat Vekâleti
nin şimdilik Ziraat ve Ticaret vekâletleri su
retinde ikiye inkısamı tertip ve tesbit edildi. 
Lâyihada Heyeti Celilenize o esas üzerine sevk 
ve arz edilmiştir. Bittabi bu lâyiha da bizim 
için hayati bir mesele olan ve her şeyden evvel 
inkişafına süratle çalışmak icabeden ziraatin da
ha ziyade lâzımgelen vesait ile teçhiz edilmesi 
gayesi istihdaf edilmiştir. 

Bu vesile ile Heyeti Celilenize arz etmek is
terim ki, memleketimiz şuabatı iktisad iyenin 
he? kısmında henüz hali iptidaide ve kanun te
kâmülü iktisadiyat sahasından başka takibedecek 
bir tariki ilmî yoktur. Bir memleketin terakki 
vo inkişafı zannedildiği gibi arzu ve emellere 
göre takibedilemez. Bu mesai ve mesail birtakım 
kavanini tabiîye ve herbiri bir ilmi mahsus teş
kil eden esasata tabidir. Dünyada ilk misal biz 
deliliz. Bütün memleketlerin terakki ve inkişaf 
yolunda ne suretle kat'ı merahil ettiklerini, ta
rihi tekâmül ve telakkisini tetkik ettiğimiz za
man görürüz ki, her memleket bizim dahi geç
mek zaruretinde bulunduğumuz yoldan geçerek 
terakki etmiştir. Bizim memleketimizin de te
rakki etmesi için, evvelâ ziraatin terakki ve te
kâmül et^erü zaruridir. Kanun tekâmül icabm-
dandır. Hiçbir memleket, ziraatini terakki ettir
meksizin sınai bir memleket olmak şerefine var
mış değildir. Ticaret ve sanayi daha güç ve zi
raatin tekemmülünden sonra geçilecek, vücut 
bulabilecek bir sahadır. Kendi malûmatım daire-
-.ınde hiçbir memleket bilmiyorum, ki evvelâ 
ticaretini veyahut sanayiini telakki ettirmiş, 
ondan sonra da toprağın haiz olduğu istidat de
recesinde ziraati tekemmül ettirmiş olsun. Ev
vel beevvel zirâat tekâmül edecektir. Bugün biz 
bu tariki mâkul ve ilmiyi, tariki tekâmülü bıra
kıp da meselâ sanayimizi terakki ettirelim der-
sok emin olunuz ki, mesaimizin sonu hüsrandır 
ve yaptığımızın neticesi de heba olur. Sanayiin 
mevaddı iptidaiyesini verecek olan mahsulâtı 
arziyedir, ziraattir. Her şeyin üssülesas, bir 
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memlekette terakkiyatı iktfea(|iye (kültür sos
yal), içtimai temel taşı denilen bir düsturdur, 
b u ' d a ziraattir. Her memleket bu tariki tekâ
mülü takibetmiştir: Bizim de aynı yolu takibet-
memiz zaruridir. Malûmuâlinizdir ki, İktisat 
Vekâleti, ziraat, maadin, sanayi, ticaret, mesai, 
or.man, baytar müdüriyetleri gibi her biri baş
ka memleketlerde derecei tekâmül ve terakkiler 
rine göre başlıbaşma vekâletler teşkil eden mü
him şuabatı iktisadiyeye tekabül eder. Bugün 
bizim İktisat Vekâletinin elinde topladığımız kı
sımların.'başka memleketlerde 3 - 4 nezarete 
ayrılmış olduğunu görürüz. Bizde henüz bunla
rın hepsi bir arada bulunuyor. Bittabi bunların 
her biri bir ihtisasa taallûk ettiği için bunların 
her birinde arzu edilen terakki ve tekâmülü vü
cuda getirmek için bu, bir tariki mâkul değil
dir. Vahdetinde kendisine mahsus bir faidesi 
vardır. Vaktiyle iktisat Vekâleti bu maksada 
binaen toplanmış ve ismine de iktisadi millî na
mı altında bir unvan verilmişti. Bu vahdet un
vanı şubeler arasında aynı esasın, aynı prensip
lerin tatbik ve aralarındaki ahengin muhafaza 
edilmesi gibi tâli bir faideyi de haizdir. Fakat 
her birinin istilzam ettiği ehemmiyeti mahsusa 
ve her birinde lâzımgelen ihtisas lâzımdır. Çün
kü ziraat, fevkalâde müstaceliyet istiyen bir 
meslektir. Her bir mevsime göre yapılacak bir 
iştir. Mevsime tâbidir eyyama tâbidir. Bir mev
simde yapılacak işin diğer mevsimde yapılması 
imkânı yoktur. Bu gibi şeraiti hususiye ve di
ğer arz ettiğim esbap, bunların ehemmiyetleri
ne binaen yekdiğerinden ayrılarak her birinde 
müstakil bir kafanın çalışması ve arzu edilen. 
ziraat işlerinin bu suretle yürütülmesi daha zi
yade memleketin inkişaf ve terakkisine lâzım 
olan bir yoldur. Bendeniz de bu kanaatte idim. 
İktisat Encümeninizde lâyihayı müzakere eder
ken bu yolda arz ettim ve iktisat Encümenin-
dekî mütehassıs arkadaşlarımızın noktai naza
rına tevafuk etmiş ve lâyiha bu şekilde yapıl
mıştır. Müdüriyeti umumiye halinde bunları 
toplamak, ve her birlerine istiklâl verilmek su
retiyle yapılacak olan idare doğrudan doğruya 
Heyeti Celilenize karşı inkişaf ve terakkisinden 
îitesul've yeddine verilen vesaitin hüsnü istima
linden muhatabolan bir vekilin yeddi idaresin
de bulunması şeklini temin edemiyeceğine kaa-
niim. Zannedildiği gibi bu müdüriyetler birer 
ıriülhak bütçe haline gelemez. Zaten mülhak büt

