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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat: saat : 2,15 

REİS : Birinci Reis Vekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler, 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hulâsası okunacak : 

19 Teşrinisani 1340 Çarşamba 
Dokuzuncu İçtima 

Birinci Celse 
Birinci Reis Vekili İsme Beyin tahtı riyasetlerin

de bil'inikat Zaptı Sabık Hulâsası kıraat ve aynen 
kabul olundu. 

Evrakı varide ait oldukları mahallere havale olun
duktan sonra memurin muhakemat heyet ve encü

meni azalarından noksan kalan zevatın intihabatı ik
mal edildi. Eytam sandıkları matlubatının tesviye edil
meyen aksamına dair Eskişehir Mebusu Arif Beyin 
sualine Maliye Vekilinin cevabı istima edildikten son
ra teneffüs etmek üzere celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
İsmet Beyin Riyasetleriyle kuşat edildi . Büyük 

Millet Meclisi ve Riyaseticumhur bütçeleriyle muhte-
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lif vekâletlere tahsisat munzamma itasına dair lâyi
haların müzakereleri Perşembe gününe talik edilerek 
tecili takibat Kanununun fer'an zimethal olanlara da 
teşmili hakkındaki kanun lâyihası ikinci defa müza
kere ve üçüncü maddesi tadilen ve mevadı sairesi ay
nen kabul olundu. 

Müteakiben istanbul'un işgal altında bulunduğu 
esnada millî orduya muktazi eşya, cephane, eslâha 
ve teçhizatı sairenin şevkinde fedakârane hidematı 
sepkeden Nakliye Mülâzımı Evveli Yozgat'lı Ahmet. 
Ağanın hidematı fevkalâdesine binaen tekaüdünün 
Yüşbaşılık rütbesi üzerinden icrasına dair Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası aynen kabul edildi. Ruz-
namede müzakere edilecek başka mevad kalmadığın
dan Perşembe günü içtima edilmek üzere celseye ni
hayet verildi. 

REİS — Zaptı Sabık hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Tahsisatı 
munzamma mevzuu bahis olunca meselenin ehemmiye
tine binaen müzakerenin tecili ve hiç olmazsa Cumar
tesiye kadar tehiri için maruzatta bulundum ve mü-

/. — Bayazıt Mebusu Şefik Beyin; Şarkî Anado
lu'da Hükümete intikal ederek canibi Hazineden ida
re edilmekte olan arazii metruke müstecirlerinden ver
gi alınması esbabına dair şifahi sual takriri. 

Teklifler 
1. — Gaziantep Mebusu Kılıç Ali Bey ve rüfeka-

sının sivil etıbbanın hizmeti mecburesi hakkındaki ka
nuna bir madde tezy iline dair teklifi kanunisi (2/369) 

RElS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

Takrirler 
1. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin; Sakarya man-

sabinin husule getirdiği Çifteler Bataklığının teybisi 
ameliyesinin, 1341 Nafıa bütçesinde nazarı dikkate 
alınması temenniyatına dair takriri (4/85) 

REİS — Başvekâlete tevdi edildi. 

2. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; istiklâl ma
dalyası ile taltif edilen İnebolu Piyade Kayıkçı Lon
casının teşekkürlerini havi telgraf nameyi lef fen tak
dim ettiğine dair takriri. 

REİS — Okuyoruz. 

zakereden sonra mesele Makamı Riyasetten Meclisin 
arasına vazedildi. Heyetiumumiye ârâyı izhar ettik
ten sonra Reisin tebliği beklenirken tebliğ etmeyip de 
Hükümetin teklifi Perşembe günüdür, Perşembe gü
nüne müzakeresini kabul edenler izharı ârâ etsin diye
rek evvelce konulan ârâyı değiştirip başka bir suretle 
reye konması, şimdiye kadar Mecliste vukuu olma
yan bir hadisedir. Bunun zapta geçmesini ve böyle 
bir şeyi protesto ettiğimi Heyetiumumiyeye arz ede
rim. (Neyi protesto ediyorsun, kimden protesto 
ediyorsun sesleri) 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Neyi protesto edi
yorsun, böyle kaç defa vaki oldu? 

REÎS — Muhtar Beyin izahatları zaptı sabıkın 
tadili hakkında değildir. Başka söz isteyen var mı 

.efendim? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık Hulâsasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Zaptı Sabık aynen kabul 
edildi efendim. 

TUNALI HİLMİ ZEY (Zonguldak) — Makamı 
Riyasetçe Muhtar Beyin sözlerine verilecek başka ce
vap yok mudur? 

REİS — Maliye Vekâletine havale edilmiştir. 

Evrakı varideyi arz ediyorum efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
İstiklâl muharebatındaki hidematından dolayı is-: 

tiklâl madalyası ile taltifleri hasebiyle İnebolu Piyade 
Kayıkçı Loncası Meclisi Âliye teşekkürlerinin arzını 
benden rica etmektedir. Telgrafları da merbuten tak
dim kılınmıştır. Meclisi Âliye arzını rica ederim efen« 
dim. 

19 Teşrinisani 1340 
Kastamonu 

Halit 
Ankara'da Kastamonu Mebusu Halit Beyefendiye 

Acizane hidematımızın Büyük Millet Meclisimiz
ce takdir ve madalya ile taltifi bizi çok memnun ve 
minettar bıraktı. Şükranımızı arz ederiz. 

İnebolu Piyade Kayıkçıları Namına 
İlyas Kaptan 

REİS — Divanı Riyasetten münasip cevap yazıla-: 
çaktır efendim. 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE : 
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3. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin; 1333 
ve 1334 senelerinde koyunları gaspolunan Nazımiye'li 
Yusuf Oğlu Mehmet Bey hakkında takriri (4/84) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

Evrakı saire 
/. — Kurtuluş Bayramının yıldönümünü tes'it ey

lediklerine dair Uzunköprü Belediye Reisi Mustafa 
imzalı telgrafname. 

REİS — Divanı Riyasetten Münasip cevap yazı
lacaktır. 

Rey İstihsali 
/. — 9 Kânunisani 1340 tarih ve 397 numaralı 

(İstiklâl muharebatı esnasında malul kalan muvazzaf, 
mütekait, ihtiyat, millî kuvvetler ve jandarma erkân, 

4. — MÜZAKERA 

1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 1340 
bütçesinin fusul ve mevaddına ilâvesine lüzum görü
len 2 548 160 liralık tahsisat hakkındaki (1/511), 1340 
senesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair 
(1/528), Nafıa Vekâleti senei haliye bütçesinin 262 
nci faslının üçüncü inşaat ve tâmiratı müstacelen ve 
cesim köprüler maddesine 183 000 lira tahsisatı mun
zamma itasına dair (1/536), Nafıa Vekâleti bütçesinin 
258 ve 263 ncü fasıllarından 263 ncü faslın birinci 
maddesine 117 000 liranın münakalesine (1/537) Ad
liye Vekâleti bütçesinde münakale icrasına dair (1/538), 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti ile Umum 
Jandarma Kumandanlığı bütçesinde münakale icrasına 

dair (1/539), Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti büt
çesine tahsisatı munzamma itasına dair (1/540); dair 
kanun lâyihaları ile Riyaseticumhur Bütçesine tahsi
satı munzamma itasına dair (3/299), Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin harcırah maddesi ile diğer bazı me
vaddına tahsisatı munzamma itasına ve Riyaseticum
hur bütçesinde münakale icrasına dair Büyük Millet 
Meclisi İdare Heyetinin (3/301), ve zabıtların vakit 
ve zamanı ile yetişmesi için Zabıt Kalemi memurları
na gece yevmiyesi ita edilmek üzere Büyük Millet 
Meclisinin 1340 senesi bütçesine 1 050 lira tahsisatı 
munzamma itasına dair Büyük Millet Meclisi Reis 
Vekilliğinin tezkereleri (4/217) ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

ümera, zabitan, memurin ve mensubini askeriye ile 
küçük zabitan ve efrada nakdî mükâfat itası hakkın
da) kanuna müzeyyel kanunun ikinci defa reye vaz'ı. 

REİS —• Bu kanun lâyihasını ikinci defa tayini 
esami ile Reyi Âlilerine vaz ediyorum. Kabul eden
ler beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey verecekler
dir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Kutuları gezdirse-
ler de reylerimizi versek olmaz mı Reis Bey? 

REİS — Öyle olacak efendim. Reylerini istimal 
etmiyen rüfeka varsa lütfen istimal etsinler efendim. 
İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur efendim. 
İstihsali ârâ neticesini arz ediyorum. Reye iştirak eden 
azanın adedi 148'dir. 148 rey de beyazdır, muamele 
tamamdır. Kanun 148 reyle kabul edilmiştir. 

EDİLEN MEVAD : 

ALİ SAİP BEY (Kozan) — Reis Bey, leh ve 
aleyhte olanlar tefrik edilsin: 

REÎS — Feridun Fikri Bey: 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hakkında 
efendim. 

REİS — Muhtar Bey? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçedir bu, tabiî 

tenkit edeceğiz, Heyeti Umumiyesi hakkında söylüye-
ceğiz. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Buyurun Feridun Fikri Bey. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Muhterem 

efendiler! Elimize verilmiş olan bütçe on iki milyon 
liraya baliğ bir miktarı tazammun ediyor. 

Böyle 1340 senesi bütçesini yaptıktan ve senenin 
ve yedi ayı geçtikten sonra 12 milyon liralık bir tah
sisatı munzamma talep etmek tabiî bütçe kavaidi 
ile kabili telif bir vaziyet değildir. Bunun ne derece
ye kadar muvafık olup olmadığını, ne gibi levazım 
ve zarurî kalemleri ihtiva ettiğini tetkik ve tamik et
mek için lâzım gelen vakit bize bırakılmamıştır. Çün
kü Malûmu Âliniz bütçe bize dün tevdi olundu. Hal
buki aşağı yukarı bütün hidematı devlet hakkında 
bir takım matalip- ve masarif istenmektedir, ve vaki-
dir. Binaenaleyh mütalâatım noksan bulunacak olur
sa, bu tabiî az olan vaktin vaziyetinden tevellüt edi
yor. Halbuki bu gibi tekâlifin tetkikinde mümkün 
olduğu kadar vakit ister. Nizamnamei dahilide bütçe 
âyihasmm tevzii ile müzakere arasında sekiz gün ka
tar bir müddet geçmek esasına mümkün olduğu ka
dar riayet edilmek lâzımdı. Biz hakikaten bugün ta-

322 — 



t : 10 20 . 11 . 1340 C : 1 

mamen yeni bir bütçe karşısındayız. Çünkü böyle 
bir tahsisatı munzamma ile on iki milyon istenmek 
demek âdeta bidayetinde yapılmış olan, vücuda geti
rilmiş olan bütçe muvazenesinin tam ve sahih olma
dığını ikrar eylemek demektir. Çünkü tasavvur olun
sun, fevkalâde ve nakabili tahammül olan masraf
lar üzerine vaki bir teklif değildir. Bir bütçe yapılır-
len kabili tahmin olan bütün ihtimalât düşünülerek 
o sene zarfına ne sarf edilecekse o tespit olunarak sa
lim bir yol tutmak esastır. Halbuki böyle mefruşata 
taallûk eden, tenvir ve teshine taallûk eden, bilmem 
mübayaata taallûk eden bir takım evvelce tahmini 
kabil olan ve bütçenin tabiî kadroları hahiline ithâl 
edilmesi lâzım gelen esasla senenin bidayetinde, büt
çenin hini tanziminde, hini muvazenesinde gösteril
mez de böyle senenin yedinci ayında getirilecek olur
sa o halde bütçe yapmaya imkân kalmaz. Çünkü se
nenin yedinci, sekizinci ayında Meclisi Âliye tahsi
satı munzamma getirileceğini derpiş eden her hükü
met bütçeyi daima mütvazın gösterir. Bütçe yedi ay 
zarfında mütevazım görülür. 

Fakat sekizinci aya gelince tahsisatı munzamma 
ortaya çıkar. Binaenaleyh muvazene yapmaya im
kân kalmaz, hatta bundan dolayıdır ki, tahsisatı 
munzamma sistemiyle memleketi idare etmenin mah
zuru üzerinde tevakkuf ederek bunu tamik eden er
babı ilim şöyle demiştir. Uzun uzadıya teşrihattan 
sonra şöyle söylemişlerdir : 

Tahsisatı munzamme suretiyle memleketi idare 
etmek bütçe planının hini tanziminde efkârda hü-
kümferma olan tasarruf mülâhazatını gayrı müessir 
ve akim kılmaktır, 

Filhakika efendiler, muvazene ne demektir. Mu
vazene ne için yapılır ve senenin başında her şey mü-
tevazin gösterilip de böyle senenin ortasında fevka
lâde ve lüzumsuz birtakım masraflar ortaya kona
cak olursa bunun neticesi tasarruf yapamamak sa
hasına girmektir. Tasarruf yapılmaz çünkü mevcut 
paramız kâfi addolunur. Binaenaleyh memleketin 
bütün hidematı umumiyesinin muhtaç olduğu tasar
ruf kaidei asliyesini temin etmeye imkân kalmaz. 
Böyle de olduğu gibi sakat bir zemini malî üzerinde 
yürünmüş ve bütçemizin mutavazın olduğu hakkın
daki kanaat sarsılmış olur. Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatasında bu ciheti tasrih etmemiştir. Büt
çe açığı böyle on iki milyon lira tahsisatı geldiği tak
dirde ne gibi bir vaziyete baliğ olacaktır. Bütçe açığı 
nedir ve böyle on iki milyon ile hangi miktara baliğ 
olmuştur ve buna karşılık olmak üzere ne gibi bir 

varidat bulunmuştur? Çünkü gene âlemayı malinin 
bize tavsiye ettiği bu gibi tahsisatı munzamma talep 
ve kabul olunurken aynı zamanda bunlara karşılık 
olan varidatın da gösterilmesi lâzımedendir. O vari
dat gösterilmezse nerede tevakkuf olunacaktır. Bina
enaleyh Muvazenei Maliye Encümeni bu hususta bi
zi tenvir etmeli ve vicdanımıza kanaat bahçolacak 
malûmat ile bizi tenvir eylemelidir. (îrşat sesleri) 
îrşat eylemeli Muhterem arkadaşlar! 

TUNALI HİLMİ (Zonguldak) — Ben zannedi
yorum ki, siz sinni rüşte vasıl olmuşsunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim - Devamla) — 
Senden daha fazla reşidim, merak etme. Reis Beye
fendi bir arkadaşına bir mebusun bu suretle nida et
mesi, hitap etmesi Meclisi Âlinin mehabetiyle kabili 
telif midir? Soryuorum zatıâlinize? 

REİS — Zatıâlinize de mukabele etmeyiniz diye 
ihtar ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim - Devamla) — 
Muhterem arkadaşlar! Hatta Sıhhiye Vekâleti bile 
mefruşat talep etmektedir. Senenin orta yerinde böy
le mefruşat talep etmek, tenvir ve teshin gibi masa
rif talep etmek, bir takım evvelden derpişi kabil olan 
mübayaat yapmak bunlar ne dereceye kadar salim 
bir siyaseti maliye ile kabili telif hususlardır? Meselâ 
muhtelif vekâletlerin Heyeti Celileye arz etmiş ol
dukları esbabı mucibe mazbatası tetkik edilecek olur
sa kendilerinin dahi masarifte bir tefrik yaptıkları 
görülür. Kimi kalemlerin fevkalâde müstacel olduğu
nu kendileri de kuvvetle kani olarak dermeyan et
mişlerdir, kimi kalemleri de olsa da olur. Olmasa da 
olur bir kere teklif edelim zihniyetiyle adeta zaruri 
ibaresiyle ifade eylemişlerdir. Halbuki tekrar arz edi
yorum böyle senenin ortasında mefruşat talep etmek, 
bilmem- tenvir ve teshin için para talep etmek, ya
ni geçen sene bütçe müzakeresi esnasında teklif edi
lip de kabul edilmemiş olan masrafı yedi ay sonra 
Meclisi Âliye tekrar teklif etmek ne dereceye kadar 
bütçenin tanziminde nazarı dikkate alınmış olan mü
lâhazat ile kabili teliftir. Efendiler! Meselâ Hariciye 
Vekâletinin bütçesinde mefruşat ve nakliye içinde 
para isteniyor. Muhassas mebaliğin kısmı azamı teş
rinievvel gayesine kadar gösterilen lüzum ve ihtiyaca 
binaen sarf edilerek elyevm pek cüz'i kalmış denili
yor. Bu ibare hatta onsekizinci sayfada Hariciye Ve
kâletinin 1340 senesindeki tahsisatın âdemi kifayesi 
anlaşslrnasma mebni... Diye bir mütalâa görülüyor. 
Bu ibare bütçe lâyihasının bütün fasıllarında, bütün 
sahifelerinde görülüyor. O halde bütçe muvazenesi 
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hakkında evvelki vaki olan teminat ve beyanat ne
dir? Bize; bütçe metevazindir, bütçedeki hidematı 
umumiye temin olunacaktır, denildiği zaman bir se
nelik teklif edilen mekâdının kâfi geleceği kanaati 
ishar edilmiştir. Tabiî bu bütçeyi kabul ederek büt
çenin hini müzakeresinde hazır olan ve deruhde 
eden hükümette bunun kâfi olduğu, bununla hide
matı umumiyenin sonuna kadar tedviri kabil oldu
ğu mütalâasını dermeyan etmiştir. Şimdi böyle büt
çenin her sayfasında teşrini evvele kadar bitti, teş
rinievvele kadar bunu da, bunu da bitirdik kabilin
den bir mütalâa karşısında kalacak olursak üç ay 
sonra bütçe yaparken gene altı aylık bütçe yapıyo
ruz kanaatine düşmek zaruri ve tabiî olmaz mı? Me
selâ bakınız tenvir ve teshin faslına mahsus meba-
liğin kısmı âzami teşrinievvele kadar lüzum ve ihti
yaca binaen sarf edilerek... Demektedir. Gelecek se
ne bütçesinde de böyle olursa, öbür sene bütçesinde 
de böyle olursa, her hükümet bütçeyi verdikten son
ra yedinci ayda yeniden tahsisat istemek gibi bir 
vaziyeti maliyede bulunursa iyi bir ananeyi maliye 
tessüs eder mi, etmez mi? Vicdanı Âlinize havale 
ederim. Binaenaleyh gerek hesap meselesi olsun, ge
rek vicdan meselesi olsun bendeniz bu yolu doğru 
görenlerden değilim. Kanaatiâcizanemce bir senenin 
içerisinde böyle sarfı zarurî olmayan masraflar biz
den istenmem elidir. Ama hükümet bunu bidayette 
derpiş etmemiş, derpiş etseydi; derpiş ettiği şeyleri 
yahu o zaman tahmin edip de o sene gibi bütçeyi 
mütevazın göstermek için birtakım noktaları serdet-
memiş ise bu doğru bir esas teşkil etmez. Halbuki 
bizim bütçemizin mütevazın olması şerefimiz için, 
Cumhuriyetimizin tekâmülü için, itibarı malimizin 
kuvvet bulması için hülâsa vatanımızın saadeti için 
hepimizin riayet etmekliğimiz lâzım gelen bir umde
dir ve bunu cümlemiz âdeta bir esası mukaddes te
lâkki ederek bu gayeyi istihdaf etmeye bütün kuv
vetimizle çalışmalıyız,. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bu umdeleri kabul 
ederek buraya keldik. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şim
di efendim! Bazı kalemler vardır, bu kalemlere 
itiraz edecek değilim. Meselâ: Fikir ve insaf ile tet
kik edilirse bilhassa Hariciye Vekâleti bütçesinde 
yeniden ihdas edilmiş ve ihdası zarurî görülmüş el
çiliklerin, şehbenderhanelerin ekserisinde mefruşat 
namına bir şey mevcut olmadığı ve olanların da har
bin tahripkâr senelerinin tahribatından masun kal
mayarak tamir ve tecdidine ihtiyaç görüldüğü cihet-

. le tamamiyle tanzimi değilse bile mümkün olan ka
lemlerin ikmal zımnında ilâveten tahsisi zarurî kılın
maktadır. 

Bendeniz cidden bu masrafı kabul ediyorum. Ya
ni filhakika şerefi millîyi sıyaneten böyle zarurî olan 
meselâ yeni yeni vücuda getirilen şehbenderliklere, 
ecanibe karşı böyle bir masrafın kabulünü zarurî 
görüyorum. Binaenaleyh meselâ akdolunan muhade-
net mukavelenameleri mucibince ihdas ve tesisi siya
seti mütekabile cümlesinden olan elçilikler ve şeh
benderlikler memurininin mahali memuriyetlerine 
izamını teminen pek cüz'i bakıyei muhassesatıri ilâ
veten tahsisine ihtiyaç görünmektedir. Bu masraf 
bendenizce diğer masraf kadar zaruri değildir. Yani 
bu masrafı Heyeti Celileye teşrih ettiğim prensibi 
siyaneten yapsak da olur yapmasak da olur. Fakat 
bundan evvel arz ettiğim masrafı kabul etmek zaru
ridir ve bunu kabul etmemek imkânsızdır. Meselâ: 
Merkez masarifi müteferrikası 1340 senesinde 4 000 
lira konmuş; şimdi 1 000 lira daha isteniyor, şimdi 
bendenize öyle geliyor ki, yalnız Hariciye Vekâleti 
değil diğer vekâletlerde de aynı hal mevcuttur. Böy
le bin liranın hepsini yedi ayda sarf etmişler, 131 
lira kalmış, diğer devairde de vaziyet aynı. Biraz 
muktesidane bir zihniyetle âdeta nisanın kendi umu
ru beytiyesinde bile riayet edilebilecek bir şekilde 
tasarruf etmek için biraz muktesit davranarak bu işi 
temin etmeye imkân vardı kanaatindeyim. Yani hiç 
değilse bundan sonraki senelerde olsun böyle bir va
ziyet karşısında kalarak yanlış bir zemine girmemek-
liğimiz bendenizce gayet doğru olur kanaatindeyim. 
Meselâ Ziraat Vekâletinde de gene böyle şeyler gö
rüyoruz. Samimi olarak arz edeyim. 

ZİRAAT VEKİLÎ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Vazgeç! 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Vaz-
geçemem; mefruşat olsun ve saire olsun. Görü
yorsunuz ki, bunları böyle sene bütçesinin içerisinde 
yapmak doğru bir şey olmaz. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Kaç para?, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Çok pa
radır. Meselâ, istediğiniz para aşağı - yukarı 458 bin 
liradır. 

ZİRAAT VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Mefruşat ne kadardır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hepsi da
hildir. 

REİS — Feridun Fikri Bey, izahatınıza devam 
eidniz. 
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FERİDUN FİKRt BEY (Devamla) — Şimdi ma
lûmu âlileri senenin orta yerinde 458 bin liralık bir 
meblâğ' bizden istenilirse - ki, bidayette bütçeyi verir
ken bu meblâğ yok idi veya çıkarılmıştı - Biz şimdi 
doğru olmayan bir şey yapıyoruz demektir. 458 bin 
lira gibi bir meblâğ fazladır efendiler. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Gelelim Maarife. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
Maariften bahsetmiyeceğim. 

ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Adliyeden? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Dahiliyeden, Dahi
liyeden; 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ondan da 
ben bahsedeceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Biraz da Adliyeden bahsetmek zarureti vardır. (Ha! 
sesleri) Meselâ şu fıkrayı okumaklığıma müsaadenizi 
istirham ederim. 

«1340 senesi Adliye Bütçesinin 218 nci faslının 
birinci mefruşat maddesine 500 lira mevzu ise de 
yalnız İstanbul'dan naklettirilen mülga Adliye neza
retine ait eşya ve levazımın masarifi nakliyesi için 
bin lira tediyesi mecburiyetinden ve vekâlet binası
nın ihtiyaca müsait şekilde yeniden tesis ve tevsii 
sebebiyle müceddeden mubayaa mecburiyeti elveren 
kütüphane, soba, evrak dolabı ve saireden dolayı 
2 500 lira lâzım olduğu dermeyan olunuyor. Sonra 
gece mesaisi için fazlaca çalışan efendilere 2 000 
lira sonra bakınız, kırtasiye için mevzu bin lira âza
mi tasarrufa rağmen ancak altı aylık ihtiyaca teka
bül eylemiş olduğundan buna dahi beş yüz liranın 
ilâvesi... Sonra bakınız, şayanı dikkat bir söz var. 
«219 ncu faslın birinci müteferrika maddesine mevzu 
beş yüz liranın gene bittecrübe göründüğü üzere âza
mi tasarrufata rağmen ancak altı aylık ihtiyaca te
kabül eylemiş olduğundan bu maddeye beş yüz lira
nın ilâvesi.» Yani muhterem efendiler; bu eserin 
otuz, kırk yerinde böyle görülüyor. Altı aya kâfi gel
mediğinden, altı aya kâfi gelmediğinden... İşte ben
deniz buna itiraz ediyorum. Bunu bugün için değil, 
yarın, öbürgün için de siyaseti maliyemize bütçe mu
vazenemize, takip edeceğimiz gayeye büyük bir mu
halefet şeklinde görüyorum. Maksat arkadaşımız Ne
cati Beyi muahaza etmek gibi bir hissî hasise müste
nit değildir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Muahe-
zeİ fikir hasis midir? 

I FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Bence 
kastî olursa; yani suyi maksada müteni olursa hasis-

I tir. Binaenaleyh; iltizam etmek istediğimiz bir pren
siptir. O da şudur ki: Böyle bir bütçeyi altı aylık yap
tırmamaktır. Halbuki hangi sahifesini açsam, sanki 

I bütçe altı aylık için yapılmış kanaatine sapıyorum. 
I Binnaenaleyh Maliye Vekili Beyefendinin bizi bu hu-
I susta tenvir etmelerini rica ediyorum. Necati Bey 
I arkadaşımız, cidden bendenizin esas itibariyle şayanı 
I takdir gördüğüm bir teklifi dermeyan buyuruyorlar ki, 

o da Adliye Vekâletinin bir matbaaya ihtiyacı oldu
ğudur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaade 
buyurunuz efendim! Halbuki bendeniz böyle bir 

I matbaanın yapılmasına taraftarım. Fakat durup du-
I rup da böyle senenin ortasında matbaa yapmak ve 

bunu yapmak için tahsisatı munzammanın esasını 
I teşkil eden zaruret kabili tahmin olmak kaidesiyle 

kabili telif midir? 

I Efendim! Matbaa yaparız. Mefruşat alırız. Ten
vir ve teshin isteriz. Şunu alırız. Bunu alırız. Fakat 

I bunlar ne için senenin başında aklımıza gelmiyor da 
j senenin ortasında bu işlere teşebbüs ediyoruz? Arz 

ettiğim gibi, senenin başında aklımız nerede idi? (Öy
le bir teklif yok sesleri) Efendim! Müsaade buyuru-

I nuz. Rica ederim, nasıl yok. İşte meydanda duruyor 
(Cetvele bak sesleri) (Gürültüler) 

Rica ederim Vasıf Bey! Bu kadar bedahet inkâr 
I edilir mi? Sonra işin içinden nasıl çıkarız. Bunu da 
I inkâr ederseniz sonra sözünüze inanmam. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Bedahet karşımızda. ' 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Halbuki 
vekâlet emrinde... 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Müsaade buyurulur mu? 
Teklif Vekâletin teklifidir. Hükümetin teklifi değil
dir. Usulü Muhasebei Umumiye Kanununda bir sa
rahat vardır. Evvelâ Maliye Vekâleti tetkik eder. Ve
kâlet tetkik etmiştir ve bir çok rakamları silmiştir. 

FERİDUN FİKRt BEY (Devamla) — Efendim! 
I Bendeniz Maliye Vekili Beyefendinin vazifelerini, 

kısmen yaptıklarına kanaat getirdim. Gerçi vakit bı-
I Takmadığınız için tetkik edemedik. Fakat yek nazar-
J da kısmen vazifelerini ifa buyurmuşlardır. Bilirim 

ki, Maliye Vekili Beyin bir vazifesi de muhtelif de-
vairden gelen bütçeleri tetkik ederek onların fazla 
masraflarını, fazla rakamlarını, fazla kalemlerini, 
fazla taleplerini tayyetmektir. Allah razı olsun bu hu-
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susta himmet buyurmuşlardır. Fakat kâfi derecede 
değildir. Ben isterdim ki, muhterem Maliye Vekili
miz - Allah encamını ona benzetmesin - Çekoslovak
ya'nın Maliye Vekili gibi bütçesini metin bir surette 
tevazün ettirip de neticede azminin kurbanı olmuş 
olan Maliye Vekiline kısmen olsun müşabih bir va
ziyet alarak metin bir çehre ile arkadaşlarımızın - na
sıl ki, Necati Bey biraderimizin matbaa tekliflerini 
kırpmışlarsa - sair vekâletlerin istedikleri tenvir ve. 
teshin tekliflerini de öylece hayatı milliyede olan bir 
gaddarlıkla kesmeli idiler. (Gaddarlık mı sesleri) Ya
ni gaddarlık tâbirini şey olarak söylüyorum. Kıyası
ya yapmalı idiler. Yani candan kıyarak bu suretle 
tasarrufu temin etmeli idiler. Fakat muhterem Mali
ye Vekilimiz bu hususta biraz gevşek davrandılar. 
Başka tâbir kullanmadım. Yalnız gevşek davrandı
lar diyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tâbiri 
kullanmamak yahut kullanmayacağım demek daha 
fena ya! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Maliye 
Vekili Bey gücenmemişlerdir. Onun için zatıâlinizin 
müdahalesine lüzum yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Maliye 
Vekili arkadaşım olduğu için ben gücendim. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Gaddarlığı; el-
fazı memduhadan mı addediyorsunuz? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz efendim! Meselâ Dahiliye Vekâletinde 
de... 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Bu sefer de Recep 
Beye çatıyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Sair ve
kâletlerde olduğu gibi Dahiliye Vekâletinde de tasar
rufa riayet... 

ZİRAAT VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Fakat siz de söz tasarrufuna riayet emiyor 
sunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Efendim-' 
Müsaade buyurunuz' Arz edeyim. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Maarife ait söz yok mu? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Söyleyece
ğimi de şaşırdım. Kaçıncı sayfada idi o. Gayet karı
şık yazılmıştır. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
On beşinci sayfada. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Kurşun kalemi ile işaret etmek lâzım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Reis Bey' 
Usulü müzakere hakkında söz istiyorum. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Usu
lü müzakere hakkında da söz söylenirse çok uzaya
caktır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Müsaade 
buyurunuz da maruzatta bulunayım. Dahiliye Vekâ
leti bütçesinde harcırah için 30 bin liraya yakın bir 
meblâğ istenilmektedir. Gerçi Dahiliye Vekili Beye
fendi Hazretlerinin istikrar esasını okşayan ve me
murlarımızın hayatında bir istikrar ruhunu yaşattır
mak isteyen fikir ve mesleklerini ansamimülkalp 
takdir ediyorum. Tabiî bu paranın çoğu bütçenin ilk 
üç ayı zarfında bitmiştir. Çünkü bir çok nakliyat 
oldu. Fakat bugün nakliyat devresi bitmiştir. Onun 
için böyle 30 bin lira gibi bir meblâğ, harcırah ola
rak istemesini doğru bulmuyorum. Pek temenni ede
rim ki, muhterem Dahiliye Vekilimiz biraz daha ta
sarruf ruhuna riayet ederek demin teşrih ettiğim 
prensibin esasını, ruhunu takip etmemiş olsunlar. 