çe bu demek değildir. Mülhak bütçe mahiyeti, 
smaiyeyi haiz olmakla beraber, masrafı muka
bilinde varidat da temin eden bir borç demek
tir. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Bozok) — Jandar
ma da öyle midir? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) -r 
Mülhak müdüriyet değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) ^ - Bütçesi 
mülhaktır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bütçesi de mülhak değildir. Meselâ Evkaf Büt
çesi mülhak bir bütçedir. Çünkü kendisine mah
sus kendi idaresiyle, kendi işletmesiyle temin ve 
istihsal" ettiği varidat vardır ve bunların bütçe
si ayrı birer bütçe halinde Muvazenei Umumi
ye haricinde Heyeti Celilenize takdim edilir, teş-
bit edilir. Mülhak bütçe bu demektir. Ne zira
at müdüriyetini, ne de ticaret müdüriyetini ve 
ne de her hangi bir müdüriyeti umumiyeyi mülr 
hak bütçe haline koymanın imkânı yoktur. Çün^ 
kü bunların hidematı umumiye namına yapaca
ğı masarif vardır. Varidatı hemen hiç yoktur ve 
olsa da pek cüzi ve nâkâfidir, Mülhak bütçeler
de Muvazenei Umumiyede olduğu gibi varidat 
ile masarif arasında bir tevazün aramak zaru> 
reti maliyesi vardır. Binaenaleyh bu müdüriyetr 
lerin birer mülhak bütçe haline getirilmesine 
imkânı kannnj yoktur ve her birerlerine ayrıca 
şahsiyeti mâneviye vermeye de mahal yoktur. 
Sözü uzatmamak için Heyeti Celilenizden şunu 
riea edeyim. Yapılacak tefrik, taksim bizim ih
tiyacımıza göre işi çok dağıtmamak üzere kâfi 
derecede bir tefriktir. Pek temenni ederim ki, 
pek yakın bir âtide bu iki vekâletin ihtiva etti
ği şuajbatı iktisadiyeden her biri tekâmül ve 
terakki ederek başlıbaşma birer vekâlet olmak 
kabiliyet ve ehemmiyetini iktisabetsinler. Fa
kat bu devre gelinceye kaçlar iki üç müdüriyeti 
toplıyarak bir vekâlet, (bir mesıuliyet altında bir-
leştürtmek mecburiyeti vardır. Bendeniz Zaımir 
Beyefendinin yalnız Ziraat Müdüriyetini ayırıp 
bir Ziraat Vekâleti tesis edilmeısi hakkındaki 
fikrine taraftar değilim. Bunun cevabını Veh
bi Beyefendi verdiler. Çünkü ızliıraat yalnız top
rağa toihutm atmak ve topraktan mahsulâtı ara
ziye çıkarmalk demek değildir. Onun vesaiti - ki bil
hassa hayvandır - bu noktai nazardan umuru bay-
tariyenin 'memleketimizde 'büyük ve fevkalâde 
elhemımiyeti vardır ve ben'deniz ildldia edâyoruım 
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ki, mfemleketimizin istihsal âtı ıziraiyeisi mieyâ-
nında memleketin vâsi ımeralari, boş arazisi ci
hetinden en ziyade ımüsmir olacak şeylerden bi
ri de hayvan yetiştirmek (meselesidir. Bil ciheti 
fevkalâde îhmal «tmişizdir. Birçok sâri, intaiıi 
hastalıklar ımevcut hayvanlarımızı imha, ifna et
miştir. Zliraat Müdüriyetinde istatistik vardır. 
Binaenaleyh, Baytar Müdüriyetinin (ehemmiye
t i fevkalâdesi vardır ve ziraatten ğayrikabili 
tefriktir. Çünkü başlıbaşma hayvan yetiştir
mek, hayvan satmak (Elevaj) denilen şey 
ziraat vazaifi asliyesindendir. Makina devrine 
'bizim ziraatimiz - Hayale kapıllmıyahım - yir
mi sene daha giremez. Yirmi sene daha bu mem
leketin ziraatı makina ziraati (değildir. Makina-
yı yalnız fabrikalardan mubayaa edip de mem
lekete sokmakla makina girmiş olmaz. Bir ana-
kinanm sevku idaresine, tamirine, ıslahına ve 
her türlü usulüne hâkim olacak (teknik) malû
matı «maiyenin &e 'beraber >gielımıeısi lâzımldır. 
Kendi makinasmı kullanıp icabında tamir ede-
«miyen, istediği veçhile daima işletebilecek bir 
halde tutamıyan memleketlerde ımâkina tesisi 
kolay bir keyfiyet değildir. Zürraa, makina tev
zi etmekle bir memlekette makina faidesinin gi
receğini zannetmek hayal oluır. (Pek doğru ses
leri) Binaenaleyh, Vekâlete düşen işlerden bi
risi memleketteki kol boşluğunu telâfi edebil
mek için memlekette hariçten ithalini temin et
mekle beraber, aynı zamanda o makinaların dâ
hilde süratle, suhuletle sevku idaresini, tami
rini, hattâ inşasını, imalini telmin edecek sey
yar âtelyeler, makinist şoför ve ısaireyi de bera
ber vücuda getinmtek lâzımdır. Bu malûmatı 
fenniye böyle bir sene, iki senede bir memle
ketin her tarafına intişar ve taaimüm edemez. 
'Süratle 'başlamak lâzımıdır ve (bu işler tabiî 
başlamakla da tekâmül etmez. Onun için is
tirham 'ederim, baytarlık yani hayvan yetiş
tirmek lişi, iki noktai nazardan ziraatten ay
rılmaz. Çünkü hayvan yetiştirmek, ziraatin 
esaslı şaibelerinden birini teşkil dder. *Sonra 
mahsulâtı ziraiyeyi istihsal için kullandiğı-
ımız kuvanın ekseriyeti azîmesi İde bugün mem
leket dâhilindi yine hayvan kuvvetlidir. Yal
nız biz ide ıdeğil efendiler, dünyanın fher tara
fına ımakina imal edip sevk ve meımkketlerin 
umuru ziraiyesinde bile ibugün hayvan kuvveti 
istimal ediliyor. Aksini iddia edeJmieZSfiniz. Bi-

v haen'aİeyft, yanlış birf şeydir. ICâlâ o ımübarek 

öküzlerin boynu ürerinde çekilen yük sıkleti 
ımilyoıilarla toiıa baliğ oluyor. Avrupa gibi 
mütemeiddin meimleketlerde Ibile. Binaenaleyh, 
ayıramayız. 

Kezalik Orman, ormanla ziraatin alâkasıhı 
Heyeti Celilenize izah etmek için hiçbir lüzum 
hissetmem. Pek bariz ve zaruridir. Orman me
ra meselesiyle alâkadarıdır ve bu meselede ay
rıca kanunların tanzi'miyle Heyeti öeliİeniize bir 
an evvel getirmek mecburiyeti vardır. Ve arz 
ediyorum ki bu şubelerin her 'biri ilerde yeni 
ıbir taksime bizi sevk edebilir ve o taksim zaru
retini duyabilmek 'bizim için en 'büyük bir bâh-

«uyarlıktır. Çünkü o kadar tekâmül etmiştir ki 
lbaşilılhaışına bir Vekâlet görmek zarureitini gös
termiştir. Yakm zamanda görürüz. Fakat şim
dilik iki vdfeâle'te ihtiyaç vardır. Onun için ben
deniz lâyihanın heyeti umumiyesinin kabulünü 
istirham ederim. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ B. Cîzmir) — Ka
san Beyefendi! Ziraat terakki etmeden sanal ve 
diğer sahalarda inkişaf imlkânı yoktur buyur
dunuz. Mademki ziraatimiz terakki etmeden di
ğer sahalarda bizim için iş yapmak imkânı mev
cut değildir ve doğru değildir. Birinci derece
le bu vekâlet ihdas edildikten sonra diğer vekâ

lete yâni maden ve ticarete ne lüzum vardır? 
İkinci bir sual - ki ikisi aynı şeydir, onun için 
öoruyoruım - geçen sene verdiğimiz tahsisatla 
maadin, sanayi, ticaret için ne yapılmış ve bu 
sene ne yapılacaktır ve bu yapılması istenilen 
yeni vekâletin omuzlarımıza yükliyeeeği mas
raf büyüktür, bunu göze aldırabilir mi 1 

İKTİSAT VEıKtlit HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim Şükrü Beyefendinin birinci suali ga
yet varittir, fakat ikinci sualin mahalli, zan
nederim bütçedir. Maadine ne kadar para ver
mişlerdir de maadin sahasında, sanayi sahasın
da ne yapılabilmiştir buyuruyorlar. Bendeniz 
böyle bir para hatırlamıyorum. Bendeniz, bu 
memlekette tariki tekâmülü ihtiyar etmek za
ruretine binaen bu tariki ilmî üzerinde yürür
ken evvel beevvel ziraatten başlanarak diğeriy
le hiç meşıgul olunmıyacak, onlar tamamiytle ih
mal edilecek, onların hiçbir mevcudiyetleri yok
tur demedim. Bittabi bütün şubelerde imkân 
derecesinde mütevaziyen çalışılacaktır. Bellide
niz şunu arz etmek istedim ve ziraatimiz lâzım-
gelen inkişafını göstermedikçe memleke'tte sa* 
hayiin inkişafını beklemek doğru tleğMir de-
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dim. Fakat hiçbir sanayi olmıyacaktır demedim. 
Bâzı memleketlerde ehemmiyetine binâen sana
yi meselesi için başlıbaşına bir sulbe, bir nezaret 
teşekkül eder bizde de sanayiimiz o şekle gelin-
ciye kadar diğer şubelerle bareber bir elde bu
lundurulabilir. Ziraatle beraber diğer müdiri-
yetlerde zirai't'ten gayrikabili fek bir haldedir. 
Binaenaleyh ziraatın terakki ve tealisine çalışır
ken diğerleri hiç'bir zaman unutulacak değildir. 
Ticaret, zaten bütün istihsalât üzerime ahiz ve 
itadan ve faidesinin en az zaman ve mekânda 
alınıp, faidelei'lnin en ziyade müsadcCduğu za
man ve mekânda satmak esasından ibarettir. 
Bu her hangi bir içtihadın vücudu ile müotah-
sıllar ve müstehlikler arasındaki bir mutavas
sıta mütacaat ile husule gelmiş değil, kendi ken
dine bir sanattır. Bunun da memlekatimizln 

, menafii ti'cariyesini bihakkin. temsil edecek bir 
şdkilde teşkilâtı mahsusaya rabtedilmesi zaru
ridir. Yapılacak şeyler mühim olmakla beraber 
az zaman zarfında büyük bir tekâmül göstere
cek şekilde de delildir. Onların.tekâmülü gayet 
ağır olacaktır. Bilhassa diğer şubelerin ilmî 
teşkilâtı, tesisatı, mevzuatı kanuniyes'i nizamatı 
ve sairesi uzun tetilakata,. tetebbuata muhtaç-
olan şeylerdir. HaTbu'ki ziraatte, daha ziyade sü-