Sonra efendiler; mahkûmin ve mevkuf in için 
240 170 lira gibi bir meblâğ talep ediliyor ve bunun 
için de deniliyor ki, fiyatlar tahavvül etti. Bendeniz 
bu fiyatların tahavvülü meselesini Muvazenei Maliye 
Encümeninin iyice tetkik etmediği kanaatindeyim. 
Bunu tetkik ederek cidden kanaat bahş derecede ve 
cidden vicdanımızı tatmin edecek şekilde bize bir 
tablo irae etmeli idiler. Mukni, mâkul bir meblâğ 
dermeyan ederek arz ettiğim şekilde karşımıza bir 
tablo koymalı idiler. 

Hülâsa bendeniz Muvazenei Maliye Encümeninin 
tasfiyesinde kâfi derecede kanaat bahş ve bizi tama-
miyle tatmin edecek bir malûmat göremedim. Mu
vazenei Maliye Encümeni bazı meselelerde hakika
ten şayanı hayret derecelerde tetkikat yaparak ta
mik kuvvetine feyiz verir. Fakat bu rneselede gayet 
mümsik davranmıştır. «Farkı fiyat» deniliyor. Bu 
farkı fiyat meselesini bize kemali vuzuh ve kat'iyetle 
söylemeli idiler ve bizi tenvir etmeliydiler. Binaena
leyh böyle mahkûmin ve mevkufinin ihtiyacı için is
tenilen «240 170 lira gibi bir meblâğın sene ortasın
da istenmesini bendeniz doğru görmüyorum. 

Sonra hapishanelerin tenvir ve teshini için de 
«33 258» lira isteniyor. Fakat bu para niçin evvelce 
istenilmemiştir? Bütçenin muvazenesi ne oldu? Sene
nin ortasında böyle bir paranın talebi nasıl olur? 
Tenvir ve teshin için istenilen para ile diğer ihtiyaç 
için istenilen para arasında fark var. Bendenize öyle 
geliyor ki, bu meblâğ daha evvel bütçeye konup ha* 
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kikaten büyük olan Hükümet konaklarımızın noksa
nı temin edilmeli idi. Fakat bu gibi paralar sene bi
dayetinde talep edilmiş olsa idi, fikrimce kabulü ta
raftarı idim. Fakat böyle sene ortasında istenilirse 
bilmemki nasıl olur. Bunlar kabili tahmin şeylerdir. 
Kabili tahmin olan şeyi böyle senenin sonunda iste
mek demek Meclisi Âliye tahsisatı munzamma tek
lif etmek demektir ki, bu da doğru değildir. Bende
nizin maksadım böyle alel ıtlak bir bütçeyi, şu veya 
bu vekâleti tenkide matuf değildir. Maksadım bir 
kaidei teşrihtir ve hepimizin sağlam bir surette bir 
esasa bağlanmamızı istirhamdan ibarettir ki, o da şu
dur : Evvelce de arz ettiğim gibi sene içerisinde tah
mini kabil olabilen bir şeyi tahmin etmeyerek sene 
ortasında tekrar o şey hakkında talepte bulunmak, 
Meclisi Âliye tahsisatı munzamma teklif etmek de
mektir ki; işte bunu kabul etmeyelim ve bu doğru bir 
şey değildir. 

Tahsisatı munzammanın bir kaidei külliye halin
de, Meclisi Âliye teklifin de rehber olması lâzımge-
len bir umde halinde ve bir düsturu âli şeklinde ya
şamasını istiyorum. Teşrihatım, maruzatım buna 
müptenidir.. Binaenaleyh bendenizin fikrimce elimiz
de mevcut olan ve bize vaki olan teklifatı üçe ayır
mak lâzımdır. Bunlardan birincisi mübadele işidir: 
Mübadele meselesi masrafı, fevkalâde zarurî olan ve 
cümlenin tahtı tasdikinde bulunan ve derhal sarfı 
temenni olunan bir masraftır. Bunun derhal reye 
vaz'ı fikri acizanemce elzemdir. Bununla beraber bu 
masrafların içinde de bazı israflar olabilir ve hesa
bında da birtakım hatalar vuku bulabilir. Fakat mü
badele ve imar işini vekili aidinin himmetine bıraka
rak derhal kabul fikrini ileriye sürüyor ve arz edi
yorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Mersi! 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim - Devamla) — 
Yalnız diğer masarife gelince bir tefrik yapılması ta
raftarıyım. Bunlardan bir kısmı vardır ki; demin teş
rih ettiğim Hariciye bütçesindeki beş bin lira gibi 
yaru ağyara karşı memurlarımızı tabiî sefil bıraka
mayacağız. Onları mütenasip bir hayata nail etmek 
vazifei mükaddesemizdir. Bu gibi mübrem ve zarurî 
olan masrafları ayıralım ve bunları şimdi kabul ede
lim. Fakat bir takımları vardır ki, 1341 bütçesinde 
derpiş edilmesi belki kabildir, mantıkidir, belki değil
dir. Her halde bendenizde onları 1341 bütçesinde ka
bul edeceğim. Fakat arz ettiğim siyaseti maliyeye 
tamamen sadık kalmak için ve bütçe muvazenesine 

zihayat bir hakikati malî verebilmek için bunları şim
di kabul etmek doğru değildir. Binaenaleyh bende
niz bunları üçe taksim ediyorum. Birincisi mübadele 
tahsisatı; derhal kabul edelim. İkincisi bu lâyihala
rı Muvazenei Maliye Encümenine gönderelim. Mu-
vazenei Maliye Encümeni mübrem olan ve ihtiyacı 
zarurî olan masrafları derhal ayırsın ve Meclisi Âli
ye arz etsin. Müttefiken kabul edelim. Yalnız arz et
tiğim prensibi, esası, umdeyi muhafaza ve siyanet 
noktai nazarından ve hatta böyle yanlış bir zemine 
girmemek için, vekil arkadaşlarımızdan fedakârlık 
ederek böyle bir kaidei hayatı teşriiyemize sokma
mak ve fena bir emsal teşkil etmemek için böyle müb
rem olmayan, şimdilik lüzumsuz olan kısımları 1341 
bütçesine bırakalım. Bunların mevcut olduğunu bende
niz teşrih ettim. Diğer rüfekayı kiram da elbette teşrih 
buyuracaklardır. Bunları ayıralım, ve kabul etmeye
lim. Heyeti Celileye maruzatım bundan ibarettir. Bu 
bapta bir de takrir takdim ettim. Kabulünü rica ede
rim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Ben 
de refikim Feridun Fikri Bey gibi bazı tenkidatta 
bulunacağım. Fakat maruzatım uzun değildir ve er-
kama müstenit olacaktır. 

Evvelâ hatırımda kaldığına göre hükümet geçen 
sene 126 milyon liralık bir bütçe teklif etti. Meclis
ten 140 küsur milyon liralık bir bütçe çıktı. Yani 
Hükümetin istediği bütçeden birçok milyon lira faz
la para verdik. Hükümetin bir bütçe teklif etmesi, is
tediği bu parayı verirseniz ben bu memleketi bunun
la idare ederim demektir. İstediği parayı daha ziya
de verdik. Bıraktık gittik. Avdetimizde görüyoruz ki, 
ahat değil, aşarat hanesinden milyonları ifade eden 
bir tahsisatı munzamme karşısındayız. Bu tahsisatı 
munzammeyi bir bir görelim. İstedikleri şeyler ne
dir? 

Evvelâ Mübadele, İmar ve İskân meselesi tahsi
satı bunu arkadaşımın söylediği gibi... Zaten ihtisa
sım haricindedir. Saniyen muhacirlerin hali malûm
dur. Evvelce tahmin edilemezdi. Şimdi zam istenili
yor. Tabiî lüzumu tahakkuk etmiştir; verilecektir. 
Fakat diğer vekâletlerden evvel bütçe üzerine titre
mesi lâzımgelen Maliye Vekâletinden başlayacağım. 

Maliye Vekâleti hemen hemen bütçesinde mev
zu bulunan fasıllara zam istiyor. Tenvir ve teshin 
için iki bin lira zam istiyor. Merkez müteferrikası 
için aslı 3 bin liradır, beş bin lira zam istiyor. Bu
nun için de gece yevmiyelerini esbabı mucibe ola
rak söylüyor. Halbuki bu zaten gece yevmiyelerine 
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mahsus olarak 3 bin liradır. Beş bin lira daha isti
yor. Sonra tenvir ve teshin için aslı 25 bin liradır. 
Beş bin lira zam istiyor. Kasa esmanı aslı 5 bin lira
dır. 50 bin lira daha zam istiyor. Yani bunlar lâzım 
olabilir. Lâkin bu lüzumuna evvelce Meclise tasdik 
ettirir de öyle ister. Yoksa böyle sene ortasında ben 
buna lüzum gördüm, hatta gelecek senede 100 bin 
lira isteyeceğim demek, maliyecilik değildir. Her is
tediği şey makbul olsa bile lâkin şahsi tasarruf mem
leketin bütçesinde vaki olmamalıdır. Memleketin 
bütçesinin mutasarrıfı Meclis olmalıdır. Onun ıttılaı 
tahtında sarfiyat yapılmalıdır. Taşra müteferrikası, 
aslı 22 bindir, 5 bin lira zam istiyor. Mahkeme masa
rifi, aslı 90 bindir, 30 bin lira zam istiyor. Evrakı 
matbua, aslı 90 bindir, 264 bin lira zam istiyor. Di
yor ki, bu seneki evrakı matbua masarifi biraz da 
ziyade olduğu gibi gelecek senenin evrakı matbuası
nın da bu yoldaki kanun iktizasınca bir kaç ay ev
vel münakaşaya konulması için istiyoruz. O kanunu 
da biz koyduk, artık iyimidir, değilmidir. Ö da baş
ka bir meseledir. Bunu daha evvel münakaşaya vaz 
etmek ve elimizde Mart iptidasında hazır olmak lâ-
zımgeliyor. Bunun için gelecek seneninki de dahil ol
mak üzere 264 bin lira istiyorum diyor. Bu sene 90 
bin lira alınmış 264 bin lira gelecek sene için de olsa 
gene fevkalâde bir hal. Sonra kıymetli evrak için 
aslı 10 bin lira 20 bin lira da onun için zam isteni
yor. 30 bin lira,oluyor. Harcırah faslının esbabı mu-
cibesi hepsinde aynı klişededir. Yani harcırah karar
namesinde amali milliyenin istihsaline kadar bütçede 
tasarruf için yüzde kırkı tenzil etmiştik. 

O tenzilâtın ref'i dolayısıyle her Vekâletin harcı
rah faslında, yüzde kırk zam olundu. Onun için zam 
istiyor. Filhakika zam yüzde elli, yüzde kırk değil
dir. Onu da ayrıca mevzuubahis edeceğim. Onu Mu
vazene! Maliye Encümeninin mazbatası ile toptan 
mevzuubahis edeceğim, tenkit edeceğim. Sonra ağ
nam masrafı aslı yüz bin zammı da 100 bindir. Her 
vekâletin tahmininde kusur edebileceğini bir parça 
anlarım. Fakat Maliye Vekâleti de yüzde yüz alda-
nacak olursa ve ilellâhül müştekâ, kimden doğru iş 
isteyeceğiz? Bu, sayım kanununun muktezasıdır di- > 
yor. Sayım Kanununu aradım ve tetkik ettim. 12 Şu
bat. 1340'da bu kanun çıkmış, yani bütçe çıkarken 
Sayım Kanunu da birkaç aylık bir şey idi. Onu oku
yup da ona göre bir şey koyabilirlerdi. Kıymetli ev
raka ait masarifi tahsiliye aslı: 25 bin, 10 bin zam is
tiyor. Sonra reddiyat aslı 50 bin, 150 bin zam isti
yor. Buradan Maliye Vekâletinin aldandığını pek o 

kadar kabul etmiyorum. Çünkü bu mesele de pek 
evelden tahmin olunamaz. Burada bütçecilik noktai 
nazarından maliyenin aldandığını zannetmiyorum. 
Alınır, sonra tetkikat yapılırken bigayrı hakkın alın
mış olduğu görülür, reddiyat yapılır. Buradaki 50 bin 
ile 150 binden bahsetmiyorum. Yalnız rakamları mü
nakaşa ederken mevzuubahis ediyorum. Sonra ma
sarifi gayri melhuze aslı 50 bin, 150 bin lira zam isti
yor. Bunun adı üzerinde, gayrı melhuzdur. Meydana 
çıkınca istenilir. Yani Ağnam Kanununun 100 bin 
zammı ve diğer mefruşat vesaire için istediği para
larla kabili kıyas değildir. Onları tahmin etmeli idi. 
Tahmin edememiş. Maliye Vekâleti tahmin etmeye 
mecbur idi. Tahmin edemediğinden dolayı hata et
miştir. Masarifi gayrı melhuza da hatalı değildir. 
Çünkü nasıl çıkarsa öyle mukabele etmek zarureti 
vardır. 250 bin lira binaların tamir ve inşaası için 
isteniyor. Bunun için hiçbir şey görmedim. Nereler
de; hangi binalara başlamıştır? Onu Maliye Vekili 
Bey bize izah ederlerse biz de mevzuubahis ederiz. 

Düyunu Umumiyede bir çok ilâve ve zamlar var
dır. Lâkin düyunu umumiyede o kadar ihtisasım ol
madığı için bir şey söylemiyorum. Zaten yapılan zam
lar şayanı istiksar değildir. Onun için bütün kitabı 
okuyup sizi rahatsız etmekten ise mühim noktaları 
okuyup geçeceğim. Hattâ rüsumatta da bir çok mü
him zamlar vardır. Meselâ ekseri zamlar görülüyor-
ki idare memurinin keyfiyle sarfedeceği şeylerdir. 
Meselâ masarifi müteferrika, tenvir ve teshin, mefru
şat gibi yerlerdedir. Görüyorsunuz ki, bunlardan mer
kez idaresi aslı 2 bin, zammı bin liradır. Merkez mü
teferrikası aslı bin, zammı 3 bin liradır. Müteferrika 
malûmya; o, reiskârda bulunan zatın iradesine bağlı 
bir masraftır. Zaten geçen sene Encümeni malide uğ
raştık. Uğraştıkta; bir türlü hakiki olarak bu müte
ferrikanın mevzuu lehi nedir, diye bulamadık. Bun
lar reisikârda bulunan müdürün emrine tabi bir me
seledir. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Nafiada yok 
mu? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Dahiliye Vekâle
tinin bir çok zamları vardır. Fakat aslına nispeten 
zamlar mutedil olduğu gibi bazı noktaları da mah
pusların iaşesi, Jandarmanın hayvan bedeli gibi me
seleler doğrudan doğruya gılâyı esara bağlı olduğu 
için bunları da uzun uzadıya mevzuu bahsetmiyece-
ğim. Yalnız Dahiliye Vekâletinin hilafı kanun iki mu
amelesini bulmuştum. Kürsüye gelmeden evvel bere
ket versin ki bir tanesinde ben hata ettiğimi anladım. 
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Dün de istirham ettiğim gibi bir defa mütalâa ede
yim, vakit bırakınızda tetkik edeyim dedim. Dahi
liye Vekâletinin Bütçesinde hapishaneler için on para 
yoktu. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Kanunu 
mahsusu vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade buyuru
nuz arz edeceğim efendim. Halbuki yüz onbirbin lira
nın sarfına daha devam etmenize sebep nedir diye 
buraya geleceğim vakit tetkik ettim. Bilenlere sor
dum. Onbeş Şubat tarihli Hapishaneler Kanunu var, 
onunla üçyüz bin lira tahsisat verilmiş o tahsisattan 
sarf ediliyor. Vakıa elli bin lirayı geçen bir binanın 
inşaatından, filân, mevzubahs olabilirse de o kanunun 
esbabı mucibesini okudum filân ettim Dahiliye Ve
kâletinin orada mucibi muahaza bir noktasını gör
medim. Acele olarak bu hatayı yapacaktım. Ihtimal-
ki bazı yerlerde de aynı hatayı yapıyorum. Çünkü 
müddet yoktur. Müddet bir kaç saattir. Bu kadar ten-
kidat yapılamaz. Yalnız aynı Dahiliye Vekâleti bir 
postahane binası inşaa ediyor. Burada esbabı meşru-
asını bulamadım, yani bunun meşruiyetine dair bir 
şey göremedim. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Tamamen 
meşrudur. 

MUHTAR .BEY (Trabzon) - Devamla — Posta
hane binası, zaten kendi esbabı mucibesinde, kendi 
bütçesinden otuz bin lira sarf edebildik ve otuz bin 
lira daha istiyoruz. Şu parayı da bize de tahsisatı 
munzamme olarak veriniz diyor. Halbuki kendi büt
çesinde yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Kırkyedi 
bin lira var. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Kendi bütçesin
de kırkyedi bin beşyüz lira vardır. Yani Dahiliye Ve
kâletinin Bütçesinde cem'an yekûn kırkyedibin beşyüz 
lira tahsisat vardır. Bu binanın kaça mal olduğunu 
bilmiyorum. Yalnız otuzbin lira sarfettik, daha yüz 
bin lira veriniz, denildiğine göre yüz otuzbin liraya 
çıkıyor. Şimdi Muhasebei Umumiye Kanununun on-
üçüncü maddesinde elli bin liradan fazla sarfiyat ya
pılması muktezi olan ve bütçede sarahaten meşkûr 
olmayan bir inşaat veyahut bir iş yapılamaz. Hal
buki burada doğrudan doğruya taahhüde girişilmiş, 
bin yapılıyor, inşaat devam ediyor. Bunun kanun ile 
kabili telif bir noktası yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Aman 
Muhtar Bey insaf ediniz efendim,. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Benim noktai na
zarım böyledir. Dahiliye Vekâletinin meselâ gayet 
cüz'i bir para istediği garip bir nokta gördüm. 

Polislerin maaşları az olduğu için mazuliyet maaş
ları pek az oluyor. Tahsisatı munzammeleri çok olu
yor. Mazuliyet maaşını hesap edemedik, her ne ka
dar istediği miktar az ise de benim demek istediğim 
bir polisin maaşı ne kadar az olduğu ve onun mazuli
yet maaşı bir kaç kuruştan ibaret olacağı binaenaleyh 
tahsisatı munazammesinin çok olması bilinmeli idi. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Öyle ya
zılı değil ama; iyice okumalı idiniz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Öyle ise.. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY — Bize bilmi
yoruz demeyin! 

MUHTAR BEY (Devamla) — Halbuki tahsisatı 
fevkalâde kararnamesi ahkâmına tevfikan verilmesi 
lâzım gelen tahsisatı fevkalâde miktarı maaşı dört-
yüz kuruşa kadar olanın 600 kuruştan ibaret olduğu 
ve bu sebeple memurini mazuleden bir kısmı mühim-
minin tahsiatı fevkalâdesi maaşı aslilerinin üç dört 
misli bulunduğu cihetle salifülarz nisbetteki tahsisat 
kâfi gelmemiş... Yani bütçede memurini mazulenin 
maaşı hesap olunur ve teker teker konur. Onun için 
bu noktada vekâleti, bütçesini iyi tetkik etmemiş gibi 
görüyorum-. Hariciye Vekâletinin Bütçesinde hiç bir 
şey görmedim. Yalnız Encümeni Maliyeyi hayretler-: 
de bırakan şeyde bizde mütehayyir kaldık, Bütçeden 
çıkarıyor. Sonra nazarı dikkatimizi ayrıca bu mesele 
hakkında tevcih edeceğiz ve onu yeniden tetkik ede
ceğiz dediği bir dörtyüz bin lira meselesi vardır. Dün 
Maliye Vekili diyorki: Burada hükümet zaten sarf 
ediyor. Devam etsin, sarf etsin, bizde tetkikatımızı ya
palım, yani bütçenin haricine çıkmamışta ki mut
laka iki günde bir bizden bütçe istiyor, bizden madde 
istiyor diyor. Bu maddeyi acizane arz ediyorum. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Hangi madde? 
MUHTAR BEY (Devamla) — Bu matbuat ve is

tihbarat için olan «Hariciye Vekâleti Bütçesine Ana
dolu Ajansı tarafından yevmî vasatı 200 kelime olmak 
üzere keşide olunacak telgraflar ücuratı için 400 bin 
liralık tahssiatın 1340 bütçesine vaz'ı Muvazenei Ma
liye Encümenince kabul ve takarrür eylediği hal
de».. Halbuki böyle bir kabul ve takarrür nasıl olur 
bilmem. Geçen sene mütemadiyen Muvazenei Maliye 
Encümeninde bulunuyordum. Böyle takarrür etmiş 
bir şey hatırlamıyorum. O sıralarda Meclisi Âlinin 
tatili içtima eylemiş olması dolayısıyle sehven bütçe
ye vazedilememiş olduğu halde.. Halbuki maateşekf 
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kür Muvazenei Maliye Encümeni bunu böyle demi
yor. Hayret ediyorum. Bunu ayrıca takarrür ettire
ceğiz diyor. «Keşide edilecek olan telgraflar ücuratı 
şimdiye kaadr mahsup edilemiyerek». Demek ki bir 
sarfiyat vardır, asıl varidatımız olan postahaneden 
mahsup icra edecektik, yani karşıbğı yoktur. Mahsup 
icra edilemiyor. Bütçe harici karşılığından sarfiyat 
yapılmış. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Yapılmamış. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Arz ediyorum. 
Maruzatım eksik değildir. Dahası gelecektir. Sab
rederseniz buna benzer maruzatım olacaktır. 

Nafıa Vekâletinin Bütçesinde ufak tefek aynı 
hastalık vardır. Yani mefruşat için, tenvir ve teshin 
için, harcırah için tahsisat istiyor. Sonra yol yap
tım, bitirdim, onun için para veriniz diyor. Bütçenin 
haricine çıkmadım, fakat paramı sarfettim diyor ve 
yeniden bir miktar daha para verirseniz onlar içinde 
sarf ederim vaktim vardır diyor. Buna bir şey den
mez tabii. 

Sıhhiye Vekâletinin de buna benzer talep ettiği 
şeyler vardır. Bunlar emrazı sariye için, mücadelât 
için ve saire içindir. 

Yalnız, Ticaret Vekâletinin bir noktasını; kendi 
esbabı mucibe lâyihasını okuyacağım. Onu işaret edi
niz. Esbabı mucibesinin yedinci maddesinde (Fennî 
ve sınaî kitap ve risaili mevkutenin mütemadiyen Av-
rupadan celbindeki mecburiyet hasabiyle) diyor. 

Hamdolsunki romanı unutmuş, roman celpedece-
ğim demedi. Tediyesi tahakkuk etmiş ve bunu Maliye 
Vekili Beyefendi getirtmiş ve yerine sarfetmiş imiş 
yani bütçe haricine çıkılmış. Dünkü maruzatımın 
3 ncü misalidir.. İfasına ve sene nihayetine kadar 
ikinci faslının kütüphane maddesinin teminine sarfo-
lunmak üzere mezkûr kütüphane için beş bin liranın 
ilâvesi lâzım gelir deniyor. Baktım bu kütüphane 
için masraf olarak 1 500 lira istiyor. Yani nasıl der
ler ona?. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Türkçesi-
ni öğrenseydin hangisini söyleyeceğinde mütereddit 
olmazdın. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Yani yağmahan mı, 
hanı yağma mı derler ne derler bir tabir vardır. Bor
cum vıktı bine vur defterin dibine (handeler) Memu
rini mazule için her vekâlette aynı şeyler vardır. 

Müdafaai Milliye Vekâletindeki zammiyat beni 
öyle şaşırttıki milyonlar filân.. Encümeni Maliye ten
zil ede ede dört milyona indirmiş. Tabiî arkadaşlar 

daha vakıfhane tetkik edecekler. Onun için ben daha 
fazla maruzatta bulunmuyacağım. Yani bir bütçede 
zam denecek mertebeden kat kat ziyadedir. Hattâ 
Bahriyemiz için, ne için bir şey yapılmadı dedik. Der
ken işe Bahriyedeki kanun mani oldu. İki milyon lira 
ile yapılamıyor, filân diye geçenlerde Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretleri burada kürsüde beyanatta 
bulunuyorlardır ki, oda Bahriyenin parasından beşyüz 
bin lira kadar alıp sarfetmişler. Bendeniz merak et
tim. İşittiğime göre mühimmat da çok yapılmamış. 
Nedir Müdafaai Milliyenin bu seneki hizmeti? Yani 
en çok hizmeti, hidematı havaiye ile meşgul olduğunu 
gördüm. Yani tayyare filân getirtmiş. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İstikbal 
havanındır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Adliye Vekâletin
deki zammiyatta fevkalâdelik görüyorum. Onun da, 
memlekette bir Millet Meclisi vardır, Millet Meclisi
nin yapmış olduğu bütçenin haricine çıkılmaz ve bu
na hakkım yoktur zihniyetinden çıkmış olduğunu gö
rüyorum. Kendi esbabı mucibesini okuyorum. (Mül
ga Adliye Nezaretine ait eşya ve levazımın masarifi 
nakliyesi için bin lira tediyesi mecburiyetinden ve 
vekâlet binasının ihtiyaca müsait şekilde yeniden te
sis ve tevsii sebebiyle mücaddeden mubayaa mecburi
yeti elveren kütüphane, soba, evrak dolabı ve • hulul 
eden kış münasebetiyle çıplak bir halde bulunan oda
lara kilim ve muşambba..) gibi eşya lâzımdır. Bu büt
çede de yeri yoktur. Bunları ben yaparım. Çünkü lâ
zımdır. Bu esbabı mucibenin hülâsası bana şöyle ge
liyor ki memlekette bir Millet Meclisi yoktur. Heyeti 
Vekile hakimdir. Memleketin nef'ine farzettiği her 
masrafı sarfeder. Sonra mahsubunu isterler. Yani bu 
bütçenin hülâsasından şunu gördüm. Bütçe filân yok
tur. Memlekette hakim olan Heyeti Vekiledir demek 
istiyorum. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Öyle 
olsa bu kürsüden bunları söyleyebilir miydin Muhtar 
Bey? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Size cevap ver-
miye mecbur değilim. Ben masrafı yaptım. Hadi mah
subunu icra et. Halbuki bizim vazifemiz bu mudur? 
Asıl olan bütçedir. Bu bütçe ile vermediğimiz parayı, 
velevki memleket nef'ine bile olsa, bu parayı sarfet-
miye hakları yoktur. Her vekâlette memurların har
cırah meselesi maatteessüf dama oyunu gibi oradan 
oraya, yani ne diyeyim, hangi bütçeyi mevzubahset-
sek böyle zammiyat vardır. Yani filân vekâlet şöyle
dir demiyorum. Yalnız mesmuatım şu mertebededir. 
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Memurlar oradan oraya gayrı muntazam dama taşı 
gibi naklolunuyor. İşittiğime nazaran Nisanda har
cırah faslı biten vekâletler varmış. Bu hususta, ben 
rakamlar üzerinde söz söylemiye ahtettiğim için fi
lân vekâlet şöyledir demiyorum. Sonra Harcırah Ka
nununda ise kilise olarak efendiler, yüzde kırk zam 
yapıldı. 

Sonra aile için verilen nısıf tahsisat, »da lâğve
dildi. Aileye de harcırah verilmiyor. Binaenaleyh zam 
geliyor diyorlar. Merak ettim, aradım, bütçede bul
dum. Bu Harcırah Tadili Kararnamesi on Nisanda 
çıkmıştır. Bütçemiz de yirmibir Nisanda çıkmıştır. 
Yani onbir gün sonra, olabilirki bu bütçemizin ihti
sasına kadar bu bütçeler teltkîik olunmuş olabilir. Lâ
kin memleketin böyle mühim bir kanunu müzakere 
ediliyor, Meclis burada, Heyeti Vekile burada, Mali
ye Vekili burada.. Hadi diğerleri anlamamış. Kendi
si de her gün yanımızda, Harcırah Kararnamesi tadil 
olunuyor. Yüzde kırk ilâve olunuyor. Sonra aile için 
tahrİdat ref olunuyor. Hayır efendim! Ben para iste
mem diye orada sükût ediyorlar. Sonradan da zam 
zam diyorlar, nasıl olur? Nerede idin, Ne için aile ka
rarnamesini ref ettiniz, yüzde kırkı ref ettiniz, o va
kit nerede idiniz? On Nisanda bu kanunu neşrettik, 
yirrnibir Nisanda refettik. O vakte kadar neye isteme
din? Burada hükümetçilik, bütçecilik var mıdır? Onu 
da. merakla tetkik ettim? On Nisan ruznamesini yani 
zabıtnamesini getirdim. Acaba Hükümet ne kadar İs
rar ettiki biz bunlara zam vermedik. Reis söz isteyen 
yok mu diye soruyor. Ne Encümeni Maliyeden ve ne 
de Heyeti Vekâleden bir ses yok. Yani yüzde kırk 
refettik, kimse laf etmiyor. O vakit nerede İdiniz? 
Haydi bakalım bu zamlardan dolayı para istiyorsun, 
peki sarfetniişsin neden dolayı, hangi kanunla bu pa
rayı sarf ettin? Geçen sene vükelâdan bîr kaç kişinin 
nazarı dikkatini celbettîm. Sizin vekâletinize ait ka
nunlar çıkıyor, gelmiyorsunuz, dinlemiyorsunuz, mü
cadele etmiyorsunuz, sonra tatbikatında müşkülâta 
mecbur oluyorsunuz. Kanunun bir çok maddeleri vü
kelâyı bir çok müşkülâta düşürmüştür. Hatta Celâl 
Bey arkadaşımız o kanun aleyhinde Divanı Âliiye gi-
deyimde şu kanunun şu maddesi aleyhinde iş yapa
yım diye Celâl Bey kendisi söyledi. Böyle maddeler 
çıkarken vükelâdan hiç bir ses çıkmadı. Adam bunlar 
gitsinde nasıl olursa olsun. Zaten mahsupculüktan baş
ka bir vazifeleri yokmuş gibi davrandılar. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmk) — Bilâkis Di
vanı Muhasebat o kadar vazifesini yapıyorki hiç bir 
vekili sektirmemiştir. Biz böyle bir mesele karşısında

yız. Divanı Muhasebat böyle bir hesap soruyor. 
MUHTAR BEY (Devamla) — Gelelim Muvaze

nei Maliye Encümeninin mazbatasına. Arkadaşlar! 
Onlar da bizim gibi vakitsiz kaldılar. Galiba, tetkik 
edemediler. (Divanı Muhasebat var sesleri) Onlar da 
bir kitap neşretti. Gönderdiler, ne yapacağız baka
lım? Mahkemei Âliiyeye müracaat etti. 

MAHMUT CELÂL BEY (İzmir) — Hesaplar çok 
muntazamdır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — İnşallah mahkeme 
vazifesini ifa eder. Gelelim Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatasına :' 

Arkadaşlar! Onlar da bizim gibi tetkikatta yeni 
ahkâma göre harcırah tahsisatının yüzde elli nispeti
ne göre zam mecburiyeti hasıl olmuştur. Vaktin dar 
olmasına mebni Muvazenei Maliye Encümeni de ta-
mamıyle tamik ve (tetkikte bulunamamış olmalı ki 
47 nci sayfadaki harcırah tahsisat!arını okuyorum : 

«Her vekâlet ne daire bütçesine konulan harcırah 
tahsisatları bittabi kifayet edemediğinden yeni ahkâ
ma göre harcırah tahsisatının yüzde elli nispetinde 
tezyidine .zaruret hasıl oîrnuşitür.» 