, rat lâzımdır. Onun için ikisinin de bir arada bu
lunması ile birine atfı ehemmiyet etmek diğeri
ne atfedilecek ehemmiyeti ıskat edecektir. Sarat 
ve ehemmiyeti mahsusa itibariyle, ziraat umuru
nun kendine aidolan işlenle ve şuıbelerle birlik
te ayrılıp ayrı bir vekâlete kaybedilmesi daha 
muvafıktır. Fakat diğerlerinin daha teenni ile 
gerek sanaie mütaalDk olan kanunlar, gerdk 
mesai ve gerek teşkilâtı ticariye, mevzuatı ti-
cariyeye mütaalllk kanunların daha uzun tetki-
kaıt ve zaman ile yapılmasını ve bilhassa bu hu
susta istical edilmesini Heyeti Celilenizden rica 
ederim. Ziraat için sürat lâzımdır, ziraat işle
ri müstaceldir, maadin ve diğer şubelere ne ka
dar verdiğinizi inşallah iktisat bütçesini müza
kere ederken reyülayn göreceğiz ve o zaman gö
receksiniz ki İktisat Vekâletinin 3 milyon liralık 
'bütçesinden yalnız bir buçuk milyon lirasını zi
raat müdüriyeti bel'etmektedir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Üç mil
yon lira Zonguldaık'a yetişmez. 

İKTİSAT VEKÎLÎ HASAN B. — Bunun bir 
buçuk milyon lirasını altı müdüriyeti umumiye 

içinde Ziraat Müdiriyeti Umum iyesine veril
mektedir. Sanayi, maden orman hepsi bir taraf
ta. Ziraat Müdiriyeti bir tarafta. Tahsisat 
nektai nazarından müsavat hâsul olmaktadır. 
Binaenaleyh Ziraat Müdüriyetinin diğer şube
lerden Hayeti Celilenizin gözüne görünecek bir 
surette ıslahat için bir teşcÜbüsü İktisadi yapa
bilmek için bir para vermiş değildir ki bende
nizden ne yapmış diye soruyorlar. Tahsisat ve
rildikten sonra ve onunla iş yapma'k zamanı gel
dikten sonra Şükrü Beyefendinin bu suali veki-
liaid'ine sormasını tamamen haıklı brjlurum. Fa
kat çok istical buyurdular. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
birtaikım mütalâat dermeyan buyuruyorsunuz. 
Şimdi bunu neden Kastamonu Mebusu Halid 
Bsyin teklifinden sonra söylüyorsunuz. Madem
ki böyle bir şey vardı, mütaaddJt kereler İkti
sat Vekâletinde bulundunuz ve bu kadar zaman
dır bu işin içinde idiniz. Neden daha evvel söy-
lemediniz ve bizi müspet bir program üzerinde 
yürütmediniz? Yoksa böyle arkada^1 arımızdan 
birisinin tesadüfi bir mütalâası üzerine memle
ketin esaslı bir noktai iktisadiyesine taallûl eder 
bir mesele üzerinde tesbiti kanaat buyurdunuz1? 
sonra malûmuâlinrz... 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Lütfeder
seniz sualleri birer birer sorunuz. Bendenize 
tevcih buyurduğumuz bu sual bir kere Halid 
Bayin Ziraat Müdüriyetinin tevsi edilerek, çalış
tırılması için verdiği takrir zannederim bugün 
meselesi değildir. İki aybk, iki buçuk aylıktır. 

ZAMİR B. (Adana) — Tesadüfü değildir. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Bu eski 

bir meseledir. Bu teklif üzerine de aynı mesele 
burada mevzuubahsolurken yiiıe İktisat Vekâ
letinin henüz iki aylık bir Vekili idim. Kısa bir 
zaman zarfında yaptığım ile bunun iki kısma 
inkısamına kaani olduğumu arz etmiştim. Bina
enaleyh Halid Beyin takriri bu lâyihanın Heye
ti Celilenizin huzuruna gelmesine vesile olmak
la beraber o lüzum Halid Beyin takririnden 
sonra vekâleti aidesince hissedilmiş değildir. O 
takrirle bu lüzum hissedilmiş değil, vekâletin 
iki kısma, iki vekâlete ayrılması hakkında Heyeti 
Vekllcde şimdi Heyeti Celiler,ize takdim edilen 
lâyiha İmlinde esaslı bir lâviha yapılmak muta
savver olduğunu ve Halid Beyin bu hususta bi
ze takdim ettiğini ve Heyeti Celllenizco nazarı 
itibara alınmasını o zaman istirham etmiştim ye 
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iktisat Vekiliniz senelerce hu işin içinde kalmış, 
lâyıkiyle teşebbüsaıtta bulunmuş değildir ve iki 
defasında, zannediyorum, noktai nazara muvafık 
bir şekilde halledilmiş ve sevk edilmiştir. yBa^ka 
sualiniz var mı efend'm? 

REŞİD AĞA (Malatva) — Efendm t'carefn 
terakkisi ziraate mütevakkıftır buyurdunuz. Çek 
doğru buvurdunuz. Yol ve vesaiti -nakliye mev-

'eudolmadığı halde yalnız Ziraat Vekâletinin av-
rılmaklığı ile ziraat terakki eder mi, etmez mi? 
Bu bapta kanaatiniz nedir? , 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Bendeniz-
ce Reş'd Asanın noktai nazarına takdirkâr bir 
cevap verebilmek için arz etmek isterim ki, bir 
memleketin itesü terâkki s', vesaiti nakli y es,'d ir. 
Aksamı mutotelfesini yekdiğerne rabtetmiyen, 
•yoll-arıo1mıvan memleketler haddizatında arala
rında irtibatı maddîleri olmıvan eczavı mütefer-
rikava benzer. Bunun içindir ki, gerek siyasette 
ve ererek havatı iıktisadivede yolların efremmiyeti-

-rii izah ederken vücudu beherdeki şiryanlara, car 
'dâmarlanna benzetmişlerdir. Ben'm kendi ka'-a-
ati şahsiyeme pöre de bir memleketin terakki
sinde on zivade âmil olan, maariften de. ziraatten 
de, ticaretten de, her şeyden evvel yoldur. 

B'nae^alevh .memleket" m izin aksamı rmhtolî-
fes'ni yekdiğer'ne vosa.'ti lâVme ile, ş'md'ki ve
saiti ^ na.klive ile raıMê ım edikçe o mahailler> 
mevTfî inCc'̂ ıfı zirrı'ler'ndon, inkişafı iktisadi
lerimden ed'lecek o1 an ir.tifade ancak'mahalli
ne inh'sar ed^r. Fakat, memîrketimiz'n müVrr1 

bir kısmını i«?Vhsalâtı ziraiyes'ni, mahsı^âtı nmn-
üniyes'ni istihlâk pazarları olan mahallece tası 
yır» flo^k rdeok vesaiti raMive ile rn"cehhe7 ol 
dn*n ha;1 de hu kısımda dahi ziraatimiz maalesef 
iptidai bir haldedir. 

Bu vaziyetten dnlavıdır ki, (1.5) mil
yon nüfusu ihtiva eden İstanbul yalnız ekme
ği iç'n, ıtnu içrn, AmerikaVa ve sair memleket
lere onsekiz, yirmıi m'lyon lira ihracTna badi ola
rak ve mnva.7Pnei ticariyemi^de memleketintiz'1^ 
alevhine Kivîik bir rahne teşkil eden vaziyeti ih
das etmektedir. 