Aynı Muvazenei Maliye Encümeni... Yerini kay
bettim. Battık kara günlere (Handeler) (Harcırah Ka
nununun tadiline mebni memurin harcırahından yüz
de seksen nispet'inde bir tahavvül husule gelmiştir.) 
Bir sayfadada yazdığını diğer sayfada göremiyecek 
kadar vakitsiz kalmıştık. Halbuki o encümende o ka
dar kıymetli arkadaşlarımız vardı ki bunu yapamaz
lardı. Yani bu kadar mübayin bir şey yapmaya me
mur etsek bu kadar çok yapmazlardı. 

Sonra Muvazenei Maliye Encümeni, Nafıanın is
tediği münakalât ve tahsisatı kabul etmiyor. Böyle 
münakalâtı hoş görmeyen Muvazenei Maliye Encü
meni bilmelidir ki doğrudan doğruya tahsisat olarak 
300 bin lira istiyor, Bu, 300 bin liranın 183 bin lira
sını zam olarak vereceğiz, 117 bin lirasını da müna
kalâta vereceğiz diyor. Böyle olmaktansa 300 bin lira 
zam verelim, bütçesi dursun. Fakat bu da doğru değil
dir, münakalâtı hoş görmeyen Muvazeneli Maliye En
cümeni bilmelidir ki biz bütçemize zam edersek şu 
kadar zam yaptığımız meydana çıkar. Halbuki müna
kalât yapacak olursak tespit olunmuş olan bütçenin 
içinde kalmış oluruz. Bütçemizi uzun göstermemiş 
oluruz. Münakalât mümkün olduğu yerde münaka
lâttan ayrılmamalı ve bütçeyi büyütmeli kîi yaru ağ
yara karşı açık ve büyük bir bütçe ile meydana çık
tığımız görülmesin. Lâkin aynı ifadenin altında di yor-
ki : Balâda arz edildiği üzere bir fasıldan tasarruf 
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edilen bir meblâğın, fasla tahsisaltı icap ettüren fasla 
nakli mutat olmakla teklifi vaki aynen kabul edil
miştir. Yani yukarıda diyor ki : Ne lüzumu var, doğ
rudan doğruya münakalât yapalım. Altında diyor ki : 
Zaten bu mutattır, gene münakalât yapalım. 

En nihayet mehanii milliye inşaatına sarf edilmek 
üzere beş milyon lira tahsisat itasına da'ir bir kanun 
vardır. Ben bunu da usulsüz buluyorum. Yani önü
müzde şöyle böyle sene nihayetine üç ay kaldı. Üç ay 
için ne yapabileceğine dair bir liste yapar, o lüıslte mu-
cubince yapılacak işlerini tespit e'den hükümet 200 
bin lira, 300 bin lira her ne ise bu tespit olunan mîi'k-
tarı bu senenin bütçesine koyar. Beş senelik, altı se
nelik program yapar, bu program için Hükümet me-
banii milliye inşaasına ve bunun içlin de on milyon 
lira sarfına mezun olur. Lâkın, bu senenin bütçesi
ne bu senenin sarfiyatı kadar miktar konulur. Eğer, 
bu seneden artarsa gelecek seneye devrolunur. Şimdi 
;bu senenin bütçesine beş milyon lüra istiyorlar. Hal
buki beş milyon değil, elli milyon bile verilse sarf 
edemezler. İşte demin burada arz ettiğim gibi yeni 
yapılan postahane binası vardır, onun kanuniyetim 
örtmek için de böyle bir şey yapacağız. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Estağfurullah. 

MUHTAR BEY (Trabzon) Devamla — Lütfe
diniz efendim. Sonra bu senenin bütçesine - ki açık
tan onu düzeltmek için fazla para istiyorlar - hiç 
lüzum yoktur. Ne kadar fazla para sarf edebilirlerse 
o parayı bu senenin bütçesine koyarız. Nitekim ge
çen sene bir çok büyük inşaat için - taahhüdatı mu-
tazammın olan işler için - Bu usulü vaz ettik ve de-
dikki; Ankara - Sivas, Samsun - Sivas hatlarının 
inşası için altmışbeş milyon liranın sarfını kabul 
ediyoruz. Lâkin, bu sene bütçede on milyon lira gö
rülüyor. Sonra; Diyarbekir Arade, Diyarbekir - Erga
ni hattı için iki milyon yüzelli bin lira kabul ettik. 
Fakat bu senenin bütçesi için yalnız bir milyon lira 
koyduk. Çünkü her sene sarf olunan paranın mika-
rını koyuyoruz. O sene sarf olunan meblâğ bir parça 
artarsa onu da kabul ederiz usûl böyledir ve böyle 
olmak lâzım gelir. Yoksa bir senenin bütçesine beş 
senelik para koymak doğru değildir. Taahhüde giri
lecek umum masraflar için hükümet o masraflara 
mezun olur. Yani üç senede inşası için hükümet mü
nakaşaya vaz edebilir, müteahhide ihale edebilir. Lâ
kin bu senenin bütçesinde koyamaz. Bu senenin bütçe- ] 
si bu sene sarf edilecek para içindir. 

Bu, elli bin lira için Muvazenei Maliye Encüme
ninin bir şeyi vardı. Bulayım şu maddeyi... Buldum 

hah!... - Muvazenei Maliye Kanununun eskiden beri 
onüçüncü maddesidir zannederim - Orada; - Harp
ten evvel ve altın para iken - Hükümetin her hangi 
bir teşebbüsü bütçede sarih olarak - elli bin liradan 
fazla - bir işi için sarifyat yapamaz. 

Geçen sene gerek Maliye Vekâletine, gerek Divanı 
Muhasebata müracaat ettim. - Çünkü mühim bir 
işim vardı.. Teşehhüt miktarı bulunduğum vekâlette -
Mersin'le Tarsus arasındaki yolu, iyi bir müteahhit 
buldum, ihale ediyordum. İhale miktarı elli bin lira
yı müteecaviz bir para idi. 

Bütçemde yol inşası için de yüzlerce, binlerce lira 
olduğu halde ne Maliye Vekâleti, ne de Divanı Muha-
sebet bu tek bir iş için elli bin liradan fazlaya ihale 
edemezsin dediler. İşin bir parçasını terk ederek diğer 
kısmını ihaleye mecburiyet gördüm ve bana öyle yap
tırdılar. Evvelden beri de teamül böyle idi. 

Muvazenei Maliye Encümeninden bahsettim; Di
vanı Muhasebattan bu tefsiri alamadım. Ben uğraşı
yordum ki; mademki yol parası için 300 bin lira mev
zudur, binaenaleyh elli bin lira değil, yüzelli bin lira
lık ihale olsa yapabilirdim. 

Sonra bir köprü vardı, yalnız yüzyetmiş bin li
ralık idi. Fakat bir işi için elli bin liradan fazla para 
sraf edemezsiniz dediler, sarf edemedim. Çünkü bu 
kati bir maddedir. Halbuki şimdi bu maddeyi nazarı 
itibare almaksızın elli bin lira, ikiyüzelli ibn liraya 
iblâğ ediliyor. İkiyüzelli bin liraya iblâğ edilmesi doğru 
olmakla beraber kanunlar neşri tarihden itibaren mu
teberdir. Kanunun neşrinden evvel yapılan şeylere ait 
hesapları tabiî soracağız. O, başka meseledir. Yani 
kanunun neşrinden evvelki hesapları hükümetten so
racağız ve bu hesabı hükümet vermeye mecburdur. 
Yani bu tadilât Heyeti Aliyenizce kabul olunursa ya
pılan şeylerden ayrıca bir hesap verilecektir zannedi
yorum. 

Hulâsa, bendeniz maatteessüf görüyorum ki, bi
zim şimdiye kadar amali milliyenin istihsali için çalış-
maklığımız dolayısıyle hiç bütçemiz yoktu. Binaena
leyh hükümete, otuz bin lira, elli bin lira, yüz bin li
ra (milyon sesleri) avans vermek suretiyle hareket edi
yorduk. Geçen sene sevindik, oh hamdolsun, artık 
bir bütçeye malikiz, umuru maliyemiz kesbi istikrar 
etti, memleket hali sulha girdi dedik. Fakat gördükki; 
bütçe kanunlarının hiç manası yokmuş! Vekâletler, 
mefruşat istemiş almış, sandalye istemiş almış, kol
tuk istemiş almış, şimdi de diyorki ben bunları sarf 
ettim. Bunun masrafını yapınız diye mahsup kanunu 
şeklinde işte elimize bir bütçe veriyorlar. Bu, hükümet -
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cilik, icraat noktai nazarından belki lâzimül icradır. 
Fakat Meclis noktai nazarından hiç şayanı kabul de
ğildir. Tekrar encümene gidip tetkik olunmasını ve 
neresinde hilafı kanun sarfiyat yapılmış, neresinde 
kanuna muvafık ve doğru sarfiyat yapılmıştır. On
ları ayırıp buraya göndermelerini teklif ediyorum. 

ZEKÎ. BEY (Gümüşhane) — Muhterem Efendi
ler! Elimizdeki üç buçuk aylık bütçe için müfredata 
girmeyeceğim. Çünkü bendenizce buna bir tahsisatı 
munzamme demektense üç buçuk aylık bir bütçe de
mek daha doğrudur. Bu bütçenin heyeti umumiyesi 
itibariyle Hükümet bizden onbeş milyon lira istiyor. 
Muvazene Encümeni ile yapılan hesabatta on milyon 
sekizyüzbin küsur liraya indirilmiştir. Yalnız bu müf
redatın heyeti umumiyesi itibariyle verilecek üç beş 
kuruşta işi aramaktan ise, çok fena gördüğüm ve 
memleketimizin muhitimize karşı vereceği tesiri naza
rı dikkate alarak muhasebatı umumiyeye ait bir tek
lifi kanunî görüyorum : Bütçeden fazla nazarı dik
katimizi celbeden nokta budur. Meselâ Usulü Mu-
hasebei Umumiye Kanununun 13 üncü maddesinde
ki beş milyon kuruş tabiri ikiyüz elli bin lira olarak 
tadil edilmiştir tarzında bütçe vasıtasıyle, tahsisatı 
munzamme vasıtasıyle her hangi bir şekilde olursa 
olsun bir maddei kanuniyeye tebdil ediyoruz. Acaba 
bu maddei kanuniyeyi bundan altı ay evvel veya üç 
ay sonra tebdil ve tadil etmek kabil değilmi idi? 
Bunu bütçe dolayısıyle buraya getirmekte saik nedir? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mühim mesele! 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Devamla — Şüphe
siz mühim meseledir Hasan Bey! Halbuki Muhase
batı Umumiye Kanununun 27 nci maddesini aynen 
size okuyorum : Nazırlar kendilerine verilen tah
sisattan fazla taahhüdat ve sarfiyatta bulunamayacak
ları gibi tahsisatı mezkûreyi hiç bir nevi varidatı hu
susiye ile tezyit edemezler. Nuzzara verilen tahsisatın 
fevkinde hiç bir güna tediyata Maliye Nazırı - ki 
şimdi bu isim hal itibariyle değişmiştir - Hiç bir su
retle, mezuniyet ita edemez. (Etmemiştir sesleri.) 

Şimdi Kanunun bu vuzuh ve sarahatine binaen ve 
bendenizin bu istihbaratıma nazaran bu beş mil
yon kuruş ki elli bin lira eder, bunu tebdil et
mekteki saik ve bu kanunun bu suretle teb
dilinden maksat; bir iki misli sarfiyat vuku bulduğuna 
kaniim, tabiî bunu Vekili aidi bey ve Muvazenei Ma
liye Encümeni azası çıkıp izah ederler. Bizim hatamız 
varsa bittabi tashih ederiz, 

Bütçe meselesine gelince : Diğer teferruat için şu
nu demek isterimki biz yorganımıza göre ayağımızın 
uzatılmasını bilinceye ve işimizi becerinceye kadar 
ayaklarımız çıplak kalacaktır. Zira, bir Vekâlet sene 
iptidasında kendi dairesine lâzım olan bütün nevakı-
sı ikmal için icabeden bütün mebaliği hesap eder. 
Hesap etmesi lâzımdır. Kendisine lâzım olan me
baliği düşünür, bir karar verir ve bilançosunu tertip 
eder. Değil hükümet şuebatından her hangi bir Ve
kâlet, alelade bir tüccar bir senelik sarfiyatını dü
şünür ve ona göre bilançosunu yapar. O suretle o se
neyi idare eder. Biz maatteessüf bir tüccarın vaziyeti
ne bile giremiyoruz. Giremediğimizi görüyorum. Bun
dan çok müteessirim. Bununla beraber memleketin 
menafiine hadim olmak üzere ihmal edilen; unutu
lan bazı şeyler vardır. Bunları evvelce birer sual tak-
ririyle muhterem Vekillerimize sormak istiyorum. 

Bu tahsisat meselesiyle bunları burada bildirmek 
isterim. Maliye Vekâletine ait olmak üzere şunu arz 
etmek isterim : İstanbul'da bir (İstandart) kumpan
yası vardır. Yani Gaz şirketi vardır. İstandart Kum
panyasının İstihlâkât Kanununun Üçüncü maddesi 
mucibince ki madde şöyledir : (Depolarda mevcut şe
ker, kahve, petrol miktarını ihbar ederek farkı rü
sum beyannamesini tediye edecek. Aksi takdirde iki 
kat ceza alınır.) Heyeti Celilenizin malumudur ki 
1339 senesinde İstanbul'a bir heyeti teftişiye gön
derilmiştir. Rüsumatta yapılan teftişat neticesinde İs
tandart Kumpanyasını... 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İstandart değil. İstandart dovil... 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bir ecnebi kelimedir 
efendim, İktisat Vekili Bey doğrusunu lütfettiler. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ben İktisat Vekili değilim, Ticaret Vekiliyim. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Ticaret Vekili Bey doğ
rusunu lütfettiler... Şerviburun gaz deposunda (2 209) 
ton gaz mevcut bulunuyor. Kuru çeşme deposunda 
(1 918) ton gaz bulunuyor. Bu gazların birinci resmi 
verilmiştir. Yalnız farkı resim alınmamıştır. İstihlâk 
resminin farkı resmi olarak (6 623) lira, cezayı nak
dî ise (132) bin lira tutuyor. Gümrük farkı resmisi de 
(22) bin liradır. Şimdi Gümrük Kanununun 36 ncı 
maddesi mucibince, kumpanyanın bu parayı tediye 
etmesi icabederken vermemiştir. Hükümeti Milliyenin 
İstanbul'a hakim olamadığı zamanda, diğer idareler 
bu kanun mucibince fark resmini kamilen vermişler
dir. Fakat Hükümeti Milliye İstanbul'da teessüs etti-
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ği zaman bu farkı resim alınmamıştır. Hükümeti Mil
liye Istaribula vaziyed ettiği vakit her nedense bu me
sele geri kalmıştır. Şimdiye kadar da leyteleallede kal
mıştır. Şimdi Hükümetin bu azim meblâğı - ki heyeti 
umumiyesiyle (300) bin küsur lira tutuyor zannede
rim - bu kumpanya üzerinde bırakmaktaki saik ne
dir? Bunu anlamak istiyorum. 

Bu kanunla gerek Heyeti Vekile karariyle, gerek 
suveri saire ile bunun affına benim aklım bir türlü 
ermiyor. Gümrük Müdüriyeti Umumiyesi bunların 
sarf ve istihlâkine nasıl ve ne surette emir ve mezuni
yet vermiştir? Malumya, istihlâkât ve farkı resim ve
rilmedikten sonra gazlerin depodan harice çıkmaması 
lâzımdır. 

O halde gazlerin depodan harice çıkmasına nasıl 
müsamaha etmiştir? Bunu Maliye Vekili Beyefendi
den anlamak istiyorum. Sonra Heyeti Celilenizin ma
lumudur ki, İstanbul'da gümrük meselesi denildiği za
man herkesin feryadı kopuyor. Biz isteriz ki memle
ketimizin hayatı iktisadiyesine ait hariç ve dahilden 
gümrüğümüze giren ve çıkan emtia için lâzım gelen 
teshilât gösterilsin. Bunu istemeyen hiç bir fert tasav
vur etmiyorum. Halkın ve tüccarın gümrükten vuku 
bulan feryadına başlıca saik gümrükte zaman zaman 
ve bir kısım da daimi surette devam eden bahşiş me
selesidir. Buna bendeniz çok asabi bulunuyorum. Fa
kat bu sefer İstanbul'da yaptığım tahkikatta bir dairei 
resmiyeden diğer bir dairei resmiyeye bahşiş teklif 
edildiğini öğrendiğim zaman bundaki taassubum bi
raz zail olmaya başladı. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Tasrih bu
yurunuz! 

ZEKt BEY (Gümüşhane) Devamla — Tasrih ede
ceğim efendim. Benim söylediklerimde müphem hiç 
bir şey yoktur. Yapmış olduğum tahkikata nazaran 
Şehremaneti İstanbul gümrük memurlarına mahiye 
beşyüz lira veriyor. Bunu işittiğim zaman hayret et
tim. Bu parayı nasıl ve neye veriyor diye hayret için
de kaldım. Okturova rüsumunun tahsiline muavenet 
edilmesi için mahiye beşyüz lira veriyor. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Ona üc
reti ikramiye, ücreti tahsiliye deniyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) Devamla — İster ücreti 
ikramiye, ister ücreti tahsiliye, her hangi bir şekilde 
olursa olsun, bir dairei resmiye diğer bir dairei res
miyeye nasıl verebilir? Gümrük idaresinin zaten va-
zaifi esasiyesi vardır. Ve Şehremanetinin korumuş ol
duğu memurların - ki orada memuru mahsus vardır -
her hususta teshilât göstermek vazifesidir. Aynı za
manda bu vazife bütün memurini hükümetindir. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bahşişten 
bahsediyorsunuz. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Bahşiştir efendim. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Bahşiş değil

dir Maliye Vekaleti tahsildarlara aidat veriyor. 
ZEKİ BEY (Devamla) — Sonra gümrükteki ka

çak meseleleri... Efendiler! Diyebilirimki. Bizde ha
kiki bir surette kontrol ve teftiş yapılacak olursa ka
çakçılığın önüne geçmek kabildir. Kaçakçılığın şimdi
ye kadar serbest bir surette devam etmesine yegâne 
saik, kaçak eşyayı tutan adama verilen paranın cüz'i 
olmasıdır. Bir malın esasından alınan gümrük kaçakçı
lık suretiyle iki üç misli tezayüt etmesi lâzım geldi
ği halde, kaçakçılıkta bunun mislinin yalnız üçte bi
ri - bu da kimyager ve kontrol memurlarının heyeti 
umumiyesi müşteerek olmak üzere - kaçağı gerek 
dahilde, gerek hariçte yakalayan efendiye veriliyorki, 
bununla bacağın önüne geçmek gayrı kabildir. Eğer 
dahilde olsun, hariçte olsun, her hangi bir suretle ka
çak yakalanan eşya resminin cezayı nakdisinin hiç 
olmazsa nısfı yakalayan memura verilirse hariçtene 
vuku bulacak sııiistimalâtın önüne geçilebilir. 

Gümrüklerde muamelâtı ticariyemize en müessir 
olan hamaliye ve tarife meselesidir. Efendiler! Bir 
çok beyannameler gördünüz. Çok rica ederim. On
lara inanmak için biraz tevakkuf ediniz ve kolay ko
lay inanmayınız. Bugün İstanbul'daki gümrük antre
posundan - ki Meclisi Âlinin arzı kadar geniş değil
dir - Taa oraya verilecek bir mal için dörtyüz kuruş 
ücret alınıyor. Halbuki bir vapur oradan Trabzona 
kadar bir tonunu dörtyüz kuruşa götürüyor. Çok ri
ca ederim, bu fark üzerine ticaret ve iktisadımız üze
rindeki tesiri düşününüz. Bunda bir çok esbap var
dır. Bunu burada söylemek istemem. Dairei aidesine 
hususî olan aksamı söyleyeceğim. Biz kaçakçılığın 
men'i gayesini memurlarımız vasıtasıyle istihdaf etmek 
istersek ve bu suretle kendilerine mukabil olarak pek 
az para verirsek bu gayri kabildir. Nitekim Heyeti 
Celilenize pek açık, pek vazıh bir numune arz edeyim : 
İspirto meselesi, efendiler! 1335 ve 1336 senelerinde 
Düyunu Umumiye defterlerinde... 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Bunların 
tahsisatı munzammaya alâkası yoktur. Bütçe müza
keresinde mevzuubahis edilir. 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Rica ederim efendim! 
Bu meseleler heyeti umumiyesine dahildir. İspirto
nun beher kilosundan (15) para resim aldığımız va
kit varidat bir buçuk milyon Ura tutmuştur. Beher 
kilosundan onbeş para aldığımız halde bir buçuk 
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milyon lira varidat almışızdır. Bugün beher kilodan 
yüzelli kuruş aldığımız halde varidat, yarım milyon li
ra tutmuştur. Çünkü : Kaçakçılık o dereceye kadar 
taammüm etmiştir ki, kadınlara varıncaya kadar man
tolarının ve çarşaflarının altında birer kilo olarak bu 
kaçakçılığı ifa etmektedirler. Bir defa İstanbul'da ko
lonya alırken düşününüz! Kolonyaya vermiş olduğu
nuz para ispirtodan çok noksandır. 

Ziraat Vekili Beyden bu hususta bir kaç ricam 
vardır. Memleketin hayatı ziraiyesinin inkişafı için 
bir prensip takip etmelerini rica ederim, Bize makine 
mi lâzımdır, pulluk mu?. Bizde makine, bugünkü 
şeraiti hayatiye dairesinde teessüs edemeyecektir. 
Çünkü : Birçok yerlerde tamirhanelerimiz yoktur. 
Efendiler! Bugün Erzurum'a, Van'a, Bitlis'e, Bay
burt'a bir makine götürdüğünüz vakit bir arıza vu
kuunda derhal muattal kalıyor. Hem biz sebep olu
yoruz. Hem o tüccar mahvoluyor. Ziraati kalıyor. 
Olabilir ki Adana gibi, îzmir gibi büyük yerlerde 
ocaklar yapılır, birtakım tamirhaneler vücuda getiri
lir ve makine oralarda işler ve muhit istifade ede
bilir. Ziraat Vekili Beyden çok rica edecekimki, bize 
gönderdikleri memurlar, nazariyatçı olmaktan ziyade 
ameliyatçı olsun. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Bu gibi mü-
talâatınızı -bütçeye saklayınız Zeki Beyefendi! 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Arkadaşlar! Ben sebep 
oldum, köyün birisine biçmek için bir tırpan makinesi 
aldırdım. İsimleri lâzım değil, şahsiyet mevzubahis 
olmasın. Bir vilâyete geçen iki ziraat memurunu ya
kaladım. İstirham ettim. Makineyi kurmak için götür-
dım. Kendileri bu makineyi kurmaya teşebbüs et
tiler, tayip edilemez, makineyi ters kurdular. İşlet
meye başladılar. Dişlerini kırdılar, bıraktılar. Evet na
zariyat hususunda çok yüksektirler, çok mükemmeldir
ler. Fakat ameliyatçı değildirler. Halbuki, ameliyat hu
susunda bizimle beraber yürümesi lâzımdır. Ameliyatçı 
olması lâzımdır. 

ZİRAAT VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Mente
şe) — Tesadüf ettikleriniz makinist mi idi? 

ZEKİ BEY (Devamla) — Makinist değildi. Fen 
meumuru idi. Ziraat fen memuru idi. Sonra Erzurum'a 
gittiğim vakit gördüm ki! Erzurum gibi Vilâyatı Şarki-
yenin ambarı olan bir vilâyete bir ziraat memuru git
memiştir. Herhalde vekâleti aidesi ya unutmuştur ve
yahut ne yapmıştır bilmiyorum. 

Sonra tohum meselesi... Tohum meselesi, Meclisi 
Âlinizi birçok defalar işgal etmiş ve çok heyecanlı 
münakaşalar ceryan etmiştir. Rusya'dan gelen to-

I humiar hakkında bir çok dedikodular olmuştur. Ben
denizin hissiyatıma göre; memleketin ziraatinin inki
şafına doğru yürümek istiyorsak tohumları; her muhi
tin kendi dahilinden, bizim Ziraat Bankaları vasıtasiyle, 
o memleketin depolarından istihsal etmek, mubayaa et
mek ve hazırlamak lâzımdır. Birçok yerlerde ekilen to-
tumlar, o toprakta katiyen neşvinüma bulmuyor. Mese
lâ Rusya'dan gelen tohumların çoğu bazı muhitlerde 
çıkmıyor, iyi yetişmiyor. Eğer biz bu memleketin zi-
raatine çalışacak isek, çok rica ederim muhiti ve mevziî 
olan yerlerde birer depo tesis edilsin, oralarda müba-
yaat yapılsın. Halkın ihtiyacı nisbetinde o tohumlar ve
rilsin. ihtiyaç hissedilmedigi vakit her zaman fazla fi
yatla satmak kendi elindedir. 

Orman fen memurları... Bendeniz, bu dairenin bütün 
bütün lüzumsuzluğuna hemen hemen kail olacağım. 
Zira orman fen memurları denildiği zaman bir memle
kette bir orman fen memuru birkaç tanede kolcu var 
idi. Yeni yapılan talimatname mucibince kolcular lâğv 
edilmiştir. Kolcuların lâğvedildiğinden memnunum. 
Bunların lüzumu yoktu. Çünkü hiçbir orman kolcusu
nun şimdiye kadar ne yaptığı, ne tuttuğu belli olmamış
tır. Orman fen memurlarına gelince, ellerinde olan ni-
zamnamemidir, kanunmudur bilmiyorum o kanun muci
bince ormana girecek, o ormanın ağaçlarının kaçar se
nelik olduğuna dair ağalara birer damga vuracak, nu
mara koyacak. Bunları bir harita üzerinde tayin ve 
tespit edecek. Her birinin sinlerini gösterecek ve gele
cek memur efendi dairesinde oturacak. Bir muhacir 

• veya süvari saire ile hanesi yıkılan birisi gelecek, (Bana 
şu kadar ağaç lâzım) diyecek. Memur da (hangi çapta) 
diye soracak. Zaten çiftçi çapı bilmezki.. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bunun ne münasebeti var
dır bütçe ile?... 

ZEKİ BEY (Devamla) — Vardır efendim. Orman 
memuru bir pusula verecek ve (Git! Filân yere, filân 
noktada, filân damgalı ağaçları kes!) diyecek. 

Beyefendiler! Yapmış olduğumuz kanunlar acaba 
kabili tatbik midir? Bugün en mukaddes olan hayat ve 
nufüs meseleleridir. Nufüs dairelerinde bu kadar mun
tazam kayıt gördünüz mü? Halk üzerinde kabili tatbik 
olmayan bir şeydir. 

Hayatı iktisadiye meselesini arz ettiğim vakit; Nafıa 
Vekâletine talluk eden bir mesele vardır ki onu da arz 
edeceğim. 

Rıhtım meselesi: Bu mesele pek acıdır beyefendiler! 
Arz ediyorum. (Mecmuayı mukavelât yedinci cilt; sa-
hife 320). 
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Her nevi taze sebze, portakal, soğan, sarımsak, her i 
nevi taze meyva, her nevi taze balık, odun kömür ve 
yolcuların eşyayı mahsusaları ile yanlarında bulundura
bilecekleri cüzi mekulât ve herkesin birlikte alabileceği 
mekulât, eşyayı beytiye ve şehirden mülhakata ve mül
hakattan şehre naklolunan göç eşyası ve birlikte taşı
nabilecek eşya ve erzakı beytiye ve kömür ve hatap I 
ve dahili şehirde sarf ve istihlâk olunacak et ve tuz ve / 
erzak ve eşyayı emiriye ve mühimmatı harbiye ve Dev
leti Âliyenin sefaini harbiye ve ticariyesi ve Bahriye 
Nezâreti Celilesine ait levâzımat ve mühimmat tahmil 
ve ihraç resminden muaftır.) 

Şimdi Heyeti Celileniz pekiyi takdir edersinizki İs
tanbul'a hariçten zavallı bir kayıkçının getirdiği odun
dan, kömürden de resim alınıyor. Halbuki bunlar, is
tihlâki bey üyedendir, iki sandık ev eşyası, iniyorken-
de, biniyorkende, çıkıyorkende rıhtım kumpanyası re
sim alıyor. Rıhtım Kumpanyası bu milleti senelerce so
yuyor efendiler?.. Memleketin hayatı ticariye ve nakli
yesi üzerinde en müthiş bar olan bu kumpanya; keyfî 
ve indî olan ve menafii şahsiyesinin teminine matuf 
olan bu gibi vazaifi gümrük vasıtasiyle maalesef, bir 
dairei resmiyemizin vasıtasiyle yapıyor. Ne suretle ya
pıyor? Bunu da arz edeceğim. Herhangi manifesto, her 
hangi bir yere giden eşya veya herhangi bir yerden 
- velev kayıkla olsun - gelen eşya rıhtım bileti almadan 
gümrüğe gider ve sahibi rıhtım kâğıdını ibraz edemezse 
gümrük katiyen muamele yapmaz. Onu ilk evvel Rıh
tım Kumpanyasına götürür. Rıhtım kumpanyası sızdır
dıktan sonra, gayri kanunî olarak sızdırdıktan sonra o 
manifesto muamele görmeye başlar. Hattâ bu, yalnız 
rıhtıma çıkan eşyayı ticariye için değildir. Bugün rıh
tım olmayan sahillere, iskelelere de çıkan eşyayı ticari-
yeden, odun, kömür, meyva, sebzeden ve herhangi bir 
şeyden rıhtıma çıkmış gibi para alırlar. Bu, çok şayanı 
teessür bir hadisedir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Yenimidir? 

ZEKİ BEY (Devamla) — Eskiden beri bu cere
yan ediyor. Maddei kanuniye gayet sarihtir beye
fendi... Lütfen tahkikat yaparsanız iyi olur. Memle
ketin menafiine müteallik bir meseledir. (Bitti mi ses
leri) hayır! Maarif Vekâletine geçiyorum. Vasıf Bey 
de burada. 

MAARtF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Buradayım Zeki Bey! 

ZEKİ BEY (Devamla) — 17 Nisan 1340ı Perşem
be günü Maarif Bütçesi müzakere edildiği vakit he
nüz mürekkebi kurumayan Orta Tedrisat Kanununa j 
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mugayir icraat vuku bulduğunu Maarif Vekili Beye 
arz etmiştim. Zeki Bey gayri kanunî bir şey yaptığı
mı iddia ediyorlar, isbat etsinler, ben cezaya razı 
olurum buyurdular. Buna mukabil Maarif Vekili 
Beyden bir kaç şey rica edeceğim ve Heyeti Celile-
nizin yaptığı bir kanunun tatbik edilip edilmediğini 
izah edeceğim. Heyeti Celilenin malûmudur ki : Bir 
muallim Orta Tedrisat Kanununun gösterdiği sarahat 
dahilinde müstelzimi mücazat bir fiil vuku bulmadık
ça keyfi olarak hiç bir yere kaldırılamıyacaktır. Hat
tâ azledilemiyecektir. Muallimin şifahi veya tahriri 
mütalâat ve müdafaatı dinlendikten sonra hakkında 
takibatı kanuniye icra edilecektir. Halbuki meselâ 
Galatasaray Türkçe muallimlerinden Raif, Necdet, 
Emin Bey, Ulumu Diniye muallimi Şem'i Bey, Ta
rih muallimi Salih Arif Bey ve Ali Şeydi Bey, alel-
husus bu Ali Şeydi Bey ki hepimizin tarih hocamız-
dır. Bu benim istifamın nasıl verildiğinin ben de far
kında değilim dedi. Coğrafya muallimi İsmail Münür 
Bey, Kabataş Tatbikat muallimi Refik Bey, Gelenbe-
vi Türkçe muallimi Bedri Kâmil Bey, Darülmualli-
mat Riyaziye muallimi Abdurrahman Bey, Fransız
ca muallimi Celile Hanım, Dindersleri muallimi İsa 
Efendi, Darülmuallimin muallimlerinden Mahir ve 
Cevdet Beyler ve taşrada yüzlerce... Bunları bir mi
sal olarak yazdım. Bendenize taşradan gelenler bir 
dosya teşkil eder. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Hepsini okuyunuz Zeki Bey, ayrı ayrı cevap verece
ğim. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Asabi olmayınız vekil 
bey, bildiklerimi söylüyorum. Yüksek ve Orta Da-
rülmualliminden mezun olanlar bir sene staj görme
den muallim olamazlar.. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
İsimlerini saydığın muallimler ne oldu Zeki Bey? 

ZEKİ BEY (Devamla) — Sonra ona da cevap 
vereceğim. Evet staj görmeden muallim olamıyacak-
ları kanunda musarrahtır. Halbuki bir çokları doğru
dan doğruya tayin edilmişlerdir. Ne kadar misal is
terseniz şimdi irae edeceğim. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Evvelce söylediğiniz şeyler ne oldu? 

ZEKİ BEY (Devamla) — Söylüyeceğim Beyim, 
acul olmayınız; daima cevap vermek salâhiyetiniz da
hilindedir. Sonra kanunun yirmi sekizinci maddesin
de kıdem zammı her sene mart iptidasında yapılır de
niyor. Halbuki nisandan beri bir çok zamaim yapıl
mıştır. Bunlar hangi kanuna tevfikan yapılıyor ve 
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hangi salâhiyete istinaden yapıyorsunuz? Yoksa Ma
liye Vekili fazla para mı veriyor? Bir türlü anlaya
madım. Ondördüncü madde de mevkut muallimlerin 
maaşı bin kuruştan başlar deniyor. Ve bir sene staj 
gördükten sonra 1 2C0 oluyor. Yirmisekizinci sene
sinde de (2 300) kuruşa iblâğ edilir deniyor. Halbu
ki bugün bendeniz iki bin kuruş alan muallimlerden 
bahsedeceğim. Yani Heyeti Celilenizin tayin ve tes
pit etmiş olduğu maddede yirmisekiz sene sonra alı
nacağını bildiğimiz paranın şimdiden verildiğini söy-
lüyeceğim ve kanunun icabatı olarak mevkut ve asil 
olan muallimlere bir defaya mahsus- olmak üzere 
azamî (600) ve mevkut olan muallimlere de azamî 
(200) kuruş zammedilecektir. Bunlarda mart iptida
sında yapılacaktır. Halbuki bir çok kıdemli muallim
lere bir santim zam yapılmamıştır. Lâkin doğrudan 
doğruya kanunun son devresindeki maaşatı alan pek 
çok muallimler mevcuttur. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Ne gibi efendim? 

ZEKİ BEY (Devamla) — İsimlerini geçende arz 
ettim. Trabzon muallimlerinden Cudi Efendi mev
kut bir muallimdir. Rasim Bey ise kıdemli olduğu 
halde yani ondört senelik bir muallim iken iki bin 
kuruş bir maaş veriliyor. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Müdürdür. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Müdürlük bir şey değil
dir, Beyefendi rica ederim. Kanunda sarahat vardır. 
(Devam sesleri) Sonra Riyaziye muallimi Şerif Bey. 
Bu zata bir senede iki defa zam yapılmıştır. Kanu
nu mu tatbik edeceğiz, yoksa hissiyatı mı? 

Çıkan kanun mucibince maaşı 2 300 kuruşa iblâğ 
ve liseye gönderilen kadroda da (2 500) kuruşa iblâğ 
olunmuştur. Orta yerde bir kanun vardır. Biz kanu
nu tarihi neşrinden muteber biliyoruz : Kanun ya hâ
kimdir; ya değildir. Değilse mesele yoktur. Hâkimse 
de mesele yoktur. 

Sonra Vasıf Beyefendi İzmir mekteplerinde müs
tahdem biraderine - isim tasrih etmiyeceğim, - çün
kü şahsiyatla alâkam yoktur - ve akrabalarından bir 
hanıma bin kuruş zam yapmıştır. Keza Bezmialem 
Kız Lisesi kısmı iptidai muallimi iken ve kanuna gö
re bir sene staj görmeden Vasıf Beyefendinin vekâ
letini müteakip asaleten tayin edilmiştir. Halbuki en 
yüksek mekteplerimizden çıkan herhangi bir efendi 

bir sene stajdan sonra orta mektep muallimi olabi
lecektir. Sonra kıdemli ve muktedir bir muallim olan 
Tahsin Beyin Fındıklı'ya tahvili ile yerine terfian tey
zezadesi bir hanımı (2 OCıCı)' kuruş maaşla nasıl tayin 
etmiştir? 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY — İsmi nedir? 

ZEKİ BEY (Devamla) — Tahsin Beyi kaldırarak 
bir akrabınızı getirdiğinizi... 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Tasrih ediniz. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Söylüyeyim. Nuriye 
Hanım. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — Be
nim öyle akrabam yoktur. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Saniyen Meclisi Âlinizin 
kabul etmiş olduğu esasat vardır: Meclisi Âliniz, Me
busluk sıfatıyle memuriyetin bir arada içtima etmesini 
menetmiştir. Böyle olmasına rağmen Meclis, Da
rülfünun Müderrisliği ile Mebusluğun tevhidini tec
viz emediği halde, Darülfünun kürsüsü ile Maarif 
Müsteşarlığı bir arada ipka edilmiştir. Eğer kanun
da bir fert için, bir şahıs için inhisar varsa buna di
yeceğim yoktur. Hattâ işgal edilen iki müderrislik 
kürsüsü vardır. Yani iki kürsü vardır. Bendeniz bu
nu Divanı Muhasebat matbu evrakında gördüm. Di
vanı Muhasebat vize etmekte mütereddit kalıyor. Bir 
zat bir yerden üç maaş alıyor. Bunu hangi kanun, 
hangi bütçe tecviz eder. Biz o müderris efendileri 
çok arzu ederdik ki Darülfünun kürsüsüne gitsinler. 
Memleketin, vatanın saadet ve selâmeti uğrunda ça
lışsınlar. Eğer hakiki surette müzakere ve mütalâa 
edecek olursak bu kürsü müderrisi hususî işlerle meş
gul olmaya nasıl vakit buluyor? Çünkü, kendisine 
verilen vazife en kutsî bir vazife olduğundan talebe 
ile, derslerini tetebbüyle meşgul olması lâzımdır. 
Yoksa İstanbul'da iki kürsü sahibi ve burada Maarif 
Müsteşarı veya başka bir memur... Bunu benim akıl 
ve mantıkim kabul etmez. Evet Maarif .Vekâleti İs
tanbul'da veya Darülfünun Ankara'da olsa idi buna 
bir derece cevaz olabilirdi. 

ALİ BEY (Rize) Ayniştayn nazariyesi... 
MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 

Reis Bey! Biraz evvel birçok isimler okudular netice
sini bekliyorum, cevap vermiyorlar. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Sonra efendim, İs
tanbul'da yeni tesis edilen Yüksek Darülmualliminin 
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kadro ve tahsisatı mevcut bulunmadığı sırada, Müdür 
ve Müdür Muavinleri tayin ederek ve bunlar başka 
mekteplerde muallim gösterilerek para verdiklerini 
görmüşümdür. Bunun ne suretle ve bütçenin hangi 
faslından verildiğini Vasıf Bey söylerlerse memnun 
kalırım. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

RElS — Celse kuşat edilmiştir. 
Aynı madde üzerinde müzakereye devam ediyoruz. 
Söz Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Mu-

harririnindir. 
RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Ekseriyet yok. 
REİS — Efendim! Riyaset ekseriyette şüphe eder

se bittabi yoklama yapar. 
MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZBA

TA MUHARRİRİ ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) 
— Efendiler! Heyeti Celilenize Muvazene Encümeni
nin takdim etmiş olduğu Tahsisatı Munzamma Ka
nunu lâyihasını üç refikimiz tenkit etti. Bunların iki
si kanunun heyeti umumiyesi hakkında olduğu için 
Encümen namına onlara cevap vereceğim. Zeki Be
yin tenkidatı icraî mahiyette olduğu için Vekili aidi 
ona tabiî cevap verir. Feridun Fikri Bey sözüne baş
larken tahsisatı munzammanın bütçede tasarruf im
kânını selbettiğinden bahsettiler ve binaenaleyh tah
sisatı munzamma vermek gayet mahzurlu bir keyfiyet 
olduğunu beyan ederek bir kitaptan bir fıkra ile de 
misal getirdiler. 

Efendiler! Tahsisatı munzamme hiç bir devletin 
bütçesinde içtinap edilememiş bir tahsisattır. Bir dev
letin umurunda öyle hususat olur ki tahsisatı munzam-
meyi her halde icabettirir. Uzun bir senenin gerek ev
velden takdir olunmuş ve gerek olunmamış bir çok fü-
sul ve mevadın yeni tahsisatı munzammeyi istilzam et
mesi bir çok devletlerde olduğu gibi bizde de bütçe 
teessüs edeli aynı suretle icabettirmiştir. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY — Reis Bey! 
Söz istiyorum. 

RElS — Müsaade buyurunuz efendim. Teneffüs 
için celseyi on dakika tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 4,35 

Feridun Fikri Bey; tahsisatı munzamme bütçe ta
sarrufunu seîbeder. Demesine mukabil bendenizin diyo
rum ki; tahsisatı muzamma kapısını kaparsanız bütçe
nin yekûnunu tasavvur edilen mitkarın belki yüzde el
lisinden fazla çıkmasına sebebiyet verirsiniz. Çünkü 
efendiler, tahsisatı munzamme almak imkânı olmadığı 
zaman tabiîdir ki masraf daha fazla bir surette tah
min edilmeye doğru gidilecektir. 

Sonra bir noktaya nazarı dikkatinizi celbederim. 
Tahsisatı munzamme istenilen fasıllardan bir kısmı 
şimdiye kadar tahsisatı mütehavvile denilen ve takdiri 
masraf oldukça tezyidi Hükümete bırakılan bir kısım 
tahsisatı da muhtevidir. Fakat bizim şimdiki usulü
müz Meclis müstemirren inikat ettiği için şimdiye ka-. 
dar tahsisatı mütehavvile yoluna gidilememişti. Bina
enaleyh şimdi füsul ve mevad hakkında söylediğini 
zaman, tahsisatı mütehavvile faslından olanları arz 
ederken, sene içinde her halde tezyidi icap eden ma
sarif atı birer birer izah edeceğim. Binaenaleyh kapan
masına hiç bir zaman imkân yoktur. Bu imkânsızlığı 
s'jylemekle beraber yekûn hakkında bir şey söylemi
yorum. Tabiî yekûn ihtiyaca göre takdir olunur. Bu 
senenin bütçesi malumu âlinizdir ki bizim ilk bütçe-
mizdir. Bundan evvel Avans Kanunîarıyle idare edildi. 
Bir senede dokuz Avans Kanunu çıkardığımız oldu. 
Tabiîdir ki her iki ayda bir avans verildiği zaman, 
o zamanın ihtiyacına göre takdir olunuyordu. 1340 
bütçesini yeni bir bütçe, ilk bir bütçe olarak tanzim 
ettiğimiz için tabiî bu bütçenin bazı füsul ve mevaddm-
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da noksan takdir edilmiş olması tabiîdir. Hattâ bunun ı 
noksan takdir edilmiş olduğu Hükümetin bu sene gön
dermiş olduğu lâyihai kanuniye ile belli olur. Her iki
sini karşılaştırdığımız zaman pek güzel anlaşılacaktır i 
ki bu seneki verdiğimiz tahsisat ile tahsisatı munzam-
mede verdiğimiz tahsisatın füsul ve mevadım birleş
tirir iseniz, yeni sene için o miktarı istemiştir. Demek- j 
ki Hükümet yeni sene için bu seneki kadar tahsisat ala- j 
cağına kanaat getirmiştir. Bittabi bazı füsul ve mevad 
da bütçeyi tahmin ederken Hükümet zamanın ahval ve ş 
icabına göre takdir etmişti. Encümeniniz de hattâ | 
bazı füsul ve mevadda da Hükümetin noksan tahsisat J 
istediğini bildiği halde kendiliğimizden tezyit edemez- j 
dik. Encümeniniz pekâlâ biliyordu, hatta encümeniniz
de bulunan Muhtar Beyefendnin hatırına pekâlâ ge 
lir. (Şimdi unuttu sesleri.) Sene içinde tahsisatın ki
fayet etmiyeceğini ve tahsisatı munzamms verileceği- i 
ni Encümende söylemiştik. Fakat Hükümetin talebine 
karşı Encümen fazla teklifte bulunamazdı. Zaman gös- } 
terdiki tahsisatı munzammeye hakkikaten iiıtiyaç var
mış. 

Feridun Fikri Beyin ikinci bir suali vardır. Diyor -
ki: Encümen bu tahsisatı muzammeyi verirken buna ı 
neyi karşılık bulmuştur? Efendiler, tabiî yeni bir tah
sisat verildiği zaman o masrafın ifası için lâzım gelen 
paranın teminini de tetkik eder, düşünür. Bu bir büt
çe olmadığı için karşılık göstermek lüzumu yoktur. Fa- j 
kat tabiatıyle Hükümet onbir, oniki milyon gibi bir pa
rayı sarfedeceği zaman bir karşılık göstermesi icabe- ! 
der. Encümen bu tahsisatı Heyeti Celilenize arz eder- j 
ken buna nereden karşılık bulacağını anlaması icabe- ] 
derdi. Onu anladı efendiler. Bütçenin sene içinde bir
çok aksamında fazlalık vardır. Maliye Vekâletinin altı j 
aylık olarak neşrettiği bir varidat cetveli vardır. He
yeti Celileniz eğer arzu ederse o varidat cetvelini tet
kik buyururlar. Orada tamamı değilse de bir kısmı j 
meşhut olmaktadır. Fakat bu noktadan sonra ciba-
yet edilen bazı varidat vardır ki meselâ aşar... Hemen 
hemen bu tahsisatı munzammeye yakın bir miktar da i 
fazlalık vermiştir. Binaenaleyh yalnız aşarın fazlası J 
bu tahsisatı munzammeye takabül eder. Diğerlerini bir j 
tarafa bırakalım. J 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY — Diğerleri j 
de eski açığın karşılığı. j 

ALt CENANİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh en
cümeniniz bu cihetleri düşünmüştür. 

Feridun Fikri Bey ve Muhtar Bey harcırahlar hak
kında itiraz buyurdular. Harcırah tahsisatının her dai- j 
rede bir klişe içinde tezyit edildiğini ve bir yerinde de ! 

i % 70, diğer tarafından % 50 olduğundan da Muhtar 
Beyefendi bahsetti ve bunun bütçenin neşri zamanın
da niçin düşünülmediğini sual ediyorlar. Tahsisatı mun-

j zamme, harcırah kararnamesindeki % 40 kabul edil
diği zamanla bütçenin tasdiki arasında onbir gün geç
tiği halde bu niçin düşünülmemiş diye itiraz buyurdu-

i 1ar. Efendiler! Harcırah Kararnamesindeki kaydın kal-
J dırıldığı zaman bütçenin kısmı mühimmi çıkmıştı. Hat

ta Muhtar Beyefendinin kendilerinin de bir bütçesi var-
ş di. Mümkün olsa idi kendi bütçelerini de bu nispette 
j tezyit ederlerdi. Fakat mümkün olmazdı. Çünkü büt

çe Meclisi Âlide tetkik edilmiş ve çıkmıştı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O vakit Vekil de
ğildim. 

ALÎ CENANİ BEY (Devamla) — Evet Vekil de-
i ğildiniz. Muvazene Encümeninde idiniz. Encümende 

tetkik buyurduğunuz bütçeyi söylüyorum. Fakat He-
} yeti Celileden çıkmış olan bütçeleri yeniden tetkik ede

rek bu bütçede noksan nedir. Onu anlıyarak yekûnu 
tashih etmek imkânı yoktu. Binaenaleyh o kanun ka
bul dundu. Fakat hesap eski kanuna göre yapıldığı 

I için arada yüzde elli değil, yüzde seksen kadar bir fark 
icabettirdi. Muhtelif Vekâletlerin bütçelerine konul
muş olan harcırah tahsisatı munzamması beşyüz sek-
senüç bin liradır. Bendeniz her dairenin fasıllarındaki 

i miktarları ayrı ayrı tefrik ederek cem ettim, beşyüz 
j seksenüç bin liradır. Bu, efendiler, yine kanunun tadi

linden sonra hâsıl olan farka göre yüzde yirmi, yirmi-
I beş derecesinde noksandır. Binaenaleyh bu zaruret

tir. Encümen bu zarureti gördü, bittabiî kabul etti. Fe-
| ridun Fikri Bey tâyinat meselesinin tezyidi esbabını 

encümen göstermedi diyor. Efendiler! Bu, herkesin 
I göreceği bir şeydir. Zahire fiyatında olan farktır. Ha

pishane tahsisatından verilen yalnız ekmektir. Bili
yorsunuz ki efendiler, ekmek fiyatında bütçe tasdik 
olunduğu zamanla şimdiki zaman arasında yüzde alt-

[ mış fark vardır. Bu açıktır. Burada olsun, İstanbul'da 
j olsun, İzmir ve memleketin her tarafında bütçe tasdik 
j edildiği gün ile bugün arasında' zahire fiyatında yüzde 
I altmış fark vardır. Flapishaneler muayyenatı için is-
j tenilen parayı vermiyelim. Buna imkân var mıdır? 
! Efendiler! Geçen sene aynı şey olmuştur. 1339 büt-
| çesinde hapishaneler muayyenatı noksan olarak veril-
! mistir. Bugün bazı müteahhitlerin matlubatı vardır, 

verilemiyor. Aynı hatayı yine bu sene yapalım da mü
teahhitlerin veyahut erbabı metalibin sızlanmasına mı 
meydan verelim. Elbette bu bir zarurettir ve bu zaru-

i reti takdir edip kabul etmek lâzımdır. Müteferrikaya 
! gelince, hapishaneler mütferikası için verilen otuzüç-
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bin 1 liradır. Efendiler! Biliyorsunuz; bugün hemen 
dörtyüzden ziyade, dörtyüz elli kadar hapishane var
dır. Bunların her birisine birer süpürge, ikişer lâmba, 
birer ibrik almak otuzüç bin lirayı sarf ettirebilir. Ve
rilen bu tahsisat kifayet etmemiş. Tabiîdir ki encümen 
bunu zaruri ve mecburi gördü. Tamirata gelince; iste
dikleri ikibinbeşyüz lira bazı hapishanelerin kiremitle
rini aktarmak pencerelerini yaptırmak gibi ufak bir ta
mirat için, icabeden ufak masraflar için istenilen bir 
paradır. 

Tabiî encümen onda bir fazlalık görmedi. Maliye 
Vekâletinin bütün füsul ve mevadına tahsisat istendi
ğinden Feridun Fikri Bey bahis buyurdular. Meselâ 
kasalar; Efendiler! Maliye Vekâleti sene içinde tetki-
kat yapmış eski köhne sandıklarda paranın hıfzedil-
mekte olduğunu anlamış ve bu sene mühim bir sipariş 
yapmak istiyor ve gelecek sene de aynı nispette tah
sisat istiyor. Bendeniz zannediyorum ki bu ihtiyacı 
vermeyip de bu elli bin lirayı gelecek seneye tehir et
sek acaba bundaki fayda nedir. Bu sene elli bin lirayı 
vermiyeceğiz, gelecek sene yüz bin lira vereceğiz. Hiç
bir mal sandığı kasasız kalır mı? Maliye Vekili gele
cek sene bütçesinde diyecekki: Efendim kasa yoktur. 
Yüzbin lira veriniz. Şimdi diyorki bu sene elli bin li
ra veriniz, gelecek sene de ellibin lira veriniz diyor. 
Binaenaleyh ellibin lirayı bu sene vermeyi biz daha 
muvafık gördük. Evrakı matbua meselesi, efendiler! 
Yalnız Maliye Vekâletine değil, bütün vekâletlerde 
vardır. Ve Muhtar Beyefendi zannederim bunu zım
nen itiraf buyurdular. Onaltı maddesi iyi mi idi onu 
tetkik etmiyorum dedi. îyi mi idi fena mı idi sözünde 
elbette tariz vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zaten encümende 
maddeyi kabul etmemiştim. Aleyhinde idim. 

ALÎ CENANİ BEY (Devamla) — Ne ise o mad
de iyi midir; fena mıdır? Diyerek bir tariz buyurdu
nuz. O târizattır. Anlaşılıyor ki o maddenin Hükü
metin icraatı üzerinde nahoş bir tesiri olmuştur. Ev
rakı matbua meselesi de orada gelmiştir. Maliye Ve
kâleti Mart gelir gelmez Ağnam, Emlâk Vergisinde 
sair vergilerde yapacağı tahsilat için, şimdiden devairi 
Maliyede tutacağı defatir için, cedavil için gelecek se
ne tahsisatından istifade edemiyecektir. Bu kanun mu
cibince mecburdur ki iki ay evvel bir münakaşa yap
sın. Binaenaleyh bu münakaşayı şimdiden yapmaya 
mecburdur ki Mart iptidasında evrakı matbuayı elde 
etsin, tşte bu zaruret taktir olunmaz mı efendiler? Mart 
geldi elde evrakı matbua yok. Defatir tutacak, Mali
ye Vekâleti bekliyecek tahsisat çıksın diye. Belki tahsi

sat Martta çıkar, bütçenin Mart iptidasında çıktığını 
tasavvur etsek bile yine iki ay bekliyecektir. Belki Ma
yısta eline geçecek... 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Teşrinievvel
de mi düşünülür? 

ALÎ CENANİ BEY (Devamla) — Elde Muhasebei 
Umumiye Kanunu vardır. 1340 Bütçe Kanununun 116 
ncı maddesi var. Kanunen iki ay münakaşa yapılmak 
lâzım. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Yeni mi olu
yor? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Tabiî onun 
icabı olarak bu seneden istiyor. Binaenaleyh Maliye 
Vekâleti gerek evrakı matbua için, gerek bunun için 
mecbur olmuştur. Bu seneden tahsisat alıp da müna
kaşaya koyacaktır ve Mart gelmeksizin evrakı matbu
ayı hazırlayacak ve devairi aidine gönderecektir. Bil
hassa encümeniniz bu masrafı kabul etmekte yine za
ruret görmüştür. Ağnam masrafı; Muhtar ve Feri
dun Fikri beyler dediler ki acaba bu, evvelden düşü
nülemez mi idi? Efendiler, bu sene sair varidatta ol
duğu gibi Ağnamda da fazlalık vardır. Yeni çıkan 
Sayım Kanunu bir hüsnü tesir icra etti, varidat fazla 
oldu. Heyeti Celilenin kabul etmiş olduğu bir kanun 
mucibince varidatın miktarından muhtarana da bir ai
dat vardı. Binaenaleyh o aidatın miktarı da tabiî o ai
dat nispetinde tezayüt etti. Muhtarana bu aidatı ver
mesin mi? Maliye Vekâleti, Heyeti Celilenin bir kanun
la vaadettiği aidatı hizmeti görülen muhtarlara ver
mesin mi? Vermesin demek encümeninizce kabil gö
rülmedi. Eğer Heyeti Celileniz bunu vermesin derse, 
tayyedelim. Ağnam ve Aşar varidatı yüzbin demiş. 
Yüzonbeşbin lira çıkmış, be sene Adana vilâyetinde 
pamuk öşrünü emaneten idare ediyor ve bu emaneten 
idare etmesi yüzünden, üç, dörtyüz bin lira fazla vari
dat olmuştur. Bunun icabı olarak onbeş bin lira faz
la masrafı icabetmiş ne yapalım? Kabul etmeyelim 
mi? Dörtyüz bin lira fazlayı varidata mukabil onbeş 
bin lira masraf elbette takdir olunacaktır. Kıymetli 
evrak aidatı tahsiliyesi, masarifi muhakeme, işte bun
lar efendiler tahsisatı mütehavvilledendir. Eski bütçe
leri tetkik ederseniz bunun gibi birçok masrafları gö
receksiniz. Menzilhaneler, posta sürücüleri, bunun gibi 
çok mevad vardır ki meselâ kıymetli evrak fazla ol
muş, kâtibi adillerin, Adliye Vekâletinde, şimdi Maliye 
Vekâletindedir. Tabiî ondan bahis buyurmadılar. Fa
kat vardır. Fazlai varidat cibayet etmiş kâtibiadl dai
releri, onlara aidat verecek. Sarf ettiği pul nispetinde 
tahakkuk eden aidatı vermeye borçludur. Reddiyatta 

— 340 — 
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aynı surettedir. Muhtar Beyefendi reddiyata insaf 
buyurdular. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ben her vakit in
saflı davranırım. 

ALÎ CENANİ BEY (Devamla) — Memurini mazu-
le meselesine gelince: Efendiler! Bu da evvelinden 
takdir olunamıyacak olan bir masraftır, iki seneden 
beridir, kâh muhassesatı zâtiyeye gider. Devairi aide-
si hergün yeni bir teklif karşısında bulunuyor. Dört 
sene evvel infisal etmiş bir memur, evrakı tetkik edil
miş, beraat etmiş, cevazı istihdam kararı almış, infi
sal ettiği günden itibaren mâzuliyet maaşını istiyor. 
Bunu sene iptidasında takdir etmeye imkân yoktur ki, 
her dairede birikmiştir. Bittabi bir kanunu mahsusla 
müstehak olan mazûl memurlara maaşlarını vermek 
zaruretindeyiz. Bunu vermemeye imkân var mı efen
dim? Bendeniz buna da imkân görmüyorum. Çünkü 
onun da kanunu mahsusu vardır. Alacağı tahakkuk 
etmiştir. Elbette tesviye olunacaktır. Bütün daireler 
mâzuliyet maaşı olarak (60 400) lira istemiştir. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin istediği yedi milyon 
liranın Encümende indirile indinle dört milyona indi
rildiğinden bahsettiler. Encümende indirilmemiştir. Hü
kümet Müdafaai Milliye Vekili ile uyuşmuşlar, dört 
milyon yüz bin liraya indirmişlerdir. Biz de tetkikat 
yaptık, sene iptidasında bütçeyi tanzim ederken o za
manki piyasaya göre bir nefer tayınını onyedi kuruş 
hesap etmiştik. Bugün mevcut olan piyasaya göre he
sap ediyoruz. Yirmibeş kuruş tutuyor. Binaenaleyh 
aradaki bu farkı elbet tesviye etmek lâzımdır. Ve ne-
tekim şimdiye kadar verilen tahsisat zaten sarf olun
muştur. Ve bundan sonra verilecek olan tahsisatın, as
keri beslemek üzere kabulü lâzımdır. Bu farkı fiyat 
yine hapishanelerin tayinatında söylediğim gibi piyasa
nın tahavvülünden ileri gelmiştir. 

Mefruşata itiraz buyurdular. Efendiler! Geçen se
ne devairin istediği mefruşatı vermek istemedik ve 
dedik ki istanbul'da herhangi Vekâletin aidolduğu bir 
daire vardır. Onun içinde mefruşat vardır. Onları 
buraya nakletsinler. Binaenaleyh nakliye parası olmak 
üzere binbeşyüz lira bir tahsisat koyalım dedik. Muh
tar Beyin hatırına gelir ki bu konular para nakliye pa
rası idi. Bugün bin lira ile. ancak ufak bir şey alınır. 
Yahut bir odanın yalnız mefruşatı alınır. Konulan pa 
ra bir Vekâleti tefriş edemez. Konulan para yalnız 
nakliye parası olarak konulmuştur. İstanbul'dan Ve
kâletler mefruşatı getirtmişler. Fazla bir kısmı kal
mış. Daha dairelerinde de tefriş olunacak odalar var
dır. Bunların yekûnu onbeş bin lira tutuyor, istanbul' 

da mevcut olan mefruşatı buraya getirmek, burada 
bazı devairde tamirat yapmak için bu tahsisatı istedi
ler. Bu onbeş bin lira tahsisatı da fazla görmedik. 

Tenvir ve teshin: Müdafaai Milliye ile beraber bü
tün devairin istediği tenvir ve teshin tahsisatı yüzyir-
mi bin altıyüz liradır. 

Bunun yüz bin lirası Müdafaai Milliyenindir. Yir-
mibin altıyüz lirası da muhtelif devairindir. Gene bu
nun sebebini esbabı mucibede okumuşsunuzdur. Far
kı fiyattan tahassül etmiştir. Mahrukat fiyatının te-
zayüdü cihetiyle bu miktarın tezyidine zaruret görül
müştür. 

Sonra efendiler, bu tahsisat için de mühim olan
larını tespit ettim. Ayrıca arz edeyim. 25 400 lira var
dır ki Avrupa'da bulunan talebeye verilecek tahsisat
tır. Efendiler! Hepiniz pek iyi biliyorsunuz ki Av
rupa'da okumakta olan talebemize son zamanlarda 
eşya ve iaşe fiyatlarının artması üzerine verilen tah
sisat kâfi gelmemiştir. Tabiî vatan evlâdının hariçte 
bulunan ve memleketten başka bir yerden muavenet 
imkânı bulunmayan talebenin tahsisatını tezyit et
mek bir zaruret hükmündedir. 

Gene bu tahsisat içinde onikibin beşyüz lira muh
telif devairin icar bedelleri vardır. Efendiler! icar 
bedelleri Malûmu Âliniz devairi aidesiyle sahibi akar 
beyninde bir mukaveleye merbuttur. O mukavele mu
cibince ihtiyaç görülen yerde icar mukavelesi aktedil-
miş, tahakkuk etmiş. Bunu vermek bir zarurettir. 

Mühim yekûn olarak teşvikatı ziraiyeden gümrük 
resmi diye yüzbin liralık bir miktar vardır. Efendiler! 
Pek büyük bir memnuniyetle arz ederim ki bilhassa 
Adana vilâyetinde bu sene makinelerle ziraat pek ileri 
gitmiştir. Adana'ya muhtelif cinsten ikiyüz makine 
girmiştir. Bu yaz için de çalışmışlardır. Bu makinele
rin sarf ettikleri gazyağı Heyeti Celilenizin evvelce 
neşrettiği bir kanun mucibince gümrük resminden 
muaftır. Ve istihlâk resimlerinden müstesnadır. Gene 
o kanun mucibince bunların Ziraat Vekâleti bütçe
sine konulan Teşvikatı Ziraiye faslından mahsup edil
mesi lâzımdır. Binaenaleyh bu sarf edilen mevadı 
müştailenin gümrük ve istihlâk resimleri miktarında 
tahsisatın tezyidi muktazidir. Ve emin olunuz efen
diler, müsmir bir masraftır. Bugün Adana vilâyeti, 
inşallah gelecek sene, bu seneki hasılatın iki mislini 
alacaktır. Öyle müsmir bir mahsulât için tabiî Heyeti 
Celileniz imsak göstermez. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY — Ali Cenani 
Bey! O masraf değildir. 