İstanbul'un istihlâkâtmı dâhilden temıin rdo 
bilmek io'-n İstanbul mahrecine vesaiti naklivr 
•ile R'toendi''?ewe mevrut bulunan yeklerde. s a V 
ara-v de inVhsalâtı z'raiyerprVı tezvidetmrk, ikt* 

.«.adi. ye t :cari muvaT^e noktai raracından bü 
•yük bir meselenin halline vasıta olacaktır. Ben

denizin kanaatime göre şimdiki muyazenei tica-
riyemizde İstanbul'u dâhilden, Anadolu'dan bes
lemek, muvazenei ticariye açığının yüzde doksa
nını halletmek demektir. Başka hiçbir şeye ih
tiyaç yoktur. İstanbul'u biran evvel, süratle 
Anadolu'dan besliyebilmek fikri ki bizim kendi
sine mensubolduğumuz Hükümetin gayesidir, 
noktai nazarıdır. Bu gaye ziraate mühim para 
verilmesine, bu vesaiti nakliye ile istihsalâtmı İs
tanbul'a nakledecek olan yerlerde teksiri istihsa-
lâta bâis olacak fevkalâde aksamı teşkil ede-
Vlir. Diğer aksamını, yine mahsullerinin fevkal-
de revaç bulabileceği mahallere, pazarlara sevk 
edilebilmesi için yapılması lâzımgelen tedabirin, 
vollarm biran evvel vücuda getirilmesi hususun
daki temennilerine bendeniz de bütün kuvvetim- -
TR iştirak ederek o hususta Heyeti Celilenizden 
Nafıa bütçesine ehemmiyetli surette muaveneti 
nakdiyede bulunulmasını istirham edeceğim. Za
ten vesaitimizin teksiri mecburiyetinde bulun-
maklığımız, başlıbaşma bir Ziraat Vekâleti teş
kili içm kâfi bir sebeptir. (Müzakere kafidir ses
leri) 

B E İ S — Efend\m müzakerenin knfayetine 
dair takrir var. Müzakerenin kifayetin' reve ko
kacağım. Heveti Celileniz devamına muvafakat 
buyurursa tab'î devam ederiz. 

BESİM AT ALAY B. (Aksaray) — Reis Bey 
mz is^e^'F». 

ŞÜKRÜ B. (I-mıir) — Sualim var, Reis Bey. 
REİS ~ Sualleriniz yine bakidir. (Gürültü

ler) 
ŞÜKRÜ B. (İzmir) — Kifayet aleyhinde söz 

^sterim Re;s Bev. 
BESİM ATA.LAY B. (Aksarav) _ Ben de 

'-ifa^et aleyhinde söyliyecegim efendim, hak
kımdır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Kifayet 
aleyhinde sövlcmek şartiyle. 

ZAMİR B. (Adana) — Başka şeyler dinleme-
viz Re':s Bey! 

BESİM j\TAT.AY B. (Aksaray) —Veki l 
^ v M V d H İlmî tâbirleri çok kullandınız, ilme 
<?ok hürmetim vardır. 

LâVn balkı da p-öz önüne almalıdır. (Kifavet 
nTo^ .̂ine n'-He Peşleri) Fakat vekâlet bir nüfus 
•~n.f'$i fikrini şey otti. Bu da ilmî bîr tâbirdir 
değ'i ->'? 

P ^ I S — E f e ^ d ' m müzakerenin kifavetini re-
yiâlinize koyacağım. Müzakerenin kifayetini ka-
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'bvl edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yacağım. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kâfi görülmugtür efendim. 

O halde' maddelere geçilecektir. (Gürültüler) 

. BESİM; ATALAY B. (Aksaray) — Rica 
•ederimy intizamı muhafaza edelim. 

Ziraat ve ticaret vekâletleri teşkili 
hakkında Kanun 

Madde L — İktisat Vekâletine merbut Zira
at, Orman, Baytar Müdüriyeti umumiyeleri tef
rik edilerek bir Ziraat Vekâleti teşkil edilmiştir. 
Şimdiye' kadar İktisat Vekâletinde mevcudolan 
yazaifi sâireyi ifa etmek üzere bir Ticaret Vekâ
leti tesis kılınmıştır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim! Şu 
halde maddeyi reyinize koyacağım. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyacağım. 
Kabu'l etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
di efendim. 

Madde 2. — İşbu kanun târihi neşrinden mu
teberdir. 

ÎIEÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyemer lütfen 
el ikaldırsan. Madde kabul edildi efendim. 

Madde 3. — işbu kanunun tatbik ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiy eni er lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi efendim. Kanunun he
yeti umum iyesini reyiâlinize koyacağım. 

'ŞEFİK B. (Trabzon) — Tâyini esami ile re
ye konması icabeder. 

i REİS — Bütçesinde mesele' mıeA',zuubahsoldu-
ğu zaman bittabi tâyini esami ile reye konacak
tır. , . . . • • - . . 

Kanunun heyeti umumiyesin'i reye • koyuyo
rum Kabul edenler lütfen el kıldırsın. Aksini ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

Muvazene! Umumiye Kanununun bakıyei mü
zakeresine avdet ediyoruz. 

... B -Riyaseti Cumhur bütçesi : 

REİS — Riyaseti Cumhur bütçesini müzake
re edeceğiz. Heyeti umumiyeti hakkında söz is
tiyen var mı (Hayır sesileri) O halde fasıllara 
geçilmesini reyinize koyacağım. Kabul edenler 
lâtfto el kaîdirsın. Aksini rey£ koyuyorum. î£â-

M etmiyenler lütfen el kaldırsın. Fasıllara geçıİ-
mesi kabul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur muhassaşatı 
Fasıl Madde Nev'i muhassasat Lira 

11 Tahsisatı asliye 
Tahsisatı fevkalâde 

60 00.0 
84 000 

Yeldin 144 000. 
REÎS — Söz istyen var mı efendim? (Hayır 

sesleri) O halde onbirinci faslın yekûnu olan yüz-
kırkdört bin lirayı kabul ile "(12) nci faslın mü
zakeresine geçilmesini muvafık görenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Muvafık görüldü. 
Fasıl Madde Nev'i-muhassasat Lira 

12 
Maaşat ve ücurat 
Memurin maaşatı 10 500 
Müstahdemin ücuratı 30 620 

Yekûn 21 120 
REİS— Söz 'istiyen var mi efendim? Onikin-

ci faalin yekûnu olan yirmibir Mn yüzyirmi lira
yı kabul ederek onüçüncü fasla geçilmesi'n'i mu
vafık görenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Muvafık görmiyenler el kaldırsın. 
Muvafık görülmüştür. 
Fasıl Madde Nev'i muhassasat Lira 

13 Mubayaa edilecek iki 
otomobil esmanı 36 000 
Müteferrika ve otomo
bil masrafı 6 000 

Yekûn 22 000 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 

sesleri) Onüçüncü îaslm yekûnu olan yiraniiki 
bin lirayı kabul ederek ondördüncü fasla geçil
mesini muvafık görenler lütfen el kaıldirsın. Ak
sini reye koyuyorum. Muvafık görmiyenler el 
'kaldırsın. Muvafık görüldü efendim. 
Fasıl Madde Nev'i muhassasat Lira 

14 
Masarifi mütenevvia 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Müstahdemin melbusatı 

500 
2 000 

475 

Yekâa SfTS 
-«**• X<SrB *'"u-i-
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REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) Ondördüneü faslın yekûnu olan iki bin 
dokuzyüz yetmişbeş lirayı kaibul ederek onfbeşinci 
fasla geçilmesini muvafık görenler el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Muvafık görmiyenler el 
kaldırsın. Muvafık görülmüştür, efendim. 

Fasıl Madde Nev'i muhassâsat Lira 

15 Masarifi gayrimelhuza 3 000 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 

sesleri) Onfbeşinci faslın yekûnu olan üç bin li
rayı kabul ederek analtıncı fasla geçilmesini mu
vafık görenler lütfen el kaldırsın. Muvafık gör-
smiyenler el kaldırsın. Muvafık görülmüştür. 

Fasıl Madde Nev'i ınuîhassasat Lira 

16 Tahsisatı fevkalâde! 
şehriye 15 675 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) O halde onaltmcı faslın yekûnu olan 
onıbeş bin altıvüz yetmişbeş lirayı kabul edenler 
lütfen el baldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın. Kabul dundu efen
dim. 

Yekûn 208 770 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? Riya

seti Cumhur bütçesinin yekûnu umumisi olan 
(208 770) lirayı kabul edenler lütfen el kaldır

sın. Aksini reye koyuyorum. Kaibul etmiyenler 
el kaldırsın. Kabul olundu. 

Divanı Muhasebat bütçesine geçiyoruz. 
ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim 

Divanı Muhasebatın azaları henüz Heyeti Celi-
leriizce tâyin edilmedi Muvazenei Maliye Encü
meni ile Kavanini Maliye encümenleri Cumarte
si günü birleşerek Heyeti Celilenin kararı veç
hile initihabedileeek âzanm dört misli olarak 32 
namzet tâyin edecektir. Ondan sonra Heyeti Ce-
'l'ileniz intihap buyuracak, o intihaptan sonra Di
vanda bâzı murakıplıklar var. 'Bu yerlere tâyin 
edlecek memurinin adedi tesbit edilecek. Onun 
için bunun müzakeresinin tehirini talebediyoruz. 