ALI CENANI BEY (Devamla) — Evet değil, yal
nız karşılıktır 

— 341 — 



t : 10 20 . 11 . 1340 C : 2 

KEMAL BEY (Adana) — Tohumluk da veriyo
ruz. 

ALÎ CENANİ BEY (Devamla) — Na
fıa Vekâletine de tahsisat verilmesini zaruri gördük. 
Nafıa Vekâleti elinde bulunan tahsisatı sarf etmiş. Bu
gün vilâyetlerde sene nihayetine kadar sarf edilmesi 
muktezi veyahut taahhüde raptedilmesi zaruri olan 
bir takım inşaat vardır. Onlar için tahsisat alınması 
zaruridir. Çünkü tahsisat olmazsa taahhüdata da gi-
rişemez. Tahsisat olmadıkça tabiî münakaşayı neti
celendirip ihaleyi icra edemez. Binaenaleyh bu tahsi
satın verilmesi de zaruri görülüyor. 

Muhtar Beyefendi beş milyon liralık bir tahsisat 
için Muvazenei Maliye Encümeninin teklif etmiş ol
duğu lâyihai kanuniyeyi tenkit buyurdular ve bunun 
usule muhalif olduğunu söylediler. 

Efendiler! Emin olabilirsiniz ki Muvazenei Mali
ye Encümeniniz bütçe işinde mutahassıstır. Usule 
mugayir bir maruzatta bulunmaz. Efendiler! Hükü
met bu sene bütçesine bir milyon yüz bin lira tahsi
sat koymuştur. Gelecek sene bütçesine bunun bir bu
çuk mislinden ziyade bir tahsisat koymuştur. Fakat 
aynı zamanda da bu tahsisatların sene içerisinde sar-
fedilemiyen miktarını diğer senelerde sarf etmek me
zuniyetini istiyor. Encümeniniz böyle bütçe fusul ve 
mevadında bir sene için takdir edilerek konulmuş 
olan masrafın diğer senelere devredilmemesini hesap 
noktai nazarından muvafık görmemektedir. Bina
enaleyh meseleyi tetkik ettik. Dedik ki; bu sene bir 
milyon yüz bin lira tahsisatı fevkalâde koyup da ge
lecek sene bütçesinde, 1342 bütçesinde, 1343 bütçe
sinde muhtelif tahsisat koyacağımıza, bir tahsisatı 
favkalâde kanunu yapalım, muhtelif devaire üç sene
lik beş milyon liralık bir tahsisat verelim ve bu tah
sisatta o senelerin bütçelerinde devretsin. Tabiî bu 
kanunu bu surette kabul ettiğimiz için bir fasıl ve bir 
madde göstermek icabetti. 1340 senesi bütçesindeki 
fusül ve mevada zammı suretiyle tahsisat verilmesi 
için füsul ve mevadı dairesinde ilâve edildi. Tabiî 1340 
senesinde sarfolunan mikdarı bu senenin hesabına ge
çecektir. 1341 senescinde sarfolunan mikdarı 1341 se
nesinin, 1342 , 1343 senelerinde sarfolunan mikdarları 
da aynı senelerin tahsisatına geçecektir. Buna emsal 
isterseniz bu da Muhtar Beyefendinin kendilerinin de 
kabul ettikleri ve burada mevzubahsolan kanun var
dır ki hapishaneler tahsisatıdır. Üçyüz bin lira tahsi
sat verdik. O kanunun kabul edildiği gene Muhtar 
Beyefendinin Encümende bulundukları zamanda idi. 
Bu kanun ile 1340 senesinde sarfolunamıyan miktarı 
1341 senesinde sarf edilecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tarih yanlışlığı 
var. 

ALÎ CENANÎ BEY (Devamla) — ihtimaldir efen
dim. Sonra Usuli Muhasebei Umumiye Kanununun... 
Şurasını da arz edeyim, bu beş milyon liralık tahsi
sat için gördüğünüz esbabı mucibeyi de arz edeyim 
efendiler! Biliyorsunuz ki memleketin birçok yerle
rinde bilhassa harpten müteessir olan memleketlerde 
hükümet konakları yoktur, yanmıştır. Bunun için ver
diğimiz tahsisat evvelce dörtyüz bin lira idi. Maliye 
Vekâleti bunu tevzi etmiştir. Fakat bu dörtyüz bin 
lira ile başa çıkabilecek bir iş değildir. Her yerde gös
terilen lüzuma göre bu iki sene zarfında hiç olmaz
sa hükümet konaklarının inşaası için bunun verilme
sini münasip gördük. Yapılacak hükümet konakları 
yalnız bir senede yapılacak binalar değildir. Bu bina
ların yapılması iki ve belki üç sene sürecektir. Bina
enaleyh ayrı bir inşaat kanununda bunlar için icabe-
den şey yapılacaktır. 

Gümrük için Maliye Vekâleti antrepalar inşaatı 
masrafı istedi. Efendiler! Biliyorsunuz ki istanbul'da
ki antrepolar efradın antrepolarıdır. Gümrük Kaçak
çılığı bu yüzden başa çıkılamıyacak bir şekle girmiştir. 
Gümrüğün elinde tüccarın getireceği malı koyacak 
antrepo olmadığı için, efradın elinde bulunan antrepo
ları bittabi tüccar malı getirip mavnaya koyduğu za
man onu getirip bir yerde muhafaza etmek lâzımdır. 
Hükümet bu vazifeyi ifa edemediği için o antrepolara 
koyuyorlar. Efendiler! Bu antrepoların içinde sahil
den yüzelli metre içerde olanlar vardır. Takdirinize 
terk ederim. Sahilden gelen bir emtia çarşılar içinden 
yüz metre ilerdeki bir antrepoya giderse bunda suiisti
mal olmamak olur mu? Maliye Vekili iyi düşünmüş, 
sarayburnunda rüsumat için bir antrepo yapmak ta
savvur etmiş. Bu sene bütçesine taahhüdata girişe
bilmek için beşyüzelli bin lira koymuş. Fakat bunun
la da vücuda getirilemiyecek. Belki yediyüz, yedi-
yüzelli bin lirayı bulacaktır. Bendeniz eminimki ya
pılacak bu masraf gümrük varidatından bir sene içe
risinde çıkacaktır. Gümrük varidatının bu antrepo yü
zünden tezayüdü bu masrafı temin edecektir. Aynı su
rettedir ki her sene bütçesine konulan miktarı da geç
memiştir. Yalnız muhtelif senelerde hesabın devrini 
kabul etmediğimiz için bu suretle konmuştur. 

Şimdi bu tahsisat dolayısıyle Muhtar Beyefendi 
Üsuli Muhasebei Umumiye Kanununun 13 ncü mad
desine muhalif olarak sarfedilmiş olan bir paradan 
bahsettiler ve kanunun makabline şamil olmaması 
lüzumunu kanunun metnine dere etmeyi beyan bu-
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yurdular. Bir defa o sarfiyatın Usuli Muhasebei Umu
miye Kanununun onüçüncü maddesine muhalif oldu
ğu kanaatinde değilim. Buyurdukları gibi olsa bile 
tabiatıyle kanun tarihi neşrinden itibaren meriyülicra-
dır, diyor. Bir kanun makabline şamil olamaz. Usuli 
Muhasebi Umumiye Kanununun metninde böyle bir 
madde oldukça bittabi kanun makabline şamil olmaz. 
Ayrıca sarahate lüzum yoktur. 

Gelelim Usuli Muhasebei Umumiye Kanununun 
onüçüncü maddesine muhaliftir dedikleri meseleye: 
Postahane binası; efendiler! Usuli Muhasebei Umu
miye Kanununda tahsisatın Vekiller tarafından sarfına 
dair üç madde mevzubahistir. 

Birisi dördüncü madde: Onda diyor ki «Bir sene 
bütçesiyle tahsis olunan meblâğ diğer sene masarifine 
karşılık tutulamaz.» Binaenaleyh maddei sabıka veç
hile devrei hesabiye zarfında tamamen veya kısmen 
istimal edilmiş tahsisat Ağustos gayseinde iptal edilir. 
Demek bir senenin masrafı diğer seneye sarf oluna
maz diyor. Yirminci maddede ki bir refikimiz bura
da okumuştu. «Nazırlar kendilerine verilen tahsisat
tan fazla taahhüdat ve sarfiyatta bulunamıyacakları 
gibi tahsisatı mezkûreyi hiçbir nevi varidatı hususiye 
ile de tezyit edemezler. Nuzzara verilen tahsisatın fev
kinde hiçbir güna tediyata Maliye Hazırları da me
zuniyet ita edemez"» 

Şimdi efendiler! Bu iki madde bir sene bütçesi 
içerisinde o seneye mahsus olarak verilmiş olan tah
sisata mütealliktir. îki üç sene zarfında inşaata muh
taç olan veya taahhüdata muhtaç bulunan mesail için 
ondördüncü madde tedvin edilmiştir. Ondördüncü 
madde ne diyor? «Beşmilyon kuruş ve daha ziyade 
sarfiyata muhtaç olan her türlü inşaat ve imalâta ait 
taahhüdatın icrası bir kanunu mahsus veya bütçede 
sarahaten muayyen bulunmasına mütevakkıftır. Bir 
sene bütçesinde dahil olan tahsisata istinaden niha
yet beş sene için taahhüdat icra olunabilir. Fakat 
memui taahhüt kadar bir meblâğın o sene bütçesin
deki tahsisattan bittefrik başka hususa istimal olun
maması meşruttur. «Bu meseleye taalluk etmez. Me
seleye taalluk eden aşağıda iki fıkradır:» istilzam ede
ceği masarifin mecmuu, senei cariye bütçesinden tef
rik olunmamak ve kısmen senei cariye bütçesinden 
ve kısmen senei atiye bütçelerinden mahsup olun
mak üzere taahhüdat icrası bir kanunu mahus ile tas-
tik olunmağa veyahut bütçede musarrah bulunmağa 
mütevakkıftır. Bu yoldaki masarifin bir cetveli büt
çeye raptolunacaktır.» 

Efendiler! Postahane binası bu ikinci kısma dahil 
olan inşaat ve taahhüdattandır. Bu fıkra mucibince 
kısmen bu sene bütçesinden, posta ve telgraf bütçesi
ne mevzu olan inşaat fazlasından ve kısmen gelecek 
sene için mevzu bahis inşaat tahsisatındandır. Kıs
mı mütebakisi gelecek sene tahsisatından sarfolun-
mak üzere bir taahhüdata girişilmiştir. Bu taahhüt 
bir kanunu mahsus ile taahhüt olunmağa veyahut 
bütçede musarrah bulunmağa mütevakkıftır. Fakat 
Fakat mütevakkıftır tabiri şimdiyeka Divanı Muha
sebat Dairesince bütçedeki fusul ve mevada dahil ol
mak kaydiyle tefsir edilmiştir. Divanı Muhasebat te
şekkül ettiği zaman bütçedeki fusul ve mevadda mez
kûr olmak kâfi addolunmuştur. (Bu husustaki mas-
sarifin bir cetveli bütçeye raptedilecek) tabiri de o fu
sul ve mevat bu cetvel yerine kaimdir diye içtihat at-
miştir. Divanı Muhasebatta şimdiye kadar cari olan 
usul de budur. Fakat şimdi Divanı Muhasebat bunda 
tereddüt ediyor ve senelik raporunda da bahsetmiştir. 
İçtihadı sabık Meclisin kararına muvafıkmıdır, değil-
midir? Diye Divanı Muhasebat soruyor. Bu mesele 
inşallah divanı Muhasebat Encümeninde tetkik ve 
müzakere olunur. Heyeti Celilenize neticesi arz olu
nursa o zaman bu meseleyi hallederiz. İçtihadı sabık 
mı doğrudur, yoksa Muhtar Beyin buyurduğu gibi 
ayrıca bir cetvel raptolunmağa ihtiyaç varmıdır? Eğer 
içtihadı sabık Heyeti Celilenizce muvafık görülürse 
mesele yoktur. Yok, Divanı Muhasebatın tereddüdü 
doğrudur da bundan_ sonra, bundan böyle bir cetvel 
koyalım derseniz, ki şimdiye kadar konmamıştır, fu
sul ve mevat kâfi görülmüştür. Bundan sonra madde
ye bir cetvel raptederiz ve bunun da makable şamil 
olamıyacağı için Muhtar Beyefendinin buyurduğu gi
bi bundan evvelki sarfiyat için de mesele yoktur. Şim
di efendim Heyeti Celilenize Encümen nâmına arz 
edeceğim bundan ibarettir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey bir sual 
soracağım. 

EYÜP SABRt EFENDİ (Konya) — Ali Cenani 
Beyefendi demin 15 bin liralık bir tahsisattan bahs 
ederken bu sene Adana'da Pamuk mahsulünün ema
neten idaresinden dörtyüz bin lira bir fazla varidat 
temin edildiğini beyan buyurdunuz. Acaba bu dörtyüz 
bin lira sırf emaneten idaresinden mi? Yoksa Bu se
ne pamuk mahsulünün fazla olmasından mı mütevel
littir.? Bu cihet hakkında da Meclisi tenvir buyursa-
nız çok iyi olur. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Arz edece
ğim efendim. Geçen sene Adana'da çıkan pamuğun 
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miktarı malûmdur. Bu miktara göre hükümetin eli
ne geçmiş olan öşür % 30-40 nisbetinde noksandır. 
Geçen seneki öşür ihale suretiyle olduğundan dola
yı, bu sene herhalde Adana pamuğu bir mislinden faz
la değildir. Geçen seneye nisbetle % 30'u mahsulâ
tın fazla olmasından mütebaki •% 70'i doğrudan doğ
ruya harice ihraç olunan ve gümrükten geçen bir mal 
olduğu için emaneten idaresinde araya giren vasıta
ların kazanacağı para hükümetin kesesine kalmıştır. 
Binaenaleyh bu dörtyüz bin lira fazla varidatın % 70' 
i doğrudan doğruya emaneten idare edilmesinden ile
ri gelmiştir. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — İstenilen tahsisatı 
munzamma içerisinde hapishaneler için de tahsisat 
talep edilmektedir. Acaba tahsisat mahpusine kifa
yet etmediğinden dolayı mı isteniliyor? Bu hapisha
neler masrafının neden dolayı tezayüt etmiş olduğu
na dair encümen bir tahkikat yaptı mı, ait olduğu Ve
kâletten bu hususu istifsar etti mi, nasıl olmuştur bu 
hapishaneler masrafı tezayüt etmiştir? Demek olu
yor ki hapishaneler dolmuş, memlekette bir çok fe
nalıklar vardır. Yoksa bu masraf fazlalığı başka bir 
şeyden mi ileri gelmektedir? (Sebep esharın galâsıdır. 
Sesleri) 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
elinizde bulunan lâyihada merbut olan cetvele bakar
sanız Dahiliye Vekâleti her taraftan istenilen tahsisa
tın miktarını göstermiştir. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Bunun esbabı so
ruldu mu acaba? 

ALİ CENANİ BEY — Devamla Fazla sarfiya
tın en mühim kısmı ekmek fiyatının tezayüdünden-
dir. Fakat bununla beraber Affı Umumî Kanunu ile 
boşalmış olan hapishanelerin mevcudu bittabi yeni 
ceraim dolayısiyle bir parça tezayüt etmiştir. O da 
vardır. Sene iptidasında bilirsinizki hapishaneler bo
şalmıştır. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Meni Müskirat 
Kanununun ilgası sarhoşluğu pek ziyadeleştirmiştir. 
Asayişe pek ziyade tesir etmiştir. (Oo sesleri) Bunun 
için mahpuslar çoğaldı. Masarif tezayüt etti. (gürültü
ler) 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — O başka mese
ledir, bendeniz ona cevap vermekte mazurum. 
Çünkü dairei ihtisasıma giren bir mesele değildir. Bil
diğim bir şey değildir. Ona devairi aidesi cevap ve
rir. Fusul ve mevadda ufak tefek hatalar vardır. On
ları ilerde yani okunduğu vakit arz edeceğim. Yekûn
larda da bir tashih vardır. Onu da arz ederim. Ka

nunun heyeti umumiyesinin kabulünü encümeniniz 
Heyeti Celileden rica etmektedir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Reis Bey! Bendenizin 
söyleyeceklerim vardır. 

REİS — Efendim, Vekil Beyefendi söz istediler. 
Hakkı Kelâmını bırakırlarsa size söz verebilirim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Buyursunlar, söylesinler. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Burada söylemekliğime 
müsaade buyururmusunuz? Efendim! Geçen sene te
menni etmiştik. Bu sene yine tekrar ediyorum ki ge
lecek seneye kadar inşallah bir şey düşünürler. Mem
lekete en büyük kötülüğü hükümetin elinden çık
mış gibi görüyorum. Elimizdeki kâğıt paralar ufaklık 
ve büyüklük hepsi on liralık, yüz liralık hepsi hasta
lıktır. Ya Sıhhiye Vekili Beyefendi Emraziye Nizam
namesini ortadan kaldırsın, veyahut Sıhhiye memur
larına emir versin, toplattırsınlar, meydanlarda yak
tırsınlar. Memlekete hariçten düşmanın yapacağı kö
tülüğü paralar yapıyor. Bütün cebimizde taşıyoruz. 
Her türlü hastalık bunlardandır. Maliye Vekilinden 
bunun için rica ediyorum. Paramızı asrileştirsinler. 
(handeler) ve üzerinden Osmanlı İmparatorluğu dam
gasını kaldırsın. Binaenaleyh memlekette ne kadar pa
ra kalmıştır biz de bu vesile ile anlayalım. Bunun tabı 
ve mübadelesi esnasında dahilde ne kadar kalmıştır, 
hariçte ne kadar paramız kalmıştır. Biz de öğrenelim. 
Rica ederim gelecek sene bütçesine kadar buna bir ça
re bulunsun. Geçen sene bütçesinde de temenni et
tik. Sıhhati umumiye ile, memleketin esasatı maliyesi. 
ile, serveti maliyesi ile alâkadar olan bu meseleyi bu 
defa olsun nazarı dikkate alsınlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Müsaade buyurursanız 
Vehbi Beyefendiye arzı cevap edelim. Eskimiş olan 
paralan değiştiriyoruz. Bilhassa ufaklanmış paralar. 
Heyeti Celilenin kabul etmiş olduğu bir kanun muci
bince madeni paralar kestiriyoruz. Yalnız bu para
nın mevadı iptidaiyesini bu memlekette yaptığımız için 
yavaş yavaş çıkıyor ve iki milyon liralık kabul edil
miş ve onlar her gün darp ediliyor ve bu suretle pi
yasaya çıkarılıyor. Bu suretle ufaklık olan paralar 
kaldırılıyor. Ve böyle fersudeleşmiş olan paraları da 
o zaman mübadele ediyoruz. 

Düyunu Umumiyede ihtiyat paralarımız vardır. 
Bunları gönderiyoruz ve değiştiriyoruz. Bu paraları 
mübadele etmek veyahut yeniden para çıkarmak za-
manımıdır, değilmidir meselesini bilâhare münakaşa 
ederiz. Şimdi zamanı mıdır, değil midir? O zaman arzı 
malumat ederim. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz de onu isti
yorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Ali Cenani beyefendi Encümen 
namına uzun izahat verdikleri için bendeniz Heyeti 
Celileyi çok işgal etmiyeceğim. Bir iki esas hakkında
ki arkadaşların tenkidatına cevap vermek mecburiye
tindeyim. 

FERİDUN FİKRİ BEY — Hem tahsisatı mun-
zammeyi kabul taraftarıdır, hem değildir. Bazı fusu-
lu muvafıktır ve kabul edilmelidir, bazı fusulü kabul 
edilmemelidir. Bütçe tanzimi esnasında eğer hükümet 
nazarı itibare almış olsa idi, tahsisatı munzamma için 
bize gelmezdi diyor. Bendeniz tahsisatı munzammeyi 
tetkik ettiğim zaman, tahsisatı munzammenin yüzde 
sekseninden fazlası memlekette bilhassa zahirede hu
sule gelmiş farkı fiyattan ve bir takım zamaimden 
ibaretti. Diğerleri, tahminatımızın raddesinde bir nok
san yapmışız. Eğer tahmin ettiğimiz ilk bütçemizde 
yüzde bir derecesinde bir noksan tahmin etmiş isek 
zannederim bunu da affederler. Bu kadarı hata değil
dir. 

Bunu ne gibi varidatla temin edeceksiniz buyur
dular. Bendeniz de arz edeyim. Geçen sene bütçemiz
de aşarı 25 milyon olmak üzere tahmin etmiş idik. 
Bu sene Adana pamuk aşarı, fındık aşarı, Karadeniz 
sahilinden çıkacak mevadın gümrüklerinden alına
cak varidat hakkında bu sene yaptığımız tatbikat ma-
atteşekkür gayet güzel neticeler vermiştir. Fasulye, 
portakal ve sairenin aşarı hepsi gümrükten hini ih
racında alınıyor. 

Bugün eski Aydın Vilâyetinin, yani Saruhan, İz
mir, Denizli, Muğla Sancaklarında husule gelen hu
bubat aşarı, üzüm aşarı, incir, palamut aşarı hariç ol
duğu halde şimdiye kadar tahakkuk eden miktarı vari
datımız 27 600 000 liradan ibarettir. Onlar da bu aşar 
vergisi üzerine ilâve olunacak olursa tahminimiz mu
cibince onmilyon lira fazlai hasılatımız olacaktır. Güm
rükte fazla hasılatımız vardır. Diğer iki kalem müs
tesna olmak üzere - O da; posta ve ispirto resmidir. -
Diğer kalemlerde fazlai varidatımız vardır. Hükümet 
bunları teklif ederken Heyeti Celileden ne istikraz için 
müsaade istiyecek ve ne de bir para talep edecektir. 
Kendi varidatı ile bunları temin edecektir. Kalem 
kalem arzı malûmat etmiyeceğim. Ali Cenani Beye
fendi uzun uzadıya arzı malûmat ettiler. 

Yalnız Hükümet Konakları ile hapishaneler inşaa
tım Feridun Fikri Bey karıştırmıştır. Hükümet Ko
nakları ayrı bir fasıldadır. Hapishane inşaatı da ayrı 

bir fasıldadır. Yalnız onu arz edeceğim. Muhtar Bey-
yefendi bu mevadı sıra ile tetkik buyurdular. Tasar
rufa riayet etmemiştir diye Maliye Vekâletini tenkit 
ettiler, tenvir ve teshinden bahis buyurdular. Kendi
leri de pek âlâ bilirlerki bir kalorifer ile idare edi
liyoruz. O muayyen bir maden kömürü sarf etmekte
dir. Bu sene lâzım olan 150 ton kömürün ücreti olan 
miktar istenilmektedir. Maliye Vekâletinin dışarda 
yalnız bir müdüriyeti vardır. O da Muhassesatı Zatiye 
Müdüriyetidir. Hesap edilen kömür miktarı 50 ton 
fazla olduğu için fazla miktarda tahsisat istenmiştir. 

Kasa esmanından bahis buyurdular. Kendileri ve 
bütün arkadaşlar da bilirlerki kazalarda ve hatta vi
lâyetlerin kısmı azamında demir kasa yoktur. Bunu 
şimdiden alabilmek ve gelecek sene iptidasında bir 
çok kasa bulundurabilmek için (50 000) lira tahsisat 
istedik. Bunlar belki marta kadar hazır olur alırız. 
Diğerlerini de üçyüz kırkbirde alacağımız tahsisatla 
Mayıs ve Haziran aylarında yavaş yavaş ikmal ede
riz. Kendileri de arzu etmezlerki bir mal kaleminde ve
yahut vilâyet veznesinde tahtadan veyahut saçtan kasa 
bulunsun ve evrak ve saire orada muhafaza olunsun. 

Ağnamdan bahsederken bendeniz kendilerinden 
takdir göreceğime tenkit gördüm. Eğer esbabı muci-
beyi görmüş olsalardı nitekim başka esbabı mucibe-
leri pek âlâ tetkik buyurdular, onu da tetkik etselerdi, 
orada ağnam için istenilen yüz bin liranın neden ile
ri geldiğini vazıhan görürler ve takdir ederlerdi. Sa
yım Kanunu pek iyi neticeler vermiştir ve gayet iyi 
tatbik edilmiştir. Onun için kanunen muhtarana ve
rilmesi lâzım gelen % 5'i vermek için bu tahsisat is
tenmiştir. 

Evrak Meselesine gelince: Martın iptidasında, Ali 
Cenani Beyefendinin buyurdukları gibi, bütün memle
kette defter, matbu evrak kalmamış, matbu pusula, 
ilmühuber kalmamış gibi bir vaziyete düşmeyi bitta
bi Maliye Vekâleti arzu etmez. Heyeti Celilede böy
le bir vaziyeti tabiî kabul etmez. Çünkü Mart'ta kabul 
edilecek bir bütçe ile ancak Haziranda defter tedarik 
edilebilecektir. Münakaşası olacak, ondan sonra tab
edilecek, teclit edilecek, ondan sonra muamele göre
cek ve memleketin her tarafına gönderilecek. Tab 
edilmemiş düz beyaz kâğıt üzerine, ilmühaber, def
ter ve saire tutulabilir mi? Her halde Heyeti Celile-
nin tezahüratı; muamelâtı maliyenin muntazam bir 
esasa, muntazam bir şekle girmesi merkezindedir. 
Buna itiba için, şimdiden teklif atta bulunduk. Mart* 
tan evvel münakaşası yapılsın, ve tabiî hitam bulsun 
ve Mart'ın birinci günü memleketin her tarafında bu 
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defterler ve kâğıtlar bulunsun ve muamele yapılsın, 
arzumuz budur. 

Muhtar Beyefendi, Heyeti Vekile hâkimdir, hü
kümet istediği gibi masraf yapıyor, meclis yoktur 
buyurdular. 

Zannederimki Meclisin içinden bu lâkırdıyı söyle
yecek bir Heyet Vekile çıkamaz. Ne Heyeti Celileni-
zin tespit ettiği miktardan fazla masaraf yapacak bir 
Maliye Vekâleti vardır ve ne de onu vize edecek bir 
Divanı Muhasebat vardır. Eğer böyle bir muhasebei 
umumiye tasavvur edilirse, o zaman teşkilâtı devlet 
yoktur arkadaşlar!.. Ve eğer böyle olsaydı bu maliye, 
tahsisatı munzammayı sizden talep etmeye lüzum gö
rür mü idi? Bunu nasıl tasavvur ettiklerine hayret 
ettim. 

MAZHAR MÜFÜT BEY (Denizli) — O kendi
sini; İstanbul Meclisinde zannediyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Bunun için de matbuatı misâl ge
tirdiler, Matbuat bütçesi müzakeresi esnasında Ka-
rasi Mebusu Vehbi Beyefendinin bir takım itirazatt 
vardı. O zabıt bulunsun ve bu mesele tetkik edilsin di
ye Muvazenei Maliye Encümeninden hariç bırakıl
mıştır. Tetkik edildiği zaman zabıtlarda tetkik edile
cek ve kendilerinin fikirlerinin ne merkezde olduğu 
orada tebellür edecektir. 

Harcırah Kanunu, Muvazenei Umumiye Kanu
nundan evvel yapılmış ve tasdik edilmiştir, binaena
leyh Hükümet o vakit talep etmeli idi, buyurdular. 
O kanun Muvazenei Umumiye Kanunundan evvel 
tasdik edilmiştir, bütçelerden evvel değil. Her vekâ
letin bütçesi harcırah Kanunundan bir ay evvel, iki 
ay evvel çıkmıştır. Yirmi üç Nisanda biten kanun, 
Muvazenei Umumiye Kanununun bütün mevadıdır. 
Evvelâ masarif bütçeleri müzakere edilmiştir. Ondan 
sonra da Muvazenei Umumiye Kanunu reye vaz edil
miştir ve o suretle kabul edilmiştir. Bütçelerden ev
vel çıktığı halde Hükümet, neden tahsisat istememiş
tir, sözü de çok gariptir. Harcırah Kanunu çıktığı 
vakitte tasdik edilmemiş bir bütçe ya vardı yahut o 
da yoktu. Devairin inşaası için de Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifini hem münasip gördüler, hem de 
münasim görmediler, Muvazenei Maliye Encüme
ninin teklifi eğer böyle olursa kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'idir, makbline şamil olmaz buyurdular. 
Lâkin burada tensip ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Bir 
şey söylemediler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Tatbikat itibariy
le memleket için lâzımdır dedim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Kanun hilâfına nerede hareket et
miş isek burada da söylememişlerdir. Heyeti Celile 
huzurunda arz ediyorum, kanun hilâfında hareket 
edilmiş hiçbir şey yoktur. İstediğimiz bu tahsisatı eğer 
çok görüyorlarsa, Ali Cenani Beyin buyurdukları gi
bi, bunun bir buçuk milyon lirası gümrükler için
dir. Gümrüklerdeki antrepolar gayrı, kâfidir. Daha 
doğrusu hiç yoktur. Tetkikatta bulunduğum zaman 
antrepolarda üçyüz bin küsur balya var idi. Bizim 
resmî ambarlarımızda otuzbin küsur balya vardı, mü
tebaki ikiyüzyetmişbin küsur balya bütün hususi 
ambarlar ücretinden daha fazladır. Muamelâtı ticari
ye itibariyle en ziyade nerede muamele oluyor diye 
tetkik ettirdim. Balyalar evvelâ nereden çıkıyor, nere
de muamele görüyor, bunu sordum ve bilâkis hususî 
ambarlarda ücret daha az olduğu için orada daha çok 
muamele yapıldığını gördüm. Bu nazarı dikkati calip
tir. Buna bir an evvel mani olmak üzere Müdafaai 
Milliye Vekâleti emrindeki sevkiyat dairesini istedik. 
Bugün bu ihtiyacı temin edecek bir daire değildir. 
Onun için bugün Heyeti Celilenizden rica ettik ve 
sevkiyat dairesinde son sistem bir antrepo yapmak, 
hususileri kapatmak ve o surette böyle sokak aşırı 
antrepolara mal göndermemeyi temin etmek istedim. 
Muvazenei Maliye Encümeni bunu tetkik ederken 
Başka yerlerde antrepo yapmak lüzumu olup olma
dığını sordular vuku bulacak teklifatı kabul ederler
se İzmir limanımızda da bir antrepo yapmak lüzumu
nu arz ettim. Onun üzerine müsaade verdiler ve bu 
suretle tensip ettiler. 

Diğer bazı limanlarımız vardır ki orada da antre
po yapmak mecburiyetindeyiz fakat vaziyetleri he
nüz taayün etmediği için şimdiden oralarda antrepo 
yapmak, bilâhare şimendüfer limanlarımızın alacağı 
vaziyetlere göre doğru görülmemiştir. Bu istediğimiz 
tahsisat biri İstanbul'da, biri Anadolu sahilinde ol
mak üzere Haydarpaşa'da bir de İzmir'de yapılacak 
antrepolar içindir. Samsun ve Mersin limanları ve 
şimendüferleri vaziyetleri taayyün ederse oralara da 
aynı büyüklükte birer antrepo yapmak mecburiyetin
deyiz. 

Zeki Bey bir takım mesailden bahis buyurdular. 
Bunların bir takımı tetkikata muhtaç olduğu için mü
saade buyururlarsa tetkik edeyim bilâhare arzı ma
lûmat ederim. 

ZEKİ BEY (GÜMÜŞHANE) — Hay hay! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Arkadaşlar! Bütçeyi takdim eder-
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ken hayalât üzerine gitmedik. Kendi yorganımızı aya
ğımızdan ve ayağımızı yorganımızdan fazla uzatma-
mışızdır. Her şeyi kendi varidatımızla temin ettik. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Müzakere kâfi olamaz, şahsım mevzubahis olmuştur. 

Arkadaşlar! Zeki Bey, bermutat benim kanun hi
lafından hareket ettiğimi iddia buyurdular ve kendile
rinin doğru gördükleri bir takım maddeler söylediler. 
Bir kere muhterem rüfekama arz etmek mecburiye
tindeyim ki kanun hilâfında Heyeti Vekile hareket et
ti, kanun hilâfında filân vekil hareket etti gibi söz
ler, kolay kolay söylenecek sözler değildir. Efkârı 
umumiye karşısında devletin umumî heyeti umumî 
vakarı itibariyle bir maddeye, bir delile istinat etme
den bu kürsü milletten hitap etmek, zannediyorum, 
umumî takip ettiğimiz gayemiz itibariyle muvafık de
ğildir. 

Diyorlar ki: Filân yerdeki muallim, 1 300 almış, 
filân yerdeki 1 600 almış, 25 senelik muallim imiş, or
ta tedrisat muallimleri kanunu mucibince maaşına 
zam edilmemiş. İstirham ederim arkadaşlar, Orta 
Tedrisat Muallimleri Kanunu malûmu âlinizdir ki bu 
mart'tan itibaren tatbik edilecektir. Bu senelik mart' 
tan evvel bunu yapmağa imkân yoktur ki yapayım. 
Geçen seneki martta bunu yapmağa imkân yoktu. Ha
tırı âlinizdedir ki Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu 
geçen sene Marttan sonra yapılmış bir kanundur. Bu 
hakikat karşısında Zeki Beyin buraya çıkıp ta bin 
türlü misâl getiriyorum iddiası ile beni Maarif Ka
nunları haricinde hareket eder şekilde ittiham etme
si bilmem ne derece doğrudur. Takdiri âlinize terk 
ediyorum. 

İkincisi, bir takım isimler saydılar, nedir bunlar 
dedim, cevap vermediler. Böyle mugalâta ile, isimler 
saymakla bir Vekili efkârı umumiyeye karşı ittiham 
etmek çok müşküldür. Bu arzda takip edecekleri ga
yeye hiç bir suretle vasıl olamazlar. Sarih olmak 
mecburiyetindedirler. Bu saydıkları isimler hatırımda-
dıf ve bunlar bugün İstanbul'da muallimdirler. Bir 
tek göstersinler ki muallim değildir, bir tek gösterse
niz Heyeti Umumiye karşısında kendimi muatep tu
tarım. Ve zannediyorum ki Zeki Bey; Maarif Vekâ
leti, Orta Tedrisat Muallimleri Kanunu mucibince, 
bir muallimi başka yere nakledemez, kanunda böyle 
bir hüküm vardır zannediyorlar, böyle bir kayıt yok
tur. Dünyada mutasavvermidir ki muallim zayıf olur, 
kifayesi olmaz, ehliyeti olmazda Maarif Vekâleti onu 
nakletmez. Dünyada böyle bir maddeyi kabul etmek 
için çok gülünç bir vaziyete düşmek lâzımdır. 

Orta Tedrisat Muallimleri Kanununun kaydet
tiği şey, bir muallimin cezaen bir mahalden başka ma
halle naklinde salâhiyattar heyetin kararına ve ken
di müdafaasına taliktir. Kastettiği şey budur. Eğer 
böyle bir nakil varsa kendi müdafaası alındıktan son
ra vekâlette müteşekkil heyetin kararı ile yapılmıştır 
Benim şahsı kararımla olmuş hiçbir muamele yoktur. 
Bir tane göstersinler, kendilerine hak vereceğim. Bu, 
hiçbir muallim bir yerden bir yere kalkmaz demek de
ğildir. O halde efendiler, mektepleri uzvu talimiyesi-
ni takviye etmek istersek, muallimlerin keyfiyetini 
yükseltmek istersek böyle bir yola giremiyecekmiyiz? 
Böyle bir kanun olur mu Meclisi Âliden böyle bir 
kanunun, çıkmasına ihtimal varmıdır? 

Sonra Zeki Bey, kendisine yakıştıramadığım bir 
yoldan yürümek istemiştir. Benim teyzezadelerimden 
bahsetmişlerdir. Muhterem Efendiler! Ne teyzezadem, 
ne halazadem, ne dayızadem, ne amcazadem vardır. 
İstirham ederim böyle bir şey olmadığı halde bu kür-
siye çıkıp ta söz söylemek her hâlde bir milletvekili
nin şeref ve vakan ile kabili telif değildir. Bu kürsü
den durup dururken güya akrabalarını iltimas ediyor, 
bir takım kadınları iltimas ediyor demek için zerre 
kadar bir hakikat olmak icap ederki bunun da imkân 
ve ihtimali yoktur. Kendileri uyduruyorlarsa kabul 
etmem. 

Ondan sonra muhterem arkadaşlar; gene fena bir 
yoldan girdiler ve biraderimden bahsettiler. Birade
rim oniki senelik bir muallimdir. Onu üç sene evvel 
İzmir lisesine tayin eden sabık Maarif Vekili Vehbi 
Beydir. Kendisi gibi bir çok muallimler vardır ki 
bugün 3 500 kuruş maaş alıyorlar. Ben ona bir kuruş 
bile ilâve ettirmedim. Bugün biraderim en mühlik bir 
hastalık karşısındadır. Üç sene evvel muallimliğe ta
yin edilmiş olduğu halde altı aydan beri hastadır. Bir 
Milletvekilinin buraya çıkıpta beni bu şekilde itham 
etmek istemesi neye delâlet eder? Takdiri Heyeti Ce-
lilenize terk ediyorum. Binaenaleyih arz ettiğim bu 
esbap dolayısiyle hilafı kanun bir hareket yoktur. Ve 
Zeki Beyin şahsı keyfi için, şahsi arzusu için böyle 
bir vaziyet vardır diye biz kabul edemeyiz. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) 
— Muhterem arkadaşlar! Gerek Dahiliye Vekâleti ve 
gerek diğer vekâletlerin istediği tahsisatı munzamma 
hakkında Maliye Vekili Beyefendi ile Muvazenei Ma
liye Encümeni namına Ali Cenani Beyefendi izahatta 
bulundular. Bendeniz bu teferruat üzerinde Heyeti 
Muhteremeyi tasdi etmeyi münasip görmüyorum. 
Yalnız bazı rüfeka bütün Heyeti Muhteremenin ve 
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hepimizin ve bütün efradı milletin pek hayati gördü
ğü bir noktaya temas buyurdukları için ve bilhassa 
Muhtar Bey kanunsuzluk diye ifade buyurdukları 
cihetle izahatta bulunmağa mecbur oldum. Bendenize 
taalluk eden ve kanunsuzluk isnat edilen nokta, An
kara'da inşa edilmekte olan Postahane binasına ait 
olan noktadır. Vekil olduktan sonra Ankara'da bir 
postahane inşasının zarureti katiye olduğunu yaptı
ğım tetkikat ve teftişat neticesinde gördüm ve karar 
verdim. Bunun ciheti kanunî ve malisini tetkik etmek 
üzere salâhiyattar olan arkadaşlarımla, müdürlerle 
istişare ettim ve gördüm ki; 1340 senesi Dahiliye Ve
kâleti Posta ve Telgraf Müdürüyeti Umumiyesi 
bütçesinde muayyen bir fasıl olarak 47 bin lira mev
zudur. 17 bin lirası ile diğer tamirat,ve inşaata ait olan 
ihtiyacı tatmin edip mütebakii 30 bin lirası ile bu 
sene bu işe başlamakta fayda tasavvur ettim ve bunu 
Maliye Vekâletine arz ettim. Vekil Beyefendi ve bil
hassa Emlâki Emiriye Dairesi bu talebi tetkik ettiler. 
Netayici tetkikatını da şimdi arz edeceğim. Yani 
Muhtar Beyin istinat ettiği maddede ki ahkâma müs
teniden bu paranın bu sene sarfiyle inşaata devam 
edilmesi imkânı olduğu neticesine vasıl oldular, alelu
sul Divanı Muhasebata müracaat vuku buldu. Tah
sisatımız olan 48 bin liradan 30 bin lirası bu maksat
la avans olarak vize edildi, alındı ve işe başlandı. 
Şimdi Muhtar Beyin istinat ettikleri maddeyi okuya
yım ve bizim istinat ettiğimiz maddede bunun aynı
dır. Muhtar Beyefendi aleyhimize olarak istinat edi
yorlar. Bendeniz de bu maddeye ait olarak arz ediyo
rum. Bir defa bu maddelerden başka Muvazenei 
Umumiye Kanununun diğer mevadında Vekillerin 
kendilerine verilen tahsisattan fazla taahhüdat ve sarfi
yatta bulunamıyacaklarına dair ahkâm vardır. Fakat 
bu ahkâm muayyen olan sene için verilmiş olan tah
sisattan fazla sarfiyat yapılamaması içindir. Halbu
ki her hangi bir inşaat ve her hangi bir taahhüdata 
girişmek, mevzuubahisolan bir meselede kısmen se
neyi h aliye bütçesinden ve kısmı mütebakisinin de 
bilâhare diğer bütçelerden sarfedilmesi hakkındaki 
hüküm şimdi arz edeceğim 31 nci maddenin üçüncü 
fıkrasındadır. 

«İstilzam edeceği masarifin mecmuu seneyi cariye 
bütçesinden tefrik olunmamak, kısmen senei cariye 
bütçesinden ve kısmen sinini atiye bütçelerinden mah
sup olunmak üzere taahhüdat icrası bir kanunu mah
sus ile tasdik olunmağa veyahut bütçede müsarrah bu
lunmağa mütevakkıftır» 

(Ali Cenani Bey sarahaten söylediler sesleri) 

DAHİLÎYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Evet efendim bendeniz de arz edeyim ki; Heyeti 
Muhteremeyi, vekili mesul sıfatiyle tatmin edeyim. 
Yani bir sene içerisinde verilmiş olan tahsisatın heye
ti mecmuasına şamil olmayan ve sene içerisinde kıs
men başlanılıp tahsisatı istikmâl edilecek olan masa
rife ait olarak buradaki şeraitin tamam olması iki şar
ta muallâktır. Ya bunun için, yani Ankara'da bir Pos
tahane binası yapılmak için Meclisi Âliden çıkmış bir 
kanun olması şarttır veyahutta bütçede müsarrah bu
lunması şarttır. Bendeniz diyorum ki bunun için büt
çede 47 bin liralık tahsisat vardır. Bütçede müsarrah 
olmak kaydı şimdiye kadar bütün Divanı Muhaseba
tın muamelâtından ve hatta onbeş seneden beri mem
leketimizde tatbik edilen esasata göre bu müsarrah 
kaydının gene maddenin dördüncü fıkrasında yazıl
mış olan cetvel ile tespit edilmiş olması bizim mem
leketimizde mütemadiyen ihmal edilmiştir ve şimdi 
fazla tasdi olmazsa aynen okuyacağım. Ağustos ayı
na ait olan Divanı Muhasebatın mufassal takririnde 
bu bapta esaslı şikâyetler vardır ve onbeş seneden 
beri bizim memleketimizde bu maddedeki ya bütçe
de müsarrah olmak kaydındaki tasrih ifadesi bunu ta
kip eden fıkradaki cetvel ile yapılıp tefrik edilmemiş
tir, yalnız bir bütçenin muayyen olan bir fasıl ve mad
desine şu kadar tahsisat konmuştur ve muayyen olan 
mevzuatın o tahsisatta zikri esasında geçen muayyen 
olan meselenin gayrıya sarf edilmemek şartı ile dai
ma sarfiyat yapılmıştır. Binaenaleyh 1340 senesi büt
çesinde posta ve telgraf inşaatı için maddenin isten
diği müsarrah bulunmak kaydı mevcuttur ve bizde bu 
müsarrah bulunmak kaydına istinaden inşaata baş
ladık. Kaldı ki; tediyatımız bugüne kadar 18 bin 
lirayı geçmemiştir 18 300 küsur liradır. Umumî taah
hüt yapılmıştır ve vakat bu taahhütnamenin içerisine 
inşaat bittikçe safha safha tediyatın icrası şartı kon
muştur. Bugüne kadarki sarfiyatımız 18 bin küsur 
liradır ve aldığımız avans tahsisatı 30 bin liraya henüz 
baliğ olmamıştır. Netayici malûmesi itibariyle bir 
noktayıda ayrıca arz edeyim. (Müzakere kâfi sesleri). 

Küçük bir noktaya, bilhassa bir noktaya işaret 
buyurdular ki: Böyle bir takım kanunsuz sarfiyat ya
pılmış ve muhtemel netayicini örtmek maksadıyle bir 
manevre ve bir plan yapılmış, o planda şu iki nokta 
imiş. Bunlardan birisi başlanmış olan şu binanın ikma
li inşası için şimdi yüzbin liralık kanun teklif ediliyor
muş. İkinci olarak gösterdikleri nokta da: Elli bin li
radan fazla sarfiyat yapılamaz tarzındaki maddei 
kanuniyenin 250 bin liraya çıkarılması için yeniden 
teklif yapılıyormuş. Şunu evvelâ arz edeyim; bu 

—348 — 



İ : 10 20 . 11 

yüzbin liralık tahsisat talebini havi olan teklif, tabiî ı 
surette başlanmış olan ve ikmali için mutlaka meclis
ten istenilmesine arzı ihtiyaç eden bir tahsisattır ve 
ve bunda gizlenmiş bir maksadı kapayacak hiçbir 
maksadı mahsus yoktur. 

ikincisi; elli bin liraya kadar sarfiyat yapılması 
hakkındaki salâhiyetin 250 bin liraya çıkarılması 
hakkında vuku bulan teklif hükümetten gelmemiştir. 
Ve hükümetin bununla alâkası • yoktur. Vaktiyle elli 
bin liralık salâhiyetin altın devrine ait olduğunu dü
şünerek işi ameli bir cihetten düşünmeye imkân bırak
mak üzere Muvazenei Maliye Encümeninin kendi 
teşebbüsüyle yapmış olduğu bir tekliftir ki; elimizdeki 
tahsisatı munzamme kanun lâyihasına bunu saraha
ten dercetmişlerdir. Binaenaleyh ne yapılmış olan bir 
kanunsuzluk vardır ve ne de yapılmış kanunsuz ha
reketi setretmek maksadiyle böyle Heyeti Celilenizin 
huzuruna getirilmiş teklif vardır. Bu noktayı tasrih 
ettikten sonra vazifemi ifa etmiş olduğumu zannedi
yorum. (Müzakere kâfi sesleri) 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Müzakerenin kâ
fi olduğuna dair takririmiz vardır. 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Söz istiyorum, şah
sım mevzubahis olmuştur, (Gürültüler) 

REtS — ikinci defa sözünüz mukayyettir. Kifa- ı 
yeti müzakerenin takririni reye koyacağım. 

HALtT BEY (Kastamonu) — Usuli müzakere 
hakkında söz istiyorum. Efendim! Muvazene Encü
meninde aza olan Gümüşhane Mebusu Hasan Fehmi 
Bey mazbatanın zirinde bazı mevadına muhalif ol
duğunu söylüyor. Kifayeti müzakereye karar ver
mezden evvel lütfen bu hususta izahat versinler. 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Reis 
Bey! iki kelime söylememe müsaade eder misiniz? 

RElS — Usul hakkında söz istediler. Fakat sözleri 
usule ait değildir kifayeti müzakere takririni okut
mağa başladığımız zaman söz söylemişlerdi. Kifa
yeti müzakere takririni reye vaz edeceğim. Kabul 
buyumlmazsa o vakit arkadaşlara söz vereceğim. 

HASAN FEHMt BEY (Gümüşhane) — Bazı 
fasılalardaki miktarlara muhalifimdir. Lâyihanın he
yeti umumiyesine muhalif değilim. Faslın müzakere
sine sıra geldikçe söylüyeceğim. 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Denizli » 
Mazhar Müfüt j 

ı ı mmta 

. 1340 C : 2 

Riyaseti Celileye 

Tahsisatı munzammenin heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakere kâfidir Fasılların müzakeresine 
geçilmesini teklif eyleriz. 20 Teşrinisani 1340 

Rize Yozgat 
Ekrem Süleyman Sırrı 

Cebelibereket 
ihsan 

REtS — Efendim! Evvelâ heyeti umumiye hak
kındaki müzakerenin kifayetini Reyi Âlilerine arz 

edeceğim. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın... indiriniz efendim. Müzakereyi kâfi görmiyen-
ler lütfen el kaldırsın... Kâfi görülmüştür. Lâyiha
nın heyeti umumiyesi hakkında bir takrir vardır oku
nacak; 

Riyaseti Celileye 

Hükümetten vürut ederek Muvazenei Encümeni
nin mazbatası ile birlikte bugün müzakere kılınmakta 
olan tahsisatı munzammanın bir takım mübrem ve 
zarurî olmıyan masrafları ihtiva ettiği anlaşılmıştır. 
Binaenaleyh fevkalâde mühim ve mübrem olan Mü
badele Vekâletine ait bütçenin diğer tahsisattan tef
rikiyle derhal reye vaz'ını ve diğer tahsisat meyanın-
da muvazenei maliye esasını muhil zevait tefrik edil
mek ve tetkikat tamik olunarak hayatı umumiyeyi 
cidden ve hakikaten alâkadar etmek itibariyle zarurî 
ve katiyen sarfı muktazi masarif ayrıca ve müstace-
len Meclisi* Âliye arz kılınmak üzere diğer tahsisat 
hakkındaki levayıhı kanuniyenin Muvazenei Maliye 
Encümenine iadesini teklif eylerim. 20 Teşrinisani 1340 

Dersim Mebusu 
Feridun Fikri 

REtS — Efendim! Fikri Bey noktai nazarlarını 
burada izah ettiler. Feridun Fikri Beyin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmemiştir.* Fasılların müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum. Fasıllara geçilmemesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.. Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim! Vaktimiz gecikmiştir. Cumartesi günü 
aynı saatte içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat: Saat: 7,00 

• »m 
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9 Kânunusani 1340 tarih 
ihtiyat, milis kuvvetle ve 

tan ve efrada 

ve 397 numaralı (İstiklâl mu'iarebatı esnasında malul kalan muvazzaf, mütekait, 
Jandarma erkân, ümera, zabıtan, memurin ve mensubini askeriye ile küçük zabi-
nakdî mükâfat itası hakkında) Kanuna müzeyyeî Kanun'un neticei ârâsı 

(Kabul edilmiştir.) 

Adana 
Kemal B. 
Zamir B. 

Amasya 
Ali Rıza B. 
Esad B. 

Ankara 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 

Antalya 
Rasih Ef. 
Talât B. 

Artvin 
Hilmi B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 

Bayezkl 
Süleyman Sudi B. 
Şefik B. 

Biga 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

Bozok 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

Bursa 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 

Canik 
Cavid Paşa 
Süleyman Mecmi B. 

Cebelibereket 
İhsan B. 

Âza adedi 
Reye iştirak -edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Münhaller 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Ziya B. 

\ Denizai 
i Mazhar fvlüfid B. 
' Necip Ali B. 

i Dersim 
? Ahmet Şükrü B. 
\ Feridun Fikri B. 

( Dîyarbekir 
• Feyzi B. 
: Zülfi B. 

* Edirne 
; Hüseyin Rıfkı B. 
? Eîâzız 

Hüseyin B. 
Mumiddin B. 

İ Mustafa B. 
\ 
'• Ergani' 
| İhsan B. 

Kâzım Vehbi fi. 

Ertuğru! 
Halil B. 

I Rasim B. 

Erzincan 
Sabit B. 

Erzurum 
Câziriı Ef. 

S Hâlct B. 
I Raif Ef. 
! Rüştü Paşa 

287 

Eskişehir 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

Gaziantep 
Ahrned Remzi B. 
Ali Conani B. 
Hafız Şahin Ef. 

Genç 
Muhiddin B. 

Giresun 
Hacim Muhiddin B. 

Gümüşhane 
| Hasan Fehmi B. 

Zeki B. 
Hakkâri 

Nazmi B. 
| İsparta 
3 Hüseyin Hüsnü B. 
1 
i Hafız İbrahim Ef. 
1 Mükerrem B. 
1 tcel 
-1 

î Hafız Emin Ef. 
fi 
l İstanbul 
jj Ali Rıza B. 
i Dr. Refik B. 
V 

i Yusuf Akçura B. 
| İzmir 
\ Mahffliıd Esad B. 
•j 

j! Mustafa Necati B. 
I Mustafa Rahmi B. 
i Osmanzade Haindi B. 
j İzmit 
l Ahmet Şükrü B. 
i İbrahim B. 
i Safet B. 

Kûngirî 
Mustafa Abdülhalik B 
Rifat B. 
Talat B. 
Ziya 3 . 

Karahisarı Sahip 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Sadık B. 

Karahisarı Şarki 
Ali Sururi Ef. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

Karesi 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet B. 

Kastamonu 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 

Kayseri 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

Kırkilise 
! Dr. Fuad B. 
\ Kırşehir 
) Ali Rıza Ef. 
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Konya 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef.: 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B, 

Kozan 
Ali Saip B. 

Kütahya 
Ferid B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Hacı Mehmet Ef. 

Mardin 
Abdülgani B. 
Necip B.: 
Yakup Kadri B. 

Menteşe 
Şükrü Kaya B. 

Niğde 
Ebubekir Hazım B. 
Halid B. 

Ordu 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

Rize 
Ali B. 
Ekrem B. 
Fuad B. 
Rauf B. 

*». 

Saruhan 
Hacı Ethem B, 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Vasıf B, 

Siird 
Mahmud B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 

Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B, 

Siverek 
Kadri Ahmed B. 

Tekfurdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

• • « < — « M » 

Tokad 
Bekir Sami B. 
Emin B. 
Mustafa Vasfi B. 

Trabzon 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

Urfa 
Ali B. 
Şeyh Saffet EL 

Van 
Hakkı B. 
Münib B. 

Zonguldak 
Halil B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B< 
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MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİNİN 1340 SENESİ BÜTÇESİNİN FÜSUL VE MEVADINA 
İLÂVESİNE LÜZUM GÖRÜLEN (2 548 150) LİRALIK TAHSİSAT HAKKINDA (1/511), 1340 SENESİ 
BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İTASINA (1/528), NAFIA VEKÂLETİ SENEÎ HALİYE BÜT
ÇESİNİN 262 NCİ FASLININ ÜÇÜNCÜ İNŞAAT VE TAMİRATI MÜSTACELE VE CESİM KÖPRÜLER 
MADDESİNE (183 000) LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA İTASINA DAİR (1/536), NAFIA VEKÂLETİ 
BÜTÇESİNİN 258 VE 263 NCÜ FASILLARINDAN 263 NCÜ FASLIN BİRİNCİ MADDESİNE (117 000) 
LİRANIN MÜNAKALESİNE DAİR (1/537), ADLİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİNDEN MÜNAKALE İCRA
SINA DAİR (1/538), SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKÂLETİ İLE UMUM JANDARMA 
KUMANDANLIĞI BÜTÇESİNDE MÜNAKALE İCRASINA DAİR (1/539), MÜBADELE, İMAR VE 
İSKÂN VEKÂLETİ BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İTASINA DAİR (1/540) KANUN LÂYİHA
LARI İLE RİYASETİ CUMHUR BÜTÇESİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İTASINA DAİR (3/299), BÜ
YÜK MİLLET MECLİSİNİN HARCIRAH MADDESİ İLE DİĞER BAZI MEVADINA TAHSİSAT İTASI
NA VE RİYASETİ CUMHUR BÜTÇESİNDE MÜNAKALE İCRASINA DAlR BÜYÜK MİLLET MECLİ
Sİ İDARE HEYETİNİN (3/301), VE ZABITLARIN VAKTİ ZAMANI İLE YETİŞMESİ İÇİN ZABIT KA
LEMİ MEMURLARINA GECE YEMVİYESİ İTA EDİLMEK ÜZERE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİNİN 
1340 SENESİ BÜTÇESİNE BİN ELLİ LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA İTASINA DAİR BÜYÜK MİLH 

LET MECLİSİ REİSVEKİLLİĞ1 TEZKERELERİ (3/217) VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 
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LEMİ MEMURLARINA GECE YEMVİYESİ İTA EDİLMEK ÜZERE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN 

1340 SENESİ BÜTÇESİNE BİN ELLİ LİRA TAHSİSATI MUNZAMMA İTASINA DAİR BÜYÜK MİL

LET MECLİSİ REİSVEKİLLİĞİ TEZKERELERİ (3/217) VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Münderecat 

1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 1340 se
nesi bütçesinin füsul ve mevadına ilâvesine lüzum gö
rülen 2 548 150 liralık tahsisat hakkında Başvekâlet
ten mevrut kanun lâyihası (1/511) 

2. — 1340 senesi Bütçesine tahsisatı munzamma 
itasına dair Başvekâletten mevrut kanun lâyihası 
(1/528) 

3. — Riyaseti Cumhur bütçesine tahsisatı munzam-
me itasına dair Heyeti İdare tezkeresi (3/299) 

4. — Nafıa Vekâleti senei maliye bütçesinin ikiyüz-
altmışikinci faslının üçüncü inşaat ve tamiratı müstace
le ve cesim köprüler maddesine 183 000 lira tahsisatı 
munzamma itası ve 258 ve 263 ncü fasıllardan 263 
ncü faslın birinci maddesine 117 000 liranın münakale
si hakkında Başvekâletten mevrut kanun lâyihası 
(1/536, 1/537) 

5. — Adliye Vekâleti bütçesinde münakale icrası
na dair Başvekâletten mevrut kanun lâyihası (1/538) 

6. — Sıhhiye ve Muvazenei İçtimaiye Vekâletiy
le Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesinde müna
kale icrasına dair Başvekâletten mevrut kanun lâyihası 
(1/540) . 

7. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti bütçesine 
tahsisatı munzamme itasına dair Başvekâletten mevrut 
kanun lâyihası. 

8. — Büyük Millet Meclisi bütçesinin harcırah mad-
na ve Riyaseti Cumhur bütçesinde münakale icrasına 
dair İdare Heyeti tezkeresi (3/301) 

9. — Zabıtların vakti zamaniyle yetişmesi için Za
bıt Kalemine gece yevmiyesi ita etmek üzere Büyük 
Millet Meclisinin 1340 senesi bütçesine 1 050 lira 
tahsisatı munzamma itasına dair Divanı Riyaset Ka
ran (4/217) 

10. — Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
11. — 1340 senesi tahsisatı munzamme cetvelleri: 
A) Cetveli (İcmal) 
1. Büyük Millet Meclisi 
2. Riyaseti Cumhur 
3. Maliye Vekâleti 
4. Düyunu Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi 
5. Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 
6. Tapu Müdüriyeti Umumiyesi 
7. Dahiliye Vekâleti 
9. Emniyeti Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi 
8. Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
10. Jandarma Kumandanlığı ' 
11. Hariciye Vekâleti 
12. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 
13. Adliye Vekâleti 
14. Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
15. Maarif Vekâleti 
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16. Nafıa Vekâleti 
17. Ticaret Vekâleti 
18. Müdafaai Milliye Vekâleti 
19. Bahriye 
20. Mübadele, tmar ve İskân. Vekâleti 
21. Ziraat Vekâleti 
12. — 1340 senesi Bütçesinin füsııl ve mevadı muh-

telifesine tahsisatı munzamma itasına dair Kanun. 

13. — Mebanii Milliye İnşaatına sarf edilmek üzere 
beş milyon lira tahsisat itasına dair Kanun. 

1 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 1340 senesi büt
çesinin füsul ve mevadına ilâvesine lüzum görülen 
2 548 150 liralık tahsisat hakkında Başvekâletten mev

rut Kanun Lâyihası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Celilesinin 1340 
senesi Bütçesinin fusul ve mevadına zamimeten ilâve
sine lüzum görülen iki milyon beşyüzkırksekiz bin yüz-
elli liralık tahsisat hakkında Maliye Vekâleti celilesi
nin tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 26.10.1340 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe sureti 
leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsa
ade buyurulmasını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 
1340 senesi Bütçesinin merbut cetvelde muharrer fusul 
ve mevadına minhaysel mecmu iki milyon beşyüzkırk
sekiz bin yüzelli lira tahsisatı munzamme ita olunmuş 
tur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Mali
ye ve Mübadele, İmar ve İskân Vekilleri memurdur. 

2 6 . 1 0 . 1 3 4 0 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Recep 
Maarif Vekili 

Vasıf 
Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Hasan Hüsnü Vekili 

Doktor Refik 
Mübadele, İmar ve İskân Vekili 

Refet 

1340 senesi için talep olunan tahsisatı munzamma 
esbabı mucibesi 

Dörtyüz bini mütecaviz muhacir ile ikiyüz bine 
karip hayvanatını onbir aydan ibaret kalil bir müddet 
zarfında Yunanistan'dan nakle ve muhacirinden kısmı 
azamini mevcut mesakini tamir ve yeniden köyler in

şa eylemek suretiyle iskân ve muhacirinden muhtaç 
olanların masarifi seferiyelerini tediye ve kendilerini 
iskân, iaşe eylemiş olan Vekâlet bu azim teferruatlı va
zifeyi ifa eylerken masarifi umumiye namı altında ve
rilen tahsisatı kamilen sarf etmiş ve bugün bu tahsi
sattan hemen bir parası kalmamıştır. Halbuki seneyi 
maliyenin hitamına dört aylık bir müddet vardır. Şim
diye kadar muaveneti Hükümetle iaşe olunan ve kıs
men müstahsil hale geçenlerden başka Hükümetin mu
aveneti ile iaşe olunmaya muhtaç altmış bin nüfus 
vardır ki bunlar müstahsil hale geçinciye kadar iaşe 
olunacaklarından bunun için Vekâletin yediyüzotuzse-
kiz bin liralık bir tahsisata ihtiyacı vardır. 

Muhacirinden sıtmadan ve emrazı saireden musap 
olanların tedavilerine ancak 268 000 lira tefrik ve sarfı 
mümkün olmuştur. Daha sene nihayetine kadar emrazı 
sariye ve bilhassa malarya ile mücadele mecburiyeti 
vardır. Bunun için icabeden yerlerde dispanserler, re
virler tesis, kinin ve edviyei saire mubayaası ve Hükü
met ve belediye hastahanelerinde yatırılacak hastaların 
bakılma masarifi olmak üzere de 206 000 liralık tah
sisata ihtiyaç vardır. Köyler teşkil edilmiş olmakla be
raber eşhası üzerine bağ ve bahçe gibi gayri menkulle
rin tevziatı henüz lâyıkıyle yapılamamıştır. Pek elzem 
olan bu iş için 164 000 liralık tahsisata ihtiyaç var
dır. 

Vilâyatı şarkiye mültecilerinden olup, izhar ettikle
ri arzu üzerine eski yurtlarına sevk ve nakillerine başla
nan 9 000 nüfusun bermucibi talimatname masarifi 
nakliyeleri yolda ve mahalli iskânlarında iaşeleri için 
20 200 ve derdesti iskân bulunan bazı âşair için" yir-
mibin Yemen'den celbedilecek «295» Türk memurla
rından muhtaç sayılan «95» nüfusun masarifi celbiye 
ve iskâniyeleri için dokuzbinbeşyüz ki cem'an 49 700 
liralık bir tahsisata lüzum vardır. 