REİS — Efendim Divanı Muhasebat bütçesi
nin tehirini teklif ediyorlar. Muvafık mı efen
dim? (Muvafık sesleri) Hilâfet bütçesi de kabul 
edilmiş olan kanun mucibince ilga edilmiş bulun
duğundan Başvekâlet bütçesine geçiyoruz. Başve
kâlet bütçesinin de iadesi isteriiyor. Maliye Ve
kili Beyefendi! Hangi bütçeyi müzakere edelim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. — Alâkadar olmıyan bütçe Dahiliye büt
çesidir. 

REİS — Efendim yarın saat ikiibuçukta iç
tima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,00 
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BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BÜTÇESİ 

Büyük MilLet Meclisinin 1340 senesi Bütç'esi enoümenimizice de tetkik lolundu. Neticesi berveçhi 
zir arz olunur : 
F. M. 

1' 1 Riyaset tahsisatı 1339 un slon dört ayında olduğu gibi mebusluk 'muhaıssasatından baş
ka iolarak «şehrî üçer yüz lira hesabiyle kabul 'edilmiştir. 

2 Âza muhassasatı, keza sabıkı veçhile kalbul ve Reisicumhura aidolaraik bu meyanda 
başkaca hesap ve hu maddeye ithal edilmiş olan bir mebus mulhassasatı tenzili olundu. 

2 1339 senesinin hususiyeti ve fazla sarfiyatı nazarı dikkate alınarak 1340 harcırahı 
için -ellübin -lira kabul edildi. Kurtuluş 'bayramları münasebetiyle 1339 senesinde İz
mir, İstanbul, Edime ve Adana'ya 'giden heyetler için 'bu tertipten »binlerce lira masraf 
'edildiğini gören encümenimiz, Me'clis Bütçesinden para sarfını zait addediyor. Şayet 
bu ve emsali merasime bundan böyle de iştirak 'edilmek lâzımıgelirsıe harcırahın mera
sime iştirak edecek: âza tarafından temin ve deruhde 'edilmesi hususunun kabulünü He
yeti 'Celileden temenniye karar 'vermiştir. 

3 1340 senesinde İstiklâl 'mahkemeleri için ihtiyaten teklif olunduğu görülen altı bin 
lirayı 'encümenimiz tayyetmiıştir. Sebebi ise Meclisi Âli her hangi (bir mahalle İstiklâl 
mahkemesi izamına ıkarar vereceği esnada masrafını da aynı 'zamanda bir karara rap
tedebilir. 

4 'Memurin ve müstahdeminin bu fasıldaki maaışat ve ücuratı, sabıkına na'zaran tasar-
rufaltı ıcüziye ile kabul edilmiştir. 

5 Masarifi müteıferrilka, 1339 sarfiyatı nazarı dikkate alınarak 'tekliften bin lira noksa-
niyle dört bin lira olarak kabul edildi. 

6 1 Mebanii milliyenin inşaatı ile tamiratı mühimmesi Maliye bütçesine :âi't bulunduğundan 
tamiratı ıcüziyeye mahsus ve münhasır olmak ılâzımgelen bu tertip için bin lira kâfi 
görülmüştür. 

2 1339 mahrukat, tenvirat sarfiyatı ve istihlâkatı nazarı dikkate alınarak üç bin beş 
yüz liranın kifayeti «anlaşılmıştır. 

3 İstanbul Meclisi Mdbusan binasındaki mefruşatın 1339 senesinde ekserisi celbedi'lmiş 
olmasına binaen 1340 da cellbedilecek^ -eşya nakliyesi ile mefruşat tamiriyesi için bin 
beşyüz lira kâfi (görüldü. 

4 Elyevm mevcut bir kamyon ile köhne ve fazla benzin sarf eden 'otomobillerin 'alelûsul 
satılmak üzere Maliyeye (hemen tevdiiyle yalnız Makamı Riyasete mahsus olmak üze
re mücöddet ve mükemmeli bir otomobilin mubayaası tensib edilmiş ve bunun bir se
nelik işletme masarifi !olan bin iki yüz lira da dâhil 'olduğu (halde dokuz bin iki yüz 
lira vaiz ̂ olunmuştur. 

5 1339 kırtasiye sarfiyatına göre üç bin liranın kâfi geleceği 'anlaşılmıştır. 
6 Encümenler için kira ile tutulan mebani bedeli icarı olarak teklif yeçhile aynen ka

bul edilmiştir. 
7 îndelicap mubayaa edilecek kitaplar için beş yüz lira noksaniyle iki bin lira olarak 

kabul edildi. 
8 Mevcut kırkdört hademenin mellbusat bedeli olarak beheri için yirmi beis lira hesabiy

le kalbul edildi. 
7 1 Matbaa maaışatı sabıkından cüzi tasarruf ile kabul edilmiştir. 

• 2 Matbaa müstahdemminin ücreti maktualariyle bu ücretlerin yüzde on Kamları muka
bili ıolaralk sabıkı (veçhile kabul edilmiştir. 



Matbaa memurin ve mülstahdemînine gece mesaisi için şehrî muhassasatlarmın nısfı 
olarak verilen ücurata mukafbil olup ayrı flbir m'adde halinde kalbul edilmiştir. 
Matlbaanm tesisat ve masarifi daimesi geçen ©on üç işemenin sarfiyatı vasatisine göre 
bilhesap kalbul 'edildi. 

Memurini inzibatiye ımıaaşat ve melibusatı karşılığı olup sabıkı veçlhile kafbul olundu. 
Muhafız Taburu maaşatı olup tafbur maaş ve masarifi ıs'enıeviısinin baliğ olduğu yekû
nun ehemmiyetine ve ıbu teşkilâtın Meclis Mulhafız Bölüğü teşkilâtı hakkındaki 24 Şu-
ibaıt 1334 tarihli Kanuna tevafuk etmediği görülmesine binaen tetkik ve tesbiti ve ta
burun diğer raıasarifiyle birlikte Müdafaai Milliye Bütçesinde ifa ve ipka «dilmek ve 
mukaMd kuvayı- umumiye yekûnundan tenzil ıkılınmak şartlariyle Meclis Bütçesinden 
tayyı ekseriyetle tensibolunldu. 

Miktarı senevisi 
Lira K. Aded 

11 228 
129 504 

84 
120 
800 

164 807 
74 714 
11 416 
40 035 

40 
56 

58 
61 
60 

1 944 Maaşat : Eftar dâhil 
M'elbusat, teçhizat, muytabiye 
Kırtasiye 
Müteferrika 
Harcırah 
Muayyenat 
Yem bedeli (Evet, saman, yem) 
Mahrukat ve tenvirat 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

432 711 08 Yekûn 

1 - 4 kabul olunan kadroya ve tahsisatı fevkalâdei şehriye Kanununa göre 
olundu. 
Hulâsa : Büyük Millet Me'dlisinin 
1336 Muhassasatı umumiyesi 
1337 » » 
1338 » » 
1339 » » 
Meclis İdare Heyetince 
1340 senesi için 
ve MuvaKenei Maliye Encümenin
ce ıbittetkik 
Tasarruf edilerek bütçe 

953 996 lira 
1 078 363 » 
1 '044 011 » 
2 094 543 » olup 

1 469 435 lira teklif -©dE'miş 

542 612 '28 
920 822 80 liradan ibaret olmak üzer 

tesbit 

loluıumu^tur. 
Kadro hülâsası da berveçhizir ar»z iolunur : 



Tahsisat 
Lira' 

870 
7 356 
2 610 

12 73-5 
3 517,5 

600 
2 400 

1 380 
384 

3 046,5 
2 616 
8 430 

0 
.1 

• 

Senevi 

Maaş 
Lira 

720 
3 57İ6 
1 470 
4 890 
1 890 

360 
1 200 

960 
144 

45 592 
984 

2 910 
19 350 

Yekûn 
Lira 

1 5190 
10 932 
4 080 

17 625 
5 407,5 

960 
3 600 

2 340 
508 

49 498,5 
3 '600 

11 340 
19 350 

— 3 — 

KaJdro hulâsası 

Aded 
•Memur 

1 
16 

5 
24 
7 
1 
5 

2 
1 

86 
7 

23 
44 

Başkâtip 
Kavanin kalemi 
Evrak ve tahrirat kalemi 
Zatbıt kalemi 
Muhasebe 
Kütüphane 
Memurin Muhakemat Encümeni ve Tetkik 
Heyeti. 
Muvazenei Maliye Encümeni 
Meclis tamirat memuru 
Maltibaa memurin ve müistalhdemini 
Posta ve Telgraf 
Memurini inızılb atiye 
Müstahdemini müteferrika 

46 845 84 006 130 851 

30 350 13 383 43 723 

222 Yekûn (Elyevm mevcut 11 mâzu.1 memur bu 
yekûndan hariçtir.) 

74 1337 ısenesi gayesindeki yekûn 

16 495 70 623 87 118 148 1337 senesindeki vaziyete nazaran fazlası. 