Muhacirinden muhtaç olan ve şimdiye kadar ikdar 
edilemeyip miktarı 15 000 tahmin edilen ailenin müs
tahsil hale geçebilmelerini ve hiç olmazsa ilkbaharda 



zeriyatta bulunabilmelerini temin için şimdiden tedarik 
ve tevzii icabeden tohumlardan ve her ailenin muhtaç 
bulunduğu onar kilodan fasulye, mercimek, bakla ve 
saire tohumları için 62 200 ve aile başına otuzar kilo
dan onbeşbin aileye lüzumu olan tohumluk mısır be
deli olmak üzere 67 500 ve aile başına yüz kilodan 
bu onbeş bin aileye verilmesi lâzım gelen hububat to
humluk bedeli için 225 000 ve tohumluk patetes için 
10 000 ve Gemlik, Bursa, Ertuğrul ve saireye iskân 
edilen muhacirine verilecek ipekböceği tohumu için 
2 000 ve aile başına yedişer kilodan alınıp verilmesi 
lâzım gelen arpacık soğan için, 30 000 ki cem'an 
396 700 ve elli tohum kalbur makinesi ve ikibin pul
luk için de 34 000 ve ikibin çift hayvanatı için 
280 000 lira ki cem'an 710 700 liralık tahsisata ihtiyaç 
vardır. Vaziyeti iskâniyelerinin tashihi zımnında teb
dili mevki etmeleri İcabeden nüfusun vapur ücreti öl
mek üzere 250 000 bunların irkâp ve ihracı için 3 000 
gerek vaziyeti iskâniyeyi tashih ve gerek mevcut kesa
feti izale zımnında Anadolu dâhilinde karadan sevki-
yat için 34 250 ve mültecilerin memleketlerine na
killeri için 12 000 ki cem'an 74 250 liralık tahsisata 
Vekâlet muhtaç bulunmaktadır. 

Yeni köy ve evler inşası için 182 000 ve muhaciri
ni muvakkaten şedaidi havaiyeden ve kışın açıkta kal
maktan kurtarmak için yapılan ve yapılmakta olan 
«7 250» iktisadî hanenin inşası için 230 000 ve tamiratı 
müstacele için 100 000 ki mec'an 512 000 liralık tah
sisata lüzum görülmetkedir. 

Velhasıl vekâleti acizi tahsisatın kamilen sarf edil
miş olmasından dolayı masarifi umumiye için 
"2 454 234 liralık tahsisata şiddetle lüzum görmektedir. 

Merkez: 
Harcırah : Vekâletin altı müfettişi olduğu ve maa-

harcırah yevmiyeleri şehrî ikiyüz lira hesap edildiği hal
de 14 400 lira müfettiş harcırahı tutmaktadır. Halbuki 
bir müfettiş için ikiyüz lira harcırah ve yevmiye kâfi 
gelmemekte ve şehrî ve her müfettiş için 250 - 300 li
ra isabet etmektedir ki bu hesaba göre müfettişler tah
sisatı seneviyesi 21 600 lira tutmaktadır. Bundan 
başka merkezden tayin edilen memurinin mahalli me-

„ muriyetlerine kadar olan harcırah ve yevmiyeleri var
dır. Bunlar ve tahsisatı sıhhiye ve ziraiye gibi fennî tet
kik ve tahsisatlar da bu miktara zammolunduğu halde 
harcırah maddesinin kifayetsizliği tezahür etmekte bu
lunduğundan bu maddeye de lâakal 15 000 lira zam
metmek icabeder. 

5 — 
I Mülhakat: 

Mülhakatın kırtasiye tahsisatı beşbin liradır ki bu 
miktar imar komisyonlarını ihtiva eden ellidokuz vi
lâyet ve doksanbeş kaza ve ondört mıntıkaya tevzi 
ve taksim olunduğu halde beher idareye senevi yirmi-
dokuz lira isabet etmekte olduğundan kifayetsizliği 
meydandadır. Bunun içinde (3 000) liralık daha kır
tasiye tahsisatına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Müteferrika maddesi de daha elim bir halde olup, 
senevi idare başına dokuz lira gibi pek cüz'i bir meb
lâğ isabet etmektedir. Bu maddenin (1 500) lira olan 
tahsisatına (1 500) liranın daha ilâve ve zammı elzem 
bulunmaktadır. 

Harcirah: Mülhakat, kırtasiye ve müteferrikada 
çektiği güçlükten daha büyüğünü harcırah madde
sinde çekmiştir. Senevî mıntıka başına (1 215) lira 
isabet etmektedir. Halbuki her mıntıkada yedi, sekiz 
zattan mürekkep tevzii arazi komisyonları, imar ko
misyonları muhacirine refakat eden ve mahallî is
kânlarını gösteren iskân memurları ve seyyar memu
rini saire vardır ki bunların tahakkuk etmiş ve et
mekte bulunmuş olan harcirahları binlerce liraya ba-

j liğ olmaktadır. 

Vekâleti âcizî memurlarına müerettep vazaifin 
mahiyeti itibariyle mütemadiyen mıntıkalarından 
vilâyetlere, vilâyetlerden kazalara ve kazadan köylere 
memur izamı mecburiyeti olduğundan harcirah tah
sisatının diğer vekâletlerden çok fazla olması zarurî 
bulunduğu halde ancak (17 000) lira verilmiştir. 

Elyevm ekseri vilâyatta memurların tahakkuk eden 
harcirahı verilmemekte ve yeniden memur izamına da 
imkân kalmamaktadır. Bu vaziyetin devamı vekâleti 

I âcizi muamelâtının sekteye uğramasını intaç etmek
te ve icabeden faaliyeti tevkif eylemektedir. Binaen
aleyh vilâyat memurları için yeniden (47 000) liralık 
tahsisata sureti kafiyede ihtiyaç vardır. Memurini ma-
zule: Her vekâlet mazul memurlarının mazuliyet maa
şı ile tahsisatını kendi bütçesinden vermesi usulü 
müttehize icabından bulunduğu halde Vekâleti âcizirı 
senei haliye bütçesine yeniliğinden ve Sıhhiye ve Mu
aveneti İçtimaiye Vekâletinden de haber verilmedi
ğinden dolayı bir şey konulmamıştır. Müteaddit ma
zul bulunmakta ve bunların maaşları (8 000) ve tahsi
satı fevkalâdeleri de (20 000) ki cem'an (28 000) lira 
tutmaktadır. Bu tahsisatın da verilmesi lâzımeden 

I bulunmaktadır. 7 Teşrinievvel 1340 



Fasıl Madde Nev'i 

322 8 Harcırah Merkez 
324 1 Kırtasiye Mülhakat 

4 Müteferrika 
5 Harcırah 

324 ncü fasıldan istenilen miktar 
Masarif atı umumiye 

İaşe 
Sıhhiye 
İskân 
Muhacirin 
Ziraat 
Sevkiyat 
İmar 

325 nci fasıldan istenilen miktar 
Memurini mazule 
Maaş 
Tahsisatı fevkalâde 

Yekûn 

Yekûnu Umumî 

1341 bütçesiyle 
kabul olunan 

Lira Adet 

20 000 
5 000 
1 500 

17 000 

23 500 

sarf olunan 
Lira Adet 

19 000 
5 000 
1 500 
17 000 

Bakiye kalan 
Lira Adet 

1 000 
0 
0 
0 

23 500 0 

İstenilen miktar 
Lira Adet 

15 000 
3 000 
1 500 

47 000 

51 500 

738 ooo 
206 000 
164 
49 
710 

000 
700 
700 

74 250 
511 

2 453 

8 

000 

650 

000 
20 000 

28 

2 548 

000 

150 

1340 senesi Bütçesine Tahsisatı Munzamma İtasına 
Dair Başvekâletten Mevrut Kanun Lâyihası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Muvazenei Umumiye dahilinde bulunan devai-

rin 1340 senesi bütçelerine mevzu bazı nevi tahsisatın 
ademi kifayesi hasebiyle sene gayesine kadar sarfına 
lüzumu kati görülen tahsisatı munzamma hakkında 
Maliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup, İcra Ve
killeri Heyetinin 4 . 1 1 . 1340 tarihli ictimaında Mec
lisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai, kanuniye leffen 
takdim kılınmıştır. Müstacelen muktezasının ifasına 
delâlet ve müsaadei riyaset penahilerinj istirham ey
lerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Kanun Lâyihası 
Madde: 1. — Esamisi merbut cetvelde muharrer 

devairin 1340 senesi bütçelerinde mevzu bazı nevi 
muhassesatın ademi kifayesi hasebiyle sarfına lüzum 
görülen minhaysel mecmu sekiz milyon doksan bin 

üçyüz altmış iki lira taalluk ettiği fusul ve mevada 
tahsisatı munzamma olarak ita olunmuştur. 

Madde: 2. — îşbu Kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyül icradır. 

Madde: 3. — İşbu Kanunun icrasına Maliye Veki
li memurdur. 

Başvekil ve Hariciye 
Vekili 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mustafa Necati . 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik. 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 
Hasan Hüsnü 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Bulunmadı 

Maarif Vekili 
Vasıf 

Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Vekiü 
Doktor Refik 

Mübadele Vekili 
Bulunmadı 
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Maliye Vekâletine ait Tahsisatı Munzamma I 
Esbabı Mucibesi 

34 ncü fasıl üçüncü madde - Tenvir ve teshin -
(Merkez Levazımı) 

Vekâleti celile kaloriferinde ihrak olunmak üze- I 
re Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi vesatetiyle muba
yaasına tevessül olunan yüzelli ton maden kömürü 
için üçbinsekizyüzotuz lira ita edileceğine ve Muhas- I 
satı Zatiye Müdüriyeti için başkaca mahrukat müba-
yası icabetmekte olmasına binaen ademi kifayeti ta
hakkuk eden işbu maddeye ( ikibin) lira ilâvesi muk-
tazidir. 

Otuzbeşinci fasıl — Merkez müteferrikası: I 
Saati mesai haricinde çalıştırılan memurin ve müs

tahdemine ikramiye ve mükâfatı nakdiye itasından 
ve sair müteferrik masraftan ve fiyatların pek gali bu
lunmasından dolayı kamilen sarf edilmiş olan müte
ferrika maddesine beşbin lira ilâvesi icapeylemiştir. I 

Otuzyedinci fasıl üçüncü madde - Tenvir ve Tes
hin I 

Dördüncü madde — Kırtasiye (Taşra levazımı) 
Mahrukat ve levazımı kırtasiyenin taşralarda pek 

gali fiyatlarla tedarik edilmekte olmasından naşi büt
çeye mevzu mebaliğin tamamına karip miktarının vİ-
lâyata havalesi verilmiş olmasına rağmen bu tertip- I 
lerden külliyevmen talep vaki olmakta olmasına ve 
senenin hitamına beş ay bulunmasına binaen tenvir ve I 
teshin maddesine onbin ve kırtasiye maddesine beşbin 
liranın zammı münasip' görülmüştür. 

Otuzyedinci Fasıl Beşinci Madde — Kasa esma
nı Ve masarifi nakliyesi: istilâya duçar olan mahaller I 
mal sandıklarında hıfzı nukuda mahsus kasa mevcut 
olmadığından ve vilâyetin her birine vasati olarak iki 
kasanın mubayaa ve irsali lâzım geldiği işaratı vakıa
dan anlaşılmış olduğundan kasa esmanı ve nakliyesi I 
maddesine ellibin lira zammı zaruri görülmüştür. I 

Otuzdokuzuncu fasıl — Taşra Müteferrikası: 
Bütçeye mevzu mebaliğin gayriez havale bakiyesi 

ile sene nihayetine kadar idare olunamıyacağı muta-
libatı vakıadan anlaşılmış olduğundan bu maddeye 
beşbin lira zammı muktazidir. 

Otuzdokuzuncu fasıl birinci madde — Masarifi 
Muhakeme: 

Bütçeye mevzu tahsisatın sene. nihayetine kadar ki
fayet . edemiyeceği anlaşıldığından masarifi muhake
me maddesine otuzbin lira zammı zarurî görülmüştür. 

Otuzdokuzuncu fasıl ikinci madde — Evrakı mat
bua tabiye ve teclidiyesi ve üçüncü madde — Kıy
metli evrak tabiyesi: I 

işbu maddenin gayriez sarf bakiyesi onbin küsur 
liradan ibaret isede bu miktar sene bidayetinden beri 
kâğıdı verilmek suretiyle Matbaai Âmireye sipariş 
verilen eVrak ve defatirin masarifi sevkiye ve tabiye
sine ancak kifayet edebileceğinden ve senei haliye 
ve atiyenin son ve ilk altı aylık evrak ve defatir ihti-
yacatının şimdiden temini muktazi bulunmasına na
zaran işbu maddeye ikiyüzaltmışdörtbin ve aynı va
ziyette bulunan kıymetli evrak maddesine onbin lira
nın zammı derecei vücupta görülmüştür. 

Otuzdokuzuncu fasıl beşinci madde — Memu
rin Harcırahı: 

Harcırah tahsisatının bu baptaki kanunun tadili ve 
aile harcırahının kararname mucibince itası mühasa* 
betiyle ihtiyaca ademi kifayeti anlaşıldığından bu 
maddeye otuzbin lira zammı muktazidir. 

Otuzdokuzuncu fasıl altıncı madde — Maliye 
Müfettişleri harcırahı : 

Harcırah Kanununun tadili münasebetiyle bu 
maddeye onbin lira zammı icabetmektedir. 

Kırkbirinci fasıl birinci Madde — Ağnam mas
rafı: 

Bu sene mevkii tatbike vaz olunan Sayım Kanu
nu mucibince yoklama vazifesiyle mükellef olan tah
sildarlar ile her köyün heyeti ihtiyariyesine ikramiye 
itası lâzım gelmekte ve işbu ikramiye yekûnunun ha
sılatın yüzde beşini tecavüz edememesi hükmü kanun 
icabından bulunmaktadır. 

Senei haliye ağnam varidatı dört milyon yediyüz-
bin liraya vasıl olmuş ve bunun için verilmesi lâzım 
gelen ikramiyeye mukabil bütçeye mevzu yüzbin li
ra tahsisat nakâfi gelmiş olduğundan salifüzzikir mad
deye mevzu yüzbin lira tahsisat nakâfi gelmiş oldu
ğundan salifüzzikir maddeye yüzbin lira zammı za
rurî görülmüştür. 

Kırkbirinci fasıl ikinci madde — Aşar masrafı: 

Tahsisatı mevzuanın sarfına binaen bu maddeye 
onbeş bin lira zammı lâzım gelmektedir. 

Kırkbirinci fasıl altıncı madde — Kıymetli ev
rak aidatı tahsiliyesi, yedinci madde kâtibi adilere ita 
olunacak aidat: 

Tahsisatı mevzuanın tahakkuku tahsilâtına tabi 
masraftan ibaret bulunmasına ve eylevm bakiyei 
tahsisat mevcut olmamasına binaen bu tertiplere ohar-
bin liranın zammı zarurî görülmektedir, 

^Kırkikinci fasıl beşinci madde — Reddiyat: 
Tahsisatı mevzua senenin altıncı ayından evvel 

kamilen sarfedilmiş ve suveri muhtelife ile irat kay
dedilip reddi muktazi mebaliğ için mutalibat tevali 
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eylemekte bulunmuş olmakla beraber 1339 ve 1340 j 
senelerinin aşar hissei ianesi tahsilatından mal san
dıklarınca irat kaydolunan ve senenin müruruna meb-
ni mahsubat hesabı vasıtasıyle emanete alınarak red- I 
di kabil olamıyan mebaliğ dahil olmak üzere bu mad- [ 
deye yüzelli bin lira tahsisat ilâvesi icabeylemektedir. J 

Kırkdokuzuncu fasıl — Masarifi gayrı melhuze: 
Masarifi gayrı melhuze faslına mevzu elli bin li- j 

ra tahsisat tamamen sarfedilmiş ve tahsisatı mebhuse 
hesabına Cenevre ve Bürüksel'de Musul müzakeratı- I 
na memur heyete üç defada tediye ettirilen otuzbin 
küsur liranın muamelei mahsubiyesi ifa edilememiş- | 
tir. Tahditi hudut komisyonlarına memur heyetlerin j 
yevmiye ve masarifi mütenevviası için karşılığı bulu
namaması dolayısıyle tediyat icra olunamamasından 
dolayı müracaat tevali eylemekte bulunmuştur. Gerek 
Musul müzakeratına memur heyetin ve gerek tahdidi 
hudut komisyonları masarifinin tediye ve mahsubu 
ve sene nihayetine kadar gayrı melhuz tediyatı kar
şılamak üzere mezkûr fasla lâakâl yüzbin lira zam
mı derecei vücupta görülmektedir. 

Ellibirinci fasıl — Hükümet konakları tamirat, 
inşaat ve tevsiatı: 

Seneyi haliye iptidasında merkez ve mülhakat 
hükümet konaklarının tamirat, tevsiat, inşaat ve ikma
li inşaatı için bütçeye mevzu üçyüzbin lira ile kanunu 
mahsus mucibince seneyi haliye zarfında da sarfı mü-
cez olan üçyüzotuzdokuz senesi bütçesinin doksanbi-
rinci faslının ikinci maddesinden müdevver otuzdört-
bin küsur lira ki cem'an üçyüzotuzdörtbin kusur li
ralık tahsisattan seksenbin lirası üçyüzotuzdokuz se
nesinde inşaasına mübaşeret edilerek natamam kalmış 
olan maliye ve dahiliye binalarına, elli bin lirası ke
za üçyüzotuzdokuz senesinde inşaasına mübaşeret edi
lerek natamam kalmış olan mülhakat hükümet konak
larının zaruri olan ikmali inşaatına, elli bin lirası da 
üçyüzotuzdokuz senesinde tamiratı müstacele için ta
lep edilerek tahsisatın ademi müsaadesine mebni ha-
valenapıesi gönderilemiyen bazı mülhakat hükümet 
konakları için sarfedilmiş ve bu suretle üçyüzkırk se
nesinde icra edilecek inşaat ve tamirat için ancak yüz-
ellibin lira raddesinde bir tahsisat kalmıştır. îstilâ do
layısıyle vilâyatı şarkiye ile Garbî Anadolu vilâyet
lerimizde hiçbir hükümet konağı kalmadığı gibi di
ğer vilâyetlerimizde de ihtiyacın pek dununda olarak 
mevcut hükümet konaklarının hemen kâffesi muh- I 
tacı tamir bir halde olduğundan mevcut bakiyei mu-
hassesatla işbu ihtiyacatın gayrı kabili tatmin olduğu 
görülerek bunlardan gerek tamirat gerekse inşaat için 1 

vaki olan taleplerin ehemmini mühime tercih sure
tiyle bu sene zarfında behemehal tamir veya inşaası 
zarurî görülenlerin tamir ve inşaası muvafık görül
müş ve tamirat için lâzım gelen havalenameler ta-
mamen ve mücaddeden inşaat içinde kısmen tahsi
sat havalenameleri tanzim ve irsal kılınmak suretiy
le mevcut mebaliğ tamamıyle tevzi edildikten sonra 
bu diyeti ve memurini fenniyenin fıkdanı hasebiyle 
vaktü zamanıyle keşif evrakını gönderemeyen bazı 
mülhakattan ahiren pek zarurî tamirat için talep olu
nan mebaliğin ve gerekse mücaddeden inşasına mü
başeret edilmiş olan mebaninin bakıyyei keşif mik
tarlarına ait olarak talep edilen mekadirin tesviyesine 
imkân görülemediği cihetle işbu tamirat ve inşaattan 
bu sene zarfında icrası zarurî görülenlerin itmamı 
için senei atiye zarfında da sarfolunabilmek şartı ile 
ikiyüzelli bin lira zammı mecburî görülmüştür. 3 Teş
rinisani 1340 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Düyunu Umumiye Müdiriyeti Umumiyesine ait 
Tahsisatı Munzamma esbabı mucibesi 

Lira Nev'i 
Adet Fasıl Madde Tahsisat 

25 000 63 2 Pul ücreti beyiyesi 

30 000 61 5 Evrakı matbua 

5 000 63 6 Aidat memurları 
istihkakı 

60 000 Yekûn 

Pul varidatının terakkisinden 

Ötedenberi evrakı matbua İstanbul merkez idaresinde
ki matbaaca tedarik ve tehiye edilmekte olduğundan 
1340 senesinde tahsisatı merkez bütçesinde kalmış ve 
muahharen yekûn itibariyle merkeze bütçe verildiğin
den talep eylediğimiz evrakı matbuaya para talep edil
miştir.. 

Müskirat varidatının tezayüdü hasebiyle varidat teza-
yüt etmiş ve tahsis edilen aidatın yetişmeyeceği tebey-
yün eylediğinden. 

Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesine ait Tahsisatı 
Munzamma Esbabı Mucibesi 

Senei haliye bütçesine mevzu tahsisattan gayrıez 
sarf bakiye kalan tahsisat, şuhum müteakibe ihtiya-
catını temine gayrı kâfi öldüğünden merbut cetvelde 
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muharrer tahsisatın berveçhi ati esbaptan dolayı tah- I 
sisatı munzamma olarak vaz ve ilâvesi zarurî görül
müştür. 

Fasıl : 103 Idarei merkeziye levazımı : 
Mevsimi şitada sarf ve ihrak edilmek üzere muba

yaasına lüzum görülen yüzkırkbeş ton kömürün maa-
nakliye beher tonası ondört liradan bedeli bindokuz-
yüz altmış liraya baliğ olmasına ve bedeli mezkûre-
ye nazaran mevcut bakiyei muhassesat bin lira nok
san bulunmasına binen işbu faslın ikinci tenvir ve tes
hin maddesine bin liranın ilâvesi muktazî bulunmuş
tur. 

Fasıl : 104 İdarei Merkeziye Müteferrikası : 
Tarife Kanununun ihtiyacı hazıraya göre tadili 

için hükümeti sairenin Tarife Kanunlarının mubaya
asına ve mütehassıslar tarafından tercümesine lüzumu 
katî ve acil görülmüş ve bunların mubayaa bedelle
riyle ücreti tercüme olarak sarfı zarurî görülen me- I 
baliğ için senei haliye bütçesinde karşılık mevcut ol
mamakla beraber mevcut bakiyei muhassesatta ida- A 
renin ihtiyacına ancak kâfi görüldüğünden mubayaa 
edilecek tarife kanunlarıyle buna müteallik olan teli-
fatı ecnebiyenin mubayaa bedeli ile tercüme ücreti ola
rak işbu fasla üçbin liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 107 Masarifi mütenevvia : 
' Harcırahlardan tenzil edilmekte olan yüzde kırkın 

ilga edilmesi ve aile harcırahlarının kanunu aslî üze
rinden verilmesi takarrür etmesi hasabiyle tahsisatı 
mevcude ihtiyacata kifayet etmediğinden gerek memu
rin harcırahları ve gerekse Müdiriyeti Umumiyece gö
rünen lüzum üzerine icra kılınacak teftişat masrafı 
olarak işbu faslın birinci harcırah maddesine otuz-
bin liranın, gümrük antreposu ittihaz edilmek üzere 
Rüsumat emrine terkedilmiş olan Sirkeci'deki askerî 
sevkiyat ambarlarıyle Trabzon'daki ambarların antre
po haline kalp ve ifrağı için istilzam eylediği masa- i 
rifi tadiliye ile icabeden mevakide yeniden inşa edi
lecek antrepoların ve müsaraaten tamiratının icrası 
mukarrer olan îzmir yolcu salonu ile ithalât ambar
larının ve rıhtımın masarifi tamiriyesi ile bunlar için 
hariçten yaptırılacak keşif ve planların ücreti olarak 
senei haliyede kısmen veya tamamen sarfına imkân 
olmadığı halde senei atiye bütçesine devredilmek üze
re ikinci inşaat ve tamirat maddesine beşyüzellibin 
liranın, Rüsumat idarelerinde cibayeti rüsuma esas 
olan kantar ve baskül gibi alâtı vezniye ile kasalara 
ihtiyaç miktarına nazaran bütçedeki tahsisatı mevcu
de gayrı kâfi olmasına mebni bunların bir kısmı mü-
himmi mubayaa edilememiş ve varidatın cibayetinde 
esas olan bu gibi vasaiti cibayetin mühmel bırakıl- I 

ması caiz olamayacağından levazımatı mezb ürenin 
mubayaası için yedinci alât ve edevat maddesine beş 
bin liranın. İstanbul, Galata cihetlerinde mebanii Rü-
sumiyedeki su sarfiyatına nazaran tahsisat kifayet et
mediği sarfiyata ait olarak ibraz olunan faturası mün-
derecatından anlşıldığındn dokuzuncu terkos suyu 
maddesine birt liranın, eldeki mevcut olan merakibi 
muhafazadan beş motorun gayrı kabili istimal bir 
hal iktisap etmesi ve masarif ihtiyariyle tamiri halin
de de bir gûna istifade imkânı olamayacağı fennen ta
hakkuk etmesine binaen bunların füruhtu ile yerle
rine icabeden motor, muş vesair merakibi muhafa-
zai sagirenin mubayaasına lüzum görülmüş ve mev
cut olan tahsisat bakiyesi de diğer merakibi mevcu-
denin sene nihayetine kadar devri çarh ve tamir 
masrafına tekabül edeceğinden yeniden mubayaasına 
lüzum görünen marülarz merakibin mubayaa bedeli 
olarak motor, istimbot ve römorkörlerin devri çark ve 
tamir ve mubayaa bedeli maddesine otuzbin lira ki 
cem'an altıyüz onaltı bin liranın işbu fasla ilâvesi 
muktazî görülmüştür. 

Fasıl: 108 Taşra müteferrikası: 
Rüsumat idarelerinin muayyen ve mukannen mü

teferrik masarifatı ile muamelâtı rusumiyede eşya 
zurufuna vazolunan kurşun mühür,, ip bedelleri ve 
gümrük idarelerine talik edilen sancak bedelâtına ve 
derdest olunan kaçak eşyanın mahallî tevkifinden 
gümrük idarelerine nakli için sarfı zarurî olan ücu-
ratı nakliyenin ve telefonların mükaleme ücuratı 
gibi hidematın istilzam eylediği masarife mukabil büt
çede mevzu tahsisattan gayrıez sarf bakiyei muhasse-
satın şuhum müteakibe ihtiyacatına göre lâşey mesa
besinde miktarda kaldığından işbu fasla beş bin lira
nın ilâvesi lâzım gelmekte bulunmuştur. 

Hülâsa 
Esbabı maruza dolayısıyle senei haliye bütçesin

deki tahsisatın ademî kifayesi mülabesesiyle berveçhi 
balâ füsul ve mevada ceman altıyüzyirmibeş bin lira
nın tahsisatı munzamma olarak senei mezkûre büt
çesine ilâvesi ve bundan Sarayburnu antreposuyle 
Trabzon'daki antrepoların ve icabeden mevakide ye
niden inşa edjlecek antrepoların ve îzmir ithalât güm
rüğü ambarlarının ve rıhtımının ve yolcu saloununun 
masarifi inşaiye ve tamiriyesi olarak ithâl edilen beş-
yüzelli bin liranın senei haliyede kısmen veya tama
men sarfedilemediği takdirde senei atiye bütçesine de
vir ve nakil için tanzim buyurulacak Tahsisatı Mun
zamma hakkındaki Lâyihai Kanuniyeye bu cihetin de 
derci maruzdur. 

2 Teşrinisani 1340 
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Tapu Müdiriyeti Umumiyesine ait Tahsisatı Munzamma Esbabı Mucibesi 

Fasıl Madde 

115 1. — Merkez mefruşatı maddesinden 21 lira kalmıştır. Sene nihayetine kadar tahakkuk etmesi 
memul olan ihtiyaca sarf edilmek üzere 150 liradan ibaret meblâğın ilâvesi münasip görül
müştür. 

3. — Geceleri dahi iştigal edilmekte olup, kışın şiddetli ve sürekli devamı halinde fazla mahrukata ve 
geceleri dahi iştigal edilmekte olduğu cihetle tenvirata ihtiyaç hâsıl olacağından elde 500 
liranın bulundurulması muktazî görülmüştür. 

4. — Müdiri Umumî Odacı ve Müvezzilerine kaput imali için 150 liraya ihtiyaç olduğundan bu 
miktar meblâğ ilâve olunmuştur. 

118 2. — Mefruşat bakiyesi 900 liradan ibaret olup, teşrinievvel nihayetine kadar vukubulan mutalip 
yekûnu 1 200 küsur liraya baliğ olmuştur. Binaenaleyh bu maddeye 300 liranın zammı ha
linde sene nihayetine kadar idare edilebileceğinden bu miktar meblâğ ilâve edilmiştir. 

119 4. — Elyevm mevcut ve vukuu melhuz münhalâta tayin olunacak memurların maaile harcırah
larına karşılık olmak üzere bu maddeye şimdiye kadar vukubulan tediyata nazaran dörtbin 
liranın ilâvesi muktazî görülmüştür. 

5. — Tapu Müfettişlerinden tevarüt eden cetvellere nazaran mevzu harcırahın sene nihayetine ka
dar kifayet etmeyeceği anlaşıldığından bu maddeye 6 000 liranın zammına lüzum hâsıl ol
muştur. 

124 1. — Sinini sabıka zarfında mazuliyet maaşına istihkakları Muhassesatı Zatiye • Müdiriyetinden 
peyderpey bildirilmekte olan memurinin mazuliyet maaşları için birinci maddeye 1 000, 

2. — Ve ikinci maddeye tahsisatı fevkalâdenin baliğ olduğu 1 500 liranın zammı muktazî görül
müştür. 

Müdiri Umumî 
Ali Rıza 



Dahiliye Vekâletine ait Tahsisatı Munzamma Esbabı,Mucibesi 

Nev'i Lira 
Fasıl Madde Muhassesat Adet 

130 1 Harcırah 30 000 

Nev'i Lira 
Fasıl Madde Muhassesat Adet 

134 1 îcarat 1 500 

Geçen sene Dahiliye Bütçesi ile kabul edilen dok-
saribin lira harcırah tahsisatına mukabil bu sene büt
çesiyle yirmibin lira noksan olmak üzere yetmiş 
bin lira tahsisat; istihsâl olunmuş ve miktarı mez
kûrla sene nihayetine kadar idare edilmesi tahmin 
edilmişti. Ancak senei haliye bütçesinin kabul ve tas
dikinden sonra harcırahlardan icra edilmekte olan 
yüzde kırk tenzilâtın refi ve memurin harcırahları
nın efradı aile miktarı ne olursa olsun memurin 
zatî harcırahının nısfını tecavüz etmemek suretiyle 
verilmekte bulunmuş olan aile harcırahlarının da be
her nüfus için harcırah kararnamesi ahkâmına tevfi
kan hesap ve itası hakkındaki kanunu ahirin ı neşri 
harcırah tahakkukatının vasatî yüzde elli nispetinde 
tezayüdünü istilzam etmiştir.Binaenaleyh şimdiye ka
dar tahakkuk eden harcırahlara mukabil salifülarz 
tahsisat tamamen sarfedildiği gibi havalesi verileme
yen daha onikibinüç liradan deyin tahakkuk etmiş
tir. Gerek düyunu mütehakkikeye ve gerek sene ni
hayetine kadar tahakkuk edecek harcırahlara muka
bil olmak üzere senei haliye bütçesinin (130) ncu 
faslının birinci memurin harcırahı maddesin^ 
den daha otuzbin lira tahsisatı munzamma istihsali
ne ihtiyacı katı vardır. 