Bu kadronun ve Meclis umur ve muamelâtı dahiliyesinin tanzim ve ıslaıhı, Meclis Ni-
zamnamei Dahilîsinin 182 nci maddesi mucibince Divanı Riyasetçe tespiti lâzımıgelen 
Meçimi Idarei Dahiliye Nizamnamesinin biran evve/1 tertip ve mevkii tatbdka konul
masına mütevakkıftır efendim. 

5 Kânunusani 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni Na. 

Baruhan Mebusu 
Reşad 



Nev'i muhassasat 

1339 büt
çesindeki 1340 senesi 

1339 senei tadilâttan için Diva-
maliyesi sonra sene- nı Riyasetçe 
ıbütçesi lik miktarı teklif olunan 

Lira Kr. Lira Lira Kr. 

1 Riyaset tahsisatı 
3 Âza tahsisatı 

Büyük Millet Meclisi muhassasatı 
22 000 6 000 6 000 

I 504 800 1 504 800 ,686 400 

Yekûn 1 526 800 

Harcırah 

İstiklâl Mahkemesi masrafları 

Memurin maaşat ve ücuratı 
1 Memurin maaşatı 
2 Müstahdemin üc. Mak. 
3 Mâzulin maaşatı 
4 Istanlbul^da muhafız memurin maa

şatı 

Yekûn 

Masarifi müteferrika 

196 100 

9 000 

43 367 

20 000 

1 510 800 

196 100 

692 400 

80 000 

9 000 6 000 

47 838 45 039 

20 000 5 000 

19 299,50 
18 067,50 
6 000 

19 728 
22 110 
6 000 

17 940 
.25 500 
1 599 



M. 

1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 

1 
2 
3 
4 
5 

Nev'i mralhassasat 

Masarifi miitenevvia 
Mermeret 
Tenvir ve tesihin ve elektrik 
Mefruşat ve ücreti Nak. 
Otomıolbil masarifi ve mubayaa edi
lecek bir otıomolbil bedeli 
Kırtasiye 
îearat 
Kütüphane masrafı 
Müstahdemin melibusatı 

Yekûn 

Matbaa maaşat, ücurat ve masarifi 
Maaşat 
Ücurat 
Gece mesaisi için verilecek ücurat 
Tesisat 
Masarifi dâime 

Yekûn 

1339 senei 
maliyesi 
(bütçesi 

Lira Kr. 

15 000. 
10 000 

3 000 

6 000 
0 

500 
2 000 
2 000 

38 500 

1 866 
36 997 

0 
0 

70 000. 

108 863 

1339 (foüt-
ıçesindefci 
tadilâttan 

sıonra sene
lik miktarı 

Lira 

15 000 
10 000 

3 000 

'6 000 
0 

500 
2 000 
2 000 

38 500 

1 866 
43 758 

0 
0 

70 000 

115 824 

1340 senesi 
için Diva

nı Kiyasetçle 
teödif olunan 

Lira Kr. 

5 000 
7 000 
6 000 

5 000 
. 6^000 

•500 
2 500 
1 500 

33 500 

2 340 
58 732 

0 
23 983 
26 017 

111 072 

i 

E 

(* ) Heyeti Umumiyece encümenler için bin üçer yüz kuruş maaşlı dört kâtip ilâve olunmuştur. 
(**) Heyeti Umumiyece bin lira zammolunmuştur. 



1339 senei 
maliyesi 
Ibiitçesi 

F. M. Nev'i mulhassasat Lira Kr. 

2 

2 

760 

0 

760 

İnzibat memurları ve muhafız tabu
ru maaşatı 
İnzibat'memurtl'arı maaşatı 

2 Muhafız Taburu maaşatı (Efrat dâ
hi]) 

Yekûn 

İnzihat memurları ve Muhafız Tabu
ru masrafları 

1 İnzibat memurları melbuısatı 1 450 
2 Muhafız Taburu melhusat, teçhizat 

ve muytalbiyesi 0 
Muhafız Talburu kırtasiyesi 0 
Muhafız Taburu müteferrikası 0 
Muhafız Talburu harcırahı 0 

Yekûn 1 450 

Muhafız Taburu muayyenatı 
Muayyenat 0 
Yem bedeli 0 
Marukat ve tenvirat 0 

Yekûn 

1339 büt
çesindeki 
tadilâttan 

ısonra sene
lik miktarı 

Lira 

1340 senesi 
için Diva

nı Riyasetçe 
teklif olunan 

Lira Kr. 

1340 
için 

nei 
Encü 
itekli 

Li 

2 910 

0 

2 910 

1 450 

0 
0 
0 
0 

1 450 

0 
0 
0 

3 270 

11 228 

14 498,40 

1 300 

129 504,56 
84 
120 
800 

131 808,56 

164 807,33 
74 714,58 
1 141,61 

250 938,52 



M. 

1 

2 

3 

4 

5 

Nev'i muhassaisat 

Tahsisatı fevkalâdei şehrime 
Memurini daimıe tahsisatı fevkalâ
desi 
Memurini rolâzule talısisaıtı fevkalâ
desi 
Memurini inizibatiye tahsisatı fevka
lâdesi 
Matbaa memurini fevlkalâdelsi 
Muhafız Taburu' 
İstanbul Muhafaza memurini 

Yekûn 

Meclis binası inşaatı 
Telgraf ücuraltı 

Mevkuf tutulan 

Yekûnu umumi 

1339 senei 
maliyesi 
bütçesi 

Lira Kr. 

41 198,50 

9 000 

7 122,50 
3 641,37,9 

0 
0 

60 692,37,0 

0 
0 

86 741,37,9 

294 543,75 

1939 büt
çesindeki 
Itadilâttan 

sıonra sene
lik miktarı 

Lira 

40 683 

9 000 

8 430 
4 183 

0 
0 

62 396 

0 
0 

2 004 618 
1 : ; ' 

1340 senesi 
için Diva^ 

nı Riyasetçe 
teklif olunan 

Lira Kr. 

36 487 

2 430 

9 510 
4 710 

40 035,60 
0 

93 172,60 

0 
0 

1 463 435,08 

134 
için 

ne 
Enc 
tekl 

L 

1 

) Dördüncü faslın birinci maddesine ilâve olunan dört kâtibin tahsisatı İlâve olunmuştur. 
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F. M. Unvanı memuriyet 

B a ş k â % 

Kavanin Kalemi 
Müdür (Üçüncü sınıf) 
Birinci1 Sınıf Mümeyyiz 
Üçüncü Sınıf Mümeyyiz 
Kâtip 
Dosya Memuru 
istiklâl Mahakimi Memuru 
Kavanin Memuru 
Kayıt Memuru 
Kâtip 
Kâtiip 
Şube ve Encümen kâtipleri 
Birinci Sınıf Kâtip 
İkinci Sınıf Kâtip 
Üçüncü Sınıf Kâtip 

Yekûn 

Evrak ve Tahrirat Kalemi 
Müdür (Üçüncü Sınıf) 
Birinci Sınıf Mümeyyiz 
îkinici Sınıf Kâtip 
Üçüncü Sınıf Kâtip 

Zabıt Kalemi 
Müdür (Üçüncü Sınıf) 
Mümeyyiz1 Birinci Sınıf 
Mümeyyiz ikinci Sımf 
Grup Şefi 
Birinci Sınıf Kâtip 
İkinci Sınıf Kâtip 
Üçüncü Sınıf Kâtip Namzet 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Başkâtip 

Yekûn 

Yekûn 

Kableltadilât 
1339 maaşatı 

Aded 

1 
1 
1 

1 
1 

~ 1 
1 
2 
2 
5 

Beheri Şehrisi 
Lira 

15 
13 
13 

Lira 

47,5 
27,5 
20 

15 
15 
15 
15 
30 
26 
65 

Badettadilât 
1339 maaşatı 

Beheri Ş 
Aded Lira 

1 
1 
3 20 

ehrisi 
Lira 

50 
30 
60 

16 

1 
1 
3 
1 

6 

1 
1 
1 
3 
5 

10 
3 

24 

13 

20 
17,5 
15 
10 

276 

45 
27,5 
39 
10 

121,5 

35 
25 
20 
60 
87,5 

150 
30 

407,5 

4 
1 
6 

16 

1 
1 
2 
1 

5 

1 
1 
1 
3 
5 

10 
6 

27 

17,5 

13 

15 

20 
17,5 
15 
10 

70 
15 
78 

303 

50 
30 
30 
12,5 

122,5 

35 
25 
20 
60 
87,5 

150 
60 

437,5 

so 50 
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Divanı Riyasetçe 1340 
senesi için teklif olunan 

Beheri Şehrisi 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Belleri Şehrisi Fev. 
Tah. 

Aded 

1 

1 
1 
3 

Lira 

20 

Lira 

60 

50 
30 

- 30 

* Aded 

1 

1 
1 
1 

Lira Lira 

60 

50 
30 
20 

Lira 

72,5 

65 
50 
40 

Heyeti 
unvanı 

Mülâhazat 

Umumiyede - Başl 
- Kâtibi Umumiye 

vil olunmuştur. 

ditip 
tah-

17,5 35 75 

4 
7 

17,5 
15 

70 
105 

4 
1 
6 

17,5 
15 
13 

70 
15 
78 

150 
35 

198 

16 315 16 298 

Heyeti Umumiyece encümenler 
için bin üçyüzer kuruş maaşlı 
dört kâtip ilâve olunmuştur. 

1 
1 
2 
1 

15 

50 
30 
30 
13 

1 
1 
2 
1 

15 

50 
30 
30 
12,5 

65 
50 
70 
32,5 

123 

50 

122,5 

24 407,5 

50 

27 
1 
1 
1 
3 
5 

10 
6 

25 
17,5 
17,5 
13 

510,5 
40 
30 
25 
75 
87,5 

175 
78 

1 
1 
1 
3 
5 

10 
3 

20 
17,5 
15 
10 

35 
25 
20 
60 . 
87,5 

150 
30 

53,75 
45 
40 

120 
187,5 
525 

90 

65 
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F. M. Unvanı memuriyet 

Kableltadilât Badettadilât 
1339 maaşatı 1339 maaşatı 

Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi 
Aded Lira * Lira Aded Lira Lira 

Mümeyyiz 
Mümeyyiz 

Riyaset Kalemi Mata.su 
Müdür 
Birinci Şifre Memuru 
İkinci Şifre Memuru 
(Birinci Dosya Memuru 
ikinci Dosya Memuru 
Birinci Kayıt Memuru 
İkinci Kayıt Memuru 

Yekûn 

Yekun 

Yekûn 

Mulhaselbe Kalemi 
Müdür İkinci Sınıf 
Mümeyyiz 
Birinci Sınıf Kâtip 
İkinci Sınıf Kâ'tip 
Üçüncü Sınıf Kâtip 
Veznedar 
Levazım Memuru1 

Hafız Keıtep 

Yekûn 

Mektrik Memuru 
Salbık Meclisi Umumi 'binaısiyle eşya ve 
evrak vesaiki muihafaza ile mükellef 
memurin 
Salbık Melbulsan Mulhaselbe Müdürü 
Sa<bık Meclisi Melbulsan Zalbıft Kalemi 
İMüdürü 

27,9 
22,5 

50 

1 
•1 
1 
1 
1 
1 
1 

50 
30 
20 
30 
20 
30 
20 

200 

60 

40 

35 

1 
0 

2 
' ' ! 1 

30 
0 

80 

Memurin Mulhakemat Encümeni ve Tet
kik Heyeti 
Başkâtip 
ikinci Kâtip 
Mukayyit 

1 
1 
1 

25 
15 
10 

2 
1 
2 

25 

15 

50 
20 
30 

100 

1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

45 
17,5 
15 
14 
0 

.27,5 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
a 
1' 

47,5 
20 
17,5 
15 
10 
30 
17,5 

134 

25 

12 

71 

lı 

_ _ _ 

157,5 

30 

40 

35 

http://Mata.su
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Divanı Riyasetçe 1340 
senesi için teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

30 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Beheri Şehrisi Fev. 
Tah. 

Aded Lira Lira Lira 

30 50 

Mülâhazat 

80 80 

2 
1 
2 

25 
-

15 

50 
20 
30 

2 
1 
2 

25 

15 

50 
20 
30 

90 
40 
70 

55 100 100 

17,5 

50 
25 
35 

10 
30 
17,5 

47,5 
20 
17,5 
15 
10 
30 
17,5 

5,12,63 
40 
37,5 
35 
10 
50 
37,5 

167,5 

30 

157,5 

30 50 
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F. M. Unvanı memuriyet 

Salbık Meclisi Melbuısan Evrak Müldürü 
ISaibık Meclisi Melbusan* Senkıomiseri 
ISabık Meclisi Melbusan Polis Memuru 
Salbıık Meclisi Mebusan Serfhademeisi 
Sabık Meclisi Melbusan ve Ayan Serha-
demesi 
Tamirat Memuru1 

Yekûn 

Posta ve Telgraf Müdüriyetti 
Müdür 
Havale Memuru 
Muhabere ve Posta Memuru 
Müvezzi 
Müvezzi 
Müvezzi 

Müstaihidemini Müteferrika 
Daire Müdürü 
İmam 
Müezzin 
(Serlhade'mle 
Hademe 
Bahçıvan 
Bahçıvan Yamağı 
Şoför 
Şoför 
ıŞoför Muavini 
Telefon Memuru 

Mat)baa 
Müdür 
Müdür Muavini 
Sermusahhih 
Musahhih 

Yekûn 

Yekûn 

Kableltadilât 
1339 maaşatı 

Aded 

1 
1 
5 
1 

12 
1 

23 

1 
1 
0 
0 
0 
2 

4 

1 
1 
1 
1 

30 
1 
1 
2 
0 
0 
0 

38 

1 
0 
1 
3 

Beheri 
Lira 

10 

5,5 

8 

30 

45 
0 
0 
0 

13 

Şehrisi 
Lira 

30 
17,5 
50 
0 

06 
12 

259,5 

15 
12 
0 
0 
0 

16 

43 

45 
45 
m 
m 

ı9O0 
40 
25 
90 
0 
0 
0 

1 215 

30 
0 

15 
3? 

Badettadilât 
1339 maaş 

Aded 

1 
il 
5 
1 

12 
1 

23 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

® 

1 
1 
1 
1 

37 
1 
1 
3 
0 
3 
'2. 

Wl 

1 

1 
3 

Beheri 
Lira 

10 

5,5 

12 

8 

35 

45 

30 
40 

15 

atı 
Şehrisi 

Lira 

30 
17,5 
50 
9 

Ö6 
12 

259,5 

20 
15 
24 
10 
9 

16 

94 

45 
45 
4'J 
40 

1 295 
42,5 
30 

135 

90 
80 

1 842,5 

32,5 
0 

18 
45 
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Divanı Riyasetçe 1340 

senesi için teklif olunan 
Beheri Şehrisi 

Aded Lira Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Beheri Şehrisi Fev. 
Tah. 

Aded Lira Lira Lira Mülâhazat 

1 

1 

1 
1 
2 
1 
1 
2 

8 

1 
1 
1 
1 
37 
1 
1 
2 
1 
3 
2 

51 

1 
1 
1 
3 

12 

8 

40 

65 

40 
40 

17,5 

15 

15 

20 
15 
24 
10 
9 
16 

94 

45 
45 
40 
42,5 

1 480 
42,5 
40 
130 
60 
120 
80 

2 125 

40 
20 
20 
52,5 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 

7 

1 
1 
1 
1 
34 
1 
1 
1 

1 
2 

44 

1 

1 
3 

8 

35 

40 

15 

12 

12 

20 
15 
12 
10 
9 
16 

82 

45 
45 
40 
40 

1 190 
42,5 
30 
60 

40 
80 

1 612,5 

32,5 

18 
45 

32 

. 40 
35 
32 
30 
27 
54 

5,7,8,51 
38 
105 
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F. M. Unvanı memuriyet 

Musahhih Muavini 
Amlbar Memuru 

Maitfoaa Müstahdemini 
ISenmürettip 
'Sermürettip Muavini 
Müreıttip 
Birinci Sıiıııf Müretltip 
ilMn'Cİ Sınıf Müretitip 
Müret'tip Çırağı 
iSermakinist 
Makinist 
(Makinist Muavini 
Makinist Çırağı1 

Motorcu 
iSerimüeellit 
Müoellilt 
Müıcellit Muavini 
Müucelit Çırağı 
Mücellit Yamağı 
Hadem'e ve hatoai 

.Memurini Inzilbatiye' 
iSerfeomiser 
iEomisier Muavini 
Bolife Memuru 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn 

Kableltadilât 
1339 maaşatı 

Aded 

2 
1 

8 

1 
3 

32 
0 
0 
4 
1 
4 
3 
2 
0 
1 
1 
0 
5 
3 
5 

65 

1 
1 

14 

16 

Beheri 
Lira 

12 

54 
46 
42,5 

15 

40 
35 
3J& 

15 
20 
30 

10 

Şehrisi 
Lira 

24 
13 

101 

54 
138 

1 3'60 
0 
0 

60 
54 

160 
105 
80 

46 
40 

75 
60 

150 

2 332 

17,5 
12,5 

140 

170 

Badettadilât 
1339 maaşatı 

Aded 

31 
1' 

9 

1( 

4 
0 

15 
20 
i6 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 

77 

1' 
2 

20 

23 

Beheri 
Lira 

15 

60 
0 

55 
45 
25 

55 
50 
25' 

25 
20 
30 

12,i5 
10 

Şehrisi 
Lira 

45 
15 

155,5 

65 
240 

0 
82,5 

900 
150 

65 
220 
200 
100 

50 
65 
50 
35 

100 
100 
150 

3 315 

17,5 
25 

200 

242,5 
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Divanı Riyasetçe 1340 
senesi için teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Beheri Şehrisi Fev. 
Tah. 

Aded Lira Lira Lira , Mülâhazat 

o O 
1 

10 

1 
4 

20 
20 
6 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
o 

4 
5 
5 

84. 

1 
2 
23 

26 

15 

60 

55 
45 
25 

55 
• 50 

25 

35 
25 
20 
40 

12,5 
10 

45 
17,5 

195 

65 
240 

1 100 . 
900 
150 
65 
220 
200 
100 
50 
65 
50' 
105 
100 
100 
200 

3 710 

17,5 
25 
230 

272,5 

3 
1 

9 

1 
' 4 

15 
20 
6 
1. 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
5 

77 

1 
2 
20 

23 

13 

60 

55 
45 
25 

55 
50 
25 

• 25 
20 
30 

12,5 
10 

39 
15 

149,5 

65 
240 

825 . 
900 
150 
65 
220 
200 
100 
50 
65 
50 
35 
100 
100 
150 

3 315 

.17,5 
25 
200 

242,5 

99 
35 

37,5 
65 
600 
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2 

1340 Senesi 

RÎYASETÎ CUMHUR BÜTÇESİ 

Cumhur Riyasetinin 1340 Bütçesi bittetkik 'berveçHıi zir tesbit olundu. 

F. " M. Lira 

Riyasetin talhsiisaltı asliye ve fevkalâdesi olup, 3 Kânunuevvel 1339 tarihli 
Kanun ile Meclisi Âlice tâyin buyurulan miktara göre teslbit olundu. 
Kadroda görüleceği veçhile tadilâtı cüziye ile ve ekseriyetle kaîbul olundu. 
3 Kânunuevvel 1339 tarihli Kanun ile iki otomobil mubayaasına mezuniyet 
verildiğinden bu bütçe ile teklif olunan üç otomobile mukabil iki otomobi
lin daha mubayaası ekseriyetle kabul olundu. 

2 6 000 Beş otomobilin yağ ve benzin masrafiyle birlikte müteferrik masarif muka
bili olmak üzere ekseriyetle kabul edildi. 

14 1,2,3 2 975 Bâzı devair ve vekâlet bütçelerinde kabul olunan miktara kıyasen efcseri-
15 - 3 000 yetle teslbit olundu. 
10 15 675 Kabul olunan kadroda muharrer maaşata güre teslbit olundu. 

11 

12 
13 

1,2 

1,2 
1 

144 000 

21 120 
16 000 

208 770 Yekûn 
Kânunusani 1340 

Muvazenei Maliye Encümeni Namına 
Saruhan Mebusu1 

Reşad 

ı 
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F. M. Nev'i muhassasat 
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Lira Lira 

03 

Lira 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 
2 

1 
2 

1 

2 

1 
2 
3 

Biyaseti Cumıhur unuhaısisasatı 
'Tahsisatı asliye 
Tahsisatı fevkalâde 

Yekûn 

Maaşat ve ücurat 
Memurin maaşatı 
Müstahdemin ücuratı 

Yekûn 

Mubayaa edilecek itki otom'oibil es
manı 
Müteferrika ve otıomıdb'il masrafı 

Yekûn 

Masarifi mütenevvia 
Kırtasiye 

' Tenvir ve teshin 
Müstahdemin melhusatı . 

Yekûn 

Masarifi gayrimelhuze 

Tahsisatı fevfkalâdei şehriye 

Yekûnu umumi 

20 000 
28 000 

48 000 

3 240 
2 940 

6 180 

0 
19 000 

19 000 

400 
2 000 

960 

3 360 

1 000 

4 900 

82 440 

60 000 
84 000 

144 000 

9 720 
8 820 

18 540 

0 
25 000 

25 000 

1 200 
6 000 

960 

8 160 

3 000 

14 700 

213 400 

60 000 
84 000 

144 000 

11 160 
10 920 

20 280 

0 
33 000 

33 000 

1 200 
6 000 
1 080 

8 280 

3 000 

- 16 470 

22'6 830 

(60 000 
84 000 

144 000 

10 500 
10 620 

21 120 

16 000 
6 000 

22 000 

500 
2 000 

475 

2 975 

3 000 

15 675 

208 770 
- • - 1 

60 000 
84 000 

144 000 

10 500 
10 620 

21 120 

16 000 
6 000 

22 000 

500 
2 000 

475 

2 975 

3 000 

15 675 

208 770 
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F. M. Unvanı1 memuriyet 

Başkitabet Dairesi 
(Başkâtip 
Kâtip 
Kâtip Askerî (Mirliva) 
Mütercim 
Mütercim! 
Tabip 

Yekûn 

Yaveran 
ISeryaver (Mirliva) 
iSeryaver Miralay 
Yaver Binbaşı 
Refakat Zabiti Kıdemli Yüzbaşı 
Refakat Yüzbaşı 

Yekûn 

Kalemi Mahsus 
Müdür 
Tahrirat Kâtibi 
Tahrirat İkinci Kâtibi 
ıŞifre Birimci Memur 
Şifre ikinci Memur 
ıDosya Memuru 
Evrak Mukayyidi 
Mutemet 

MüstaJhdemM müteferrika 
Daire Müdürü maktu 
Şoföı* 
Odacı 

Yekûn 

Kableltadilât 
1339 maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

4 

Badettadilât 
1339 maaş 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

• 1 

1 
1 
1 

4 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7. 

7 

1: 

4 
12 

Beheri 
Lira 

75 
•- 30 

atı 
Şehrisi 

Lira 

100 
60 
60 
40 
30 

100 

390 

50 
35 
25 
20 

130 

80 
40 
30 
40 
30 
40 
30 

290 

290 

75 
300 
360 

Yekûn 
17 
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Divanı Riyasetçe 1340 
senesi için teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Beheri Şehrisi Pev. 
Tah. 

Aded Lira Lira Lira 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1 

1 
1 
1 

4; 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

8 

1 
6 
12 

75 
30 

100 
60 
60 
100 
60 
100 

480 

60 

35 
25 
20 

140 

80 
40 
30 
40 
30 
40 
30 
20 

310 

100 
'450 
360 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 

1 

.1 

.1 
1 

4 

1 
1 
1 
.1 " 
1 
1 
1 

7 

1 
6 75 

•12 30 

100 
60 
60 
75 
50 
100 

445 

60 

35 
25 
20 

140 

80 
40 
30 
40 
30 
40 
30 

290 

75 
450 
360 

102,5 
72,5 
140 
83,75 
65 

102,5 

566,25 

140 

65 
65 
60 

330 

87,5 
57,5 
50 
57,5 
50 
57,5 
50 

410 

Mülâhazat 

19 910 19 885 