îcarat bu sene için onbin liraya müsaade buyurul-
muş ise de ihtiyacı tamamıyle ifaya kâfi gelmemiş
tir. Sebebi, bazı mahallerde bedelâtı icarenin teza-
yüdüne mebni hapishaneler icaresinin de tezyidine ve 
teşkilâtı adliye hesabiyle bazı mahal hapishaneler 
rinin ademi kifayesine mebni ayrıca binalar istica
rına mecburiyet hâsıl olması ve hükümet malı bazı 
hapishanelerin vehnü harabî dolayısıyle veyahut iz
diham vukuu ile içinde ikâmet mümkün olamayârak 
ayrıca haneler isticarı icabetmesidir. Şimdiye kadar 
vilâyattan vukubulan taleplere ve sene nihayetine ka
dar vukuu melhuz bulunan ihtiyacata verilmek, üze
re binbeşyüz liralık tahsisatı munzammaya lüzum 
vardır. 
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Fasıl Madde 

134 

Nev'i 
Muhassesat 

Tayınat 

Lira 
Adet 

240 171 

Nev'i 
Fasıl Madde Muhassesat 

134 Müteferrika 

Lira 
Adet 

33 259 

Geçen sene mahkûmin ve mevkufin miktarı otuzbeş-
bin nefer olmasına ve beher şahıs için ekmek tayın be
deli vasati bir tahmin ile oribeş kuruş hesabiyle sene
lik miktarı bir milyon küsur bin liraya baliğ iken sene 
nihayetine kadar gerek fiyatta ve gerek mevcut eşhas 
miktarında bazı tahavvülât nazarı teemmüle alına
rak bir milyon lira teklif edilmesine rağmen yedi-
yüzelli bin lira ita buyurulmuş ve filhakika mah-
kâmin ve mevkufin miktarı yirmi bine kadar tenez
zül etmiş ise de fiyatta esaslı bir fark husule gel
mediğinden verilen tahsisatın kifayet edemeyeceği an
laşılmakla beraber daha isabetli olmak üzere sene ni
hayetine kadar miktarı ihtiyaç vilâyetlerden ledessu-
al alınan cevaplar tahsisatı mevcude bakiyesi ile le-
delmuvazene bundan başka daha ikiyüzkırkbin yüz-
yetmiş lira yetmiş kuruşa lüzum olduğu anlaşılmış
tır. Binaenaleyh bu miktarın tahsisatı munzamma ola
rak itasına lüzumu âcil tahakkuk etmiştir. 

Hapishanelerin tenvir ve teshini ve kırtasiyesi ile bu
na mümasil levazımı sairei zarûriyelerinin mahallî 
tatmini olan müteferrika için evvelce dairenin tekli-
fatında doksanbin lira mevzu iken yetmişbeş bine 
tenzil edilmiş ve vilâyattan vukubulan taleplere na
zaran bu miktarın sene nihayetine kadar kifayet et
meyeceği tahakkuk etmekle cereyan eden muhabe
re neticesinde bütçede mevzu miktardan başka ola
rak otuzüç bin ikiyüzelli sekiz lira ellidört kuruşa 
lüzum bulunduğu anlaşılmıştır. Binaenaleyh bu mik
tarın tahsisatı munzamıma. olarak itası zaruridir. 
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Fasıl Madde 

136 

Nev'i 
Muhassesat 

Tamirat 

Lira 
Adet 

2 500 

Yekûn 307 430 

Otuzbeş bin liradan ibaret olan tamirat tahsisatı ka
milen vilâyata verilmiş ve tamirata ait mutalibatı va
kıadan kısmı azamınmda senei atiye bütçesine ithali 
esbabına teşebbüs edilmiş ise de behemahal bu sene 
zarfında ifasına mecburiyeti katiye bulunduğu vilâ-
yattan bildirilmekte olan bazı mahaller tamiratı ile 
sene nihayetine kadar bu kabilden tatmini lâzımeden 
olan bazı ihtiyacat için ikibinbeşyüz liranın sarfına 
zaruret hâsıl olmuştur. 

3 Teşrinisani 1340 
îmza 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Vilâyattan vukubulan talep 

Esamii Vilâyat 

Ankara 
Adana 
Erzurum 
Amasya 
Aydın 
Aksaray 
Artvin 
Elâziz 
Edirne 
Ergani 
Erzincan 
Eskişehir 
Ardahan 
îçel 
Îzmİr 
Ertuğrul 
İstanbul 
İsparta 
Urfa 
Ordu 
Burdur 
Bayazıt 
Bozok 
Bolu 
Bitlis 

Tayinat 
Lira kuruş 

9 517 
4 500 
2 500 

Müteferrika 
Lira kuruş 

757 
413 

1 800 
4 104,80 925,04 

5 315 
5 500 

800 
330 
618 

0 
220 

2 666 
3 300 
1 890 

.16 854 
5 800 

37 350 
3 500 

50 
0 

2 100 
5 000 
5 000 
9 020 
1 500 

985 
1 000 

225 
446,50 
880 
540 
470 
700 
250 
340 

1 268 
310 

13 025 
50 

575 
615 
575 

2 200 
0 

700 
800 

Esamii Vilâyat 

Teke 
Tokat 
Tekfurdağı 
Cebelibereket 
Canik 
Çorum 

Yekûn 

Nakli Yekûn 

Çanakkale 
Çatalca 
Hakkâri 
Hüdavendigâr 
Denizli 

Dersim 
Diyarbekir 
Zonguldak 
Sinop 

Siirt 
Siverek 
Sivas 
Saruhan 
Trabzon 
Gaziantep 

Tayinat I Müteferrika 
Lira kuruş Lira kuruş 

7 700 
6 700 

400 -
900 • 

1 650 
9 000 

153 784,80 

153 784,80 

7 600 
4550 

0 
11 940 
5 680 
1 170 
3 500 
7 000 

15 000 

510 
150 

11 433 
8 632 
5 453 
4 800 

572 
900 
510 
200 
950 
700 

33 701,54 

33 701,54 

488 
410 

0 
240 
370 
300 

1 000 
150 

4 400 
0 

.350 
2 090 
1 086 

662 
1 700 
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Esamii Vilâyat 
Tayinat Müteferrika 

Lira kuruş Lira kuruş 

Konya 
Kastamonu 
Karası 
Kars 
Karahisarısahip 
Karahisarı şarkî 
Kayseri 
Kırşehir 
Kocaeli 
Kozan 
Kırkkilise 
Genç 
Kângın 
Giresun 
Kütahya 

Yekûn 

Nakli. Yekûn 

Gelibolu 
Gümüşhane 
Rize 
Maraş 
Mardin 
Menteşe 
Mersin 
Muş 
Malatya 
Niğde 
Van K 

Yekûnu Umumî 
Mevcut havalât 

13 006,90-
9 450 

12 050 
8 000 

' 4 000 
2 060 
3 110 
6 680 
5 370 

550 
2 210 

820 
7 300 

843 
' 11 440 

323 992,70 

323 992,70 

445 
1 345 

1 960 
3 000 
5 500 
4 622 
3 700 

451 
6 255 
7 500 

400 

359 170,70 

93 000,00 

266 170,70 
26 000,00 

— • 

2 500 
640 
500 

1 500 
210 
910 
530 
394 
870 
610 
460 
425 
300 
487 
995 

58 388,54 

58 388,54 

350 
390 
750 
445 

1 120 
655 
900 
100 
660 
400 
250 

64 408,54 

13 700,00 

50 708,54 
17 450,00 

Yirmibeş teşrinisani 1340 
tarihine kadar verilen 240 170,70 33 258,54 

Posta, Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumiyesine 
ait tahsisatı munzamma esbabı mucibesi 

Maliye Vekâleti Celilesine 
Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumiye-

sinin elyevm işgal etmekte olduğu binanın teşkilât ve 

ihtiyacatı hazıraya kifayet etmemekte olmasından ihti
yaçla mütenasip bir bina inşasına teşebbüs edilmiş ise 
de Müdiriyeti mezkûre bütçesinden ifraz olunabilen 
otuz bin lira ile inşaatın idamesine imkân olmadığın
dan, başlanılmış olan binanın bir an evvel vücude gel
mesini teminen 144 ncü faslın ikinci tamirat ve inşa
at maddesiden olmak üzere Müdiriyeti mumaileyha 
için daha yüz bin liralık tahsisatı munzammanın 
istihsaline müteallik muamelenin ifasına müsaade bu-
yurulması rica olunur efendim. 3.11.1340 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umumiyesince 
talep olunan tahsisatı munzammanın esbabı mucibesi 

Kırtasiye ve evrakı matbua - Evrakı matbua sar
fiyatının pek ziyade tekessür etmiş olmasından posta 
işletmesi muamelesinin mütessir olmaması için bu 
maddeye onbin liranın zammı zaruridir. 

İcarat - tzmir Paket Postahanesi için bilâbedel işgal 
edilmekte olan binanın tera marifetiyle tahliye etti
rilmiş olmasından mezkûr Postahane için üç bin lira 
ile diğer bir bina isticar edilmiş ve kira ile ikâmet 
edilmekte olan mebaniden bir kısmının bedelâtı ka
resinin tezyit edilmiş olmasından icarat tertibi için 
üçbin liralık tahsisatı munzammaya lüzum katî hâsıl 
olmuştur. 

Tamirat ve inşaat - İdare malı merakizin sene
lerden beri tamir ve termim edilememesinden pekçok-
ları iskân edilemeyecek bir hale gelmiş ve gerçi se-
nei haliye bütçesine mevzu tahsisatla maili inhidam 
bulunanları tamir edilebilmiş ise de diğerlerinin alâha-
lihi terki takdirinde büsbütün harap olacakları tahak
kuk etmiş olduğundan bunların mümkün mertebe ta
mirleri için onbin liralık tahsisat itası zarurî bulun
muştur. 

Harcırah - Kanunu mahsus mucibince icra kılın
makta olan yüzde kırk tenzilât ve aile harcırahlarına 
vaki takyidat senei haliye nisanından itibaren refe-
dilmiş olduğundan sarfiyat bir misli tezayüt etmiş ve 
bu itibarla istihsâl edilmiş olan tahsisat kamilen hi
tam bulmuştur. Tahsisat olmamasından müfettişler de
virlerini ikmâl edemedikleri gibi tahvil ve tayinleri icra 
kılınmış olan memurin dahi mahalli memuriyetleri
ne azimet edememekte olduklarından bu madde içinde 
elli bin liranın ilâveten tahsisi lâzım gelmiştir. 

Menzilhane ve sürücülük - Posta sürücülük ve 
müteahhitlikleri öteden beri sene avasıtında münaka
şa suretiyle taliplerine ihale edilegelmektedir. 1340 -
1341 senesi için icra kılınan münakasat ve ihalât sa,-
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bıkma nispetle yüzde otuz derecesinde fazla bir üc
retle ifa edilmiş olduğundan fazla ücuratın temin ve 
tediyesi için bu maddeye elli bin liranın ilâvesine lü
zum hâsıl olmuştur. 

Posta nakliyesi - Posta hidematında müstahdem, 
hamal, şoför, kaptan, tayfa ve saire için öteden beri 
tahsisatı fevkalâde tertibinden verilmekte olan zama-
imin senei haliye iptidasından itibaren mezkûr tertip
ten devamı tesviyesine Divanı Muhasebatça muvafakat 
edilmeyerek tahsisatı fevkalâdelerinin de ücurata kalp 
suretiyle nakliye tertibinden sarf ve tesviyesine lüzum 
gösterilmesinden ve posta nakliyatında müstamel kam
yon ve motorbotların kesreti istimal dolayısıyle muh
tacı tamir bir hale gelmiş olmasından, gerek müstah
demin ücuratının ve gerekse vesaiti nakliye masarifi 

Emniyeti Umumiye Müdiriyeti Umumiycsi Emniyeti Umumiye Müdiriyeti Umumiycsi Tahsisatı Munzamma Esbabı Mucibesi 

Nev'i Lira 
Fasıl Madde Muhassesat Adet 

145 2 îcarat 500 

155 3 Tenvir ve Teshin 4 000 

157 1 Sevk ve iaşe 1 000 

157 2 Harcırah " 2 000 

tamiriyelerinin temin ve tediyesi için işbu maddeye 
otuzbin liranın zammına zaruret hâsıl olmuştur. 

Telgraf Nakliyesi - Vilâyatı Şarkiyede yeniden kü-
şadına zaruret hâsıl olan telgraf merakizinin hutu-
tuna muktazi tel, fincan ve sairenin masarifi nakli
yesi olarak bu maddeye de onbin liranın zammı lâzım 
gelmiştir. 

Memurini mazule maaş ve tahsisatı - Senei hazıra 
zarfında mazuliyete sevkedilmiş olan memurinin ma-
aşatı için beşyüz ve tahsisatı için de yediyüz elli lira
nın ilâveten tahsis ve itası icabetmiştir. 

28 Teşrinievvel 1340 
Posta ve Telgraf ve Telefon 

Müdürü Umumisi 
Fahri 

Elyevm bu maddeden yirmidört lira bakiyei mu
hassesat kalmıştır. Halbuki isticar edilen ve edil
mesi zarurî görülen polis karakollarının şubat ni
hayetine kadar olan bedeli icarlarına mukabil daha 
beşyüz lira tahsisatı munzamma istihsal edilirse ih
tiyaca kâfi geleceği anlaşılmıştır. 
«1339» senesi bütçesiyle «23 300» lira kabul buyu-
rulmuş iken bu sene bütçesiyle «8 300» lira noksa-
niyle istihsâl edilen «15 000» lira tahsisat gerek mah
rukat fiyatlarındaki gala ve gerek tenviratın sabah
lara kadar idamesi zarureti polis karakollarının bir 
senelik ihtiyacını temin edememiştir. Binaenaleyh 
tertibi mezkûrden daha «4 000» lira tahsisatı katî ve 
şedit bir ihtiyaç vardır. 
Senei haliye bütçesindeki sevk ve iaşe tahsisatı ka
milen sarfedilmiştir. Hudut haricine teb'idine lüzum 
görülen şüpheli eşhasın sevk ve iaşe masrafları için 
daha bin lira tahsisatı munzamma istihsaline mec
buriyet görülmektedir. 
Harcırahlardan yüzde kırk tenzilât icrası hakkında
ki kanun hükmünün ref'i ve aynı zamanda memurin 
harcırahları efradı aile miktarı ne olursa olsun me
murin zatî harcırahını nısfını tecavüz etmemek su
retiyle verilmekte bulunmuş olan aile harcırahlarının 
da beher nüfus için harcırah kararnamesi ahkâmına 
tevfikan hesap ve' itası hakkındaki kanunun senei 
haliye bütçesinin tasdikinden sonra kabulü üzerine 
bittabi harcırah tahsisatının tezayüdünü istilzam et
miştir. Gerçi istihbarat maddesinden onbin liranın 
işbu maddeye münakalesi icra kılınmış ise de tahsi
satı mezkûre gene kâfi gelmeyerek daha ikibin lira 
tahsisatı munzamma istihsaline lüzumu katî vardır. 



Nev'i Lira 
Fasıl Madde Muhassesat Adet 

158 Müteferrika 400 

162 2 Mazulin tah- 3 000 
sisatı fevkalâdesi 
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Verilen müteferrika tahsisatı ihtiyaca kâfi gelmedi
ğinden daha dörtyüz lira tahsisata lüzum vardır. 
Senei Haliye bütçesine mazulin maaşlarının bir bu
çuk misli nispetinde tahsisatı fevkalâde vazedilmiş 
ise de polis memurları maaşının azlığı hesabiyle ken
dilerine tahsis kılınan şehri mazuliyet maaşı miktarı 
azamî dörtyüz kuruşu tecavüz etmemektedir. Halbu
ki tahsisatı fevkalâde kararnamesi ahkâmına tevfi
kan verilmesi lâzım gelen tahsisatı fevkalâde miktar 
maaşı dörtyüz kuruşa kadar olanlara altıyüz kuruş
tan ibaret olduğu ve bu sebeple memurini mazuleden 
kısmı mühimminin tahsisatı fevkalâdesi maaşı asli-
leirnin üç dört misli bulunduğu cihetle bütçeye mev-
salifülarz nispetteki tahsisat kâfi gelmemiş ve el-
yevm havalesi verilecek binaltı lira yetmiş kuruş 
deyin mevcut bulunmuştur. Gerek düyunu mütehak-
kıya ve gerek sene nihayetine kadar tahsisi muhte
mel mazulin maaşına mukabil olmak üzere işbu mad
deden daha üçbin lira tahsisatı munzammaya lüzum 
hâsıl olmaktadır. 

Yekûn 10 900 



Hariciye Vekâleti ve Matbuat İstihbarat Müdüriyeti Tahsisatı Munzamma 

1340 senesi 
Bütçesindeki Nev'i 
F. M. Muhassesat 

178 İdarei Merke
ziye masarifi 

2 Mefruşat ve 
nakliyesi 

1340 senesi 
Tahsisatı 

600 

1340 Teşrini
evvel gayesine 

kadar sarf 
veya taahhüt 
kaydolunan 

588,34 

Bakiyei 
Muhassesat 

11,66 

3 Tenvir ve 
Teshin 1 300 1 262,50 37,50 

Kırtasiye, ta
biye, ve abon
man bedeli 2 000 1 874 126 

181 Sefaret ve Şeh
benderlikler 
masarifi 

2 Mefruşat 25 000 21 898 3 102 

Mucibesi zarurî bulunm 

Talep 
olunan 

tahsisatı 
Munzamma 

Muhassas meb 
kadar görülen 
elyevm pek c 

400 kadar ki ihtiy 
makla ilâveten 

Muhassas me 
600 kadar görülen 

elyevm pek cü 
ne kadar ki i 
olmakla ilâvet 

Muhassas me 
kadar görülen 

500 elyevm pek cü 
ne kadar ki 
olmakla ilâvet 

Yeniden ihda 
karrer bulunm 
ekserisinde m 

5 000 ve olanlarında 
dan mâsun ka 
rüldüğü cihet 
rem olan bir 



Hariciye Vekâleti ve Matbuat İstihbarat Müdüriyeti Tahsisatı Munzamma Esbabı Mucibesı zarurî bulunm 

1340 senesi 
Bütçesindeki 
9% M , 

182 

183 

186 

Nev'i 
Muhassesat 

Masarifi 
Mütenevvia 

1 Harcirah 

1340 senesi 
Tahsisatı 

50 000 

1340 Teşrini
evvel gayesine 

kadar sarf 
veya taahhüt 
kaydolunan 

46 503 

Bakiyei 
Muhassesat 

3 497 

Talep 
olunan 

tahsisatı 
Munzamma 

5 000 

Merkez Ma
sarifi mütefer
rikası 4 000 3 869 131 1 000 

Misarifini ec
nebiye masa
rifi 10 000 9 918 82 

Akdolunan- m 
das ve tesisi 
ve şehbender 
mını teminen 
sata ilâveten t 

Muhassas me 
reme binaen s 
sinin sene nih 
miyeceği anla 
mektedir. 

2 000 Muhassas me 
mak üzere Ru 
mahaller bede 
kümetle akdo 
Ankara'ya ge 
ve ikramları 
itası icabatı 
sarf ve ita -ed 
bununla sene 
ri mümkün b 
hâsıl olmuştur 



1340 senesi 
Bütçesindeki 
F. 

B 
188 

M. 
Nev'i 

Muhassasat 

Beynelmilel 
konferans ve 

, komisyonlara 
gönderilecek 
memurin ücu-
rat ve masa-
rifiyle maha-
kimi muhteli
fe maaş ve 
masarifi 

1340 senesi 
Tahsisatı 

1340 Teşrini
evvel gayesine 

kadar sarf 
veya taahhüt 
kaydolunan 

Bakiyei 
Muhassasat 

Talep 
olunan 

tahsisatı 
Munzamma 

100 000 

114 500 

Lozan muahed 
manatıkı hudu 
eden komisyon 
siyenin halli iç 
gerek fennî ve 

•âza ve memur 
muahede bir m 
hakimi muhtel 
misyonuna me 
satı munzamm 
ğı cihetle ilâve 
tür. 

Matbuat ve İstihbarat Müdürüyeti Umumiyesi 

191 
Telgraf ücu-
ratı 

Hariciye Vekili 
ismet 

400 000 

4 Teşrinisani 1340 
Muhasebe Müdürü 

Anadolu Ajan 
olmak üzere 
dörtyüzbin li 
Muvazenei Ma 
lediği halde o 
lemesi dolayısı 
ve halbuki sen 
miş olan telgr 
edilemiyerek y 
zarurî bulunm 
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Hariciye Vekâletinin 1340 senesi Bütçesine mevzu 181 nci Sefaret ve Şehbenderlikler masarifi faslının ikinci 
mefruşat tertibinden Teşrinievvel 1340 gayesine kadar sarf ve taahhüt olunan tnebaliğ müfredatını gösterir 

cetveldir. 

Lira K. 

Peşte Elçiliği ve Şehberderhanesinin mefruşatına , 
Varşova Elçiliği ve Şehbenderhanesinin mefruşatına 
Bâtum Baş Şehbenderliğinin mefruşatına 
Bern Maslahatgüzarlığının mefruşatına 
» » eşya kirasına 

Gümülcine Şehbenderliğinin mefruşatına 
Lâhey Maslahatgüzarlığının mefruşatına 
Selanik Şehbenderliğinin mefruşatına 
Paris Mümessilliğinin mefruşatına 

2 200 Berlin Elçiliği mefruşatına 
2 112 50 Londra Elçiliği mefruşatına 
2 500 Berlin Elçiliği ve Şehbenderliği mefruşatına 
1 072 17 Cenova Şehbenderliğinin mefruşatına 

1 481 48 Varşova Elçiliği ve Şehbenderhanesi mefruşatına 
39 Atina Maslahatgüzarlığı mefruşatına 
74 74 Brüksel » > 

476 Kalas Şehbenderliği mefruşatına 
4 00Ö Varşova Elçiliği mefruşatına 

84 33 Varna Şehbenderliği mefruşatına 
700 Bern, Filibe Şehbenderliği mefruşatına 
500 Milano Şehbenderliği mefruşatına 

2 000 
2 000 
500 
700 
505 
391 
481 
36 
44 

08 
22 
40 
81 
13 

21 898 86 



Nafıa Vekâleti tahsisatı munzamma esbabı mucibesi 
1340 senesi Bütçesinde mevzu tahsisatın âdemi kifa yesi cihetiyle tahakkuk edip tesviye edilmeyen düyun ile sene 

ceği anlaşılan.ve sarfı tahmin' olunan mebaliği havi cetveldir. 

Lira 
adet 

500 

509 

Fasıl 

249 

249 

Madde Nev'i Muhassasat 

Mefruşat 

Tenvir ve teshin 

1 000 250 Harcirah 

tf 000 250 Müfettişlik ve komiserlik harcirahı 

Senei haliye 
sarfedilmiş 
lenin buray 
daha beşyü 
İşbu tertipte 
dar tenviriy 
hatap fiyatl 
bulunmasına 
lüzum görü 

Aile harcir 
tecavüz etm 
hakkındaki 
faslına mam 
sarfedilmiş 
bin liraya ih 
İşbu fasla m 
izmir, Burs 
için havales 
gönderdikle 
iptidasından 
istihkakları 
badelmahsu 
gayesine ka 
ceman altıb 
tadır. 



Lira 
adet 

500 

Fasıl 

253 

Madde Nev'i Muhassasat 

Müteferrika 

600 
900 

266 
266 

Memurini mazule maaşı 
Memurini mazule tahsisatı 

10 000 Yekûn 

Seneyi hal 
cut olmam 
aleyhinde 
dava üzeri 
rak yüzelli 
edilmekte 
kamilen sa 
hakeme içi 
temel olan 
yüz liramn 

Seneyi hal 
liyet maaş 
sislerinin y 
itası sureti 
olduğundan 
sarfı tespit 
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Ticaret Vekâleti Tahsisatı Munzamma 

Esbabı Mucibesi 

Tahsisatı munzamma istihsaline lüzumu katı hâ
sıl olan mebaliğin fasıl ve madde itibariyle tahzim 
olunan cetvel rapten takdim kılınmış ve bu baptaki 
esbabı mucibe mevadı atiyede izah edilmiştir. 

1. — Mefruşattan ari bulunan makamı vekâle
tin tefrişi ve elektirikle tenviri elzem bulunmakla 
268 nci faslın 2 nci mefruşat maddesine ikibin lira
nın ilâvesi muktazidir. 

2. — Müstahdemini müteferrikanın ekserisinin 
elbise ihtiyacı temin olunamadığı cihetle mezkûr 
faslın dördüncü melbusat maddesine yüz lira, 

3. — Dörtbinbeşyüz liraya isticar olunan vekâlet 
binasının memurini mevcudeyi istiap edememesi 
dolayısıyle mevcut binaya ilâvesi kararlaştırılan yedi 
sekiz odanın ikmali inşaatı kuvvei karibeye gelmiş 
ve tanzimi iktiza eden kontratonun taatisi derdest 
bulunmuş olmakla 6 nci icarat maddesine de iki-
binbeşyüz liranın ilâvesi lâzımdır. 

4. — Onuncu ayda bulunulduğuna ve 1340 se
nesi bütçesine mevzu onbeş bin lira harcırah şimdiye 
kadar kamilen sarf edilerek bakiyesi kalmadığı gibi 
bir taraftanda inşaa olunacak fabrikaların tetkikatı 
ve sairesi için mütemadiyen memurini fenniyenin 
tetkikat için öteye beriye gönderilmekte olduğuna 
ve elyevm bir iki bin lira kadar edevatı muhtelifiye 
tahakkuk etmiş düyun bulunduğuna binaen 272 nci 
faslın birinci harcırah maddesine de beşbin liranın 
tahsisatı munzamma olarak ilâvesine ihtiyaç görül
müştür. 

5. — Avrupa'ya izam olunan talebe muhassesa-
tının sene nihayetine kadar ademi kifayesi tebey-
yün etmekle 272 nci faslın 3 ncü maddesine yedibin 
liranın ilâvesi zaruridir. 

6. — Nakliye ücreti namıyle 272 nci faslın 6 nci 
maddesine mevzu mebaliğ kamilen sarf edildiği ci
hetle bu maddeye 250 lira, 

7. — Fennî ve sınaî kitap, cerait ve risaili mev
kutenin mütemadiyen Avrupa'dan celbindeki mec
buriyet hasabiyle tediyesi tahakkuk eden düyunun 
ifasına ve sene nihayetine kadar da tahakkuk edecek 
ihtiyacın teminine sarfolunmak üzere mezkûr faslın 
7 nci kütüphane ve kitap maddesine de beşbin lira
nın ilâvesi lâzım gelmektedir. 

8. — Teşrinievvel 1340 tarihli 272 numaralı tez
kere ile de arz edildiği veçhile 1340 senesi bütçesinin 
282 nci faslın birinci maddesine vazolunan memurini 
mazule maaşatı ancak Eylül 1340 tarihine kadar 

olan maaşata tekabül edip sene nihayetine kadar 
tediyesi muktazi maaşat için birinci maddeye beş
bin ve ikinci maddedeki tahsisatı fevkalâdesine yedi 
bin liranın tahsisatı munzamma suretiyle ilâvesi ica-
betmektedir. 

9. —1340 senesi bütçesinin esnayı tanziminde 
sehven vilâyat mıntakalarına odacı muhassesatınm 
vaz edilmemiş olduğu ve gerçi bu noksan 1341 se
nesi bütçesinde ikmâl edilmiş ise de elyevm kesreti 
muamelât dolayısıyle gerek îzmri ve gerek Adana 
sanayi mıntıkalarında birer odacı istihdamı derecei 
vücupta görülmüş olduğundan 1340 senesi bütçesi
nin 270 nci faslın sanayi ve mesaii memurları mad
desine şehri yirmişer liradan Teşrinisaniden Şubat 
1340 gayesine kadar dört aylık olmak üzere iki 
odacı için seksen lira ücreti maktua olarak tahsisatı 
munzamma ilâvesi icabetmektedir. 26 Teşrinievvel 
1340 

Ahmet Saki 

Müdafaai Milliye Vekâleti Tahsisatı Munzamma 
Esbabı Mucibesi 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi hide-
matı umumiyesi için ita buyurulmuş olan tahsisattan 
bazı aksamın gayri kâfi olduğu tahakkuk etmiş ol
makla tahsisatı munzamma alınmasına ihtiyaç görü
len (7 948 525) liranın hangi fasıl ve maddelere ait 
olduğu merbut cetvelde zikredilmiş ve esbabı müci-s 
besi de sırası ile berveçhi zir arzolunmuştur. 

1. — Vekâletin 1340 bütçesinin 294 ncü faslının 
birinci tayinat maddesine mevzu tahsisat, ordunun 
kabul edilen iaşe mevcuduna taksim edildiği tak
dirde beher nefere yevmiye onyedi kuruş yirmirbeş-
santim isabet etmektedir. Bütçenin esnayı tanzimin
de senei cariyede esarın ehvenleşeceği noktai naza
rının kabul edilmiş olması bir neferin iaşesi için bu 
miktar yevmiyenin tahsisine sebep olmuş idi. Hal
buki her taraftan alınabilen fiyat cetvellerine naza
ran senenin ilk aylarında iaşe bedelinin yirmibeş kuruş
tan aşağı düşmediği görülmüş ve bu fiyatlar üzerin
den temini iaşe zarureti tahsisatı mevzuada azim 
bir noksanlık husule getirmiştir. Bu madde için iste
nilen (3 307 707) lira yevmiye (7,75) kuruş farkı 
fiyatın bir senelik baliğinden ve bir de Heyeti Celi-
lei Vekile kararıyle Haziranın üçüncü gününden iti
baren Teşrinievvel nihayetine kadar fazla olarak is
tihdam edjlen (7 179) neferin yevmiye yirmibeş ku
ruştan yüzellibir günlük istihkakından ibarettir.-

2. — Ot, saman, yem maddesine mürakkam tahsi
sat dahi birinci maddede arzolunan esbaptan dolayı 



•beher hayvan için (23,39) kuruştan ita buyurulmuş 
-idi. Senei haliye rayici hakkındaki maruz cetvellere 
nazaran beher hayvanın yevmî iaşe masrafı ellibeş 
kuruştan aşağı düşmemiştir. Sene nihayetine kadar 
düşmek ihtimali mefkut, tereffü ihtimali mevcuttur. 
Mahaza mezkûr maddeye ilâvesi lâzım gelen 
(2 653 659) lira bütçe fiyatiyle ellibeş kuruş arasın
daki farkın bir seneliğidir. 

3. — Mahrukat ve tenvirat maddesine zammı 
muktazi (670 159) lira bütçe fiyatı bulunan (1,54) 
kuruş ile rayiç fiyatı olan (2) kuruş arasındaki far
kın seneliği ve bir de devair, kıta'at, müessesat ve 
efradın kışlık odun ve kömür ihtiyacı içindir. (7 179) 
neferin (151) günlük istihkakı dahildir. 

4. — Melbusat ve teçhizat faslı için talep olunan 
(317 000) lira Heyeti Celilei Vekile kararı ile fazla
dan müstahdem (7 179) neferin ilbas ve teçhizatına 
sarf edilen para olup, bütçedeki tahsisatın hini vaz' 
mda meczum olmadığı cihetle mahalline konularak 
asıl ihtiyacatın teminine karşılıktır. 

5. — Bütçede muharrer nakliyat tahsisatı (450 000) 
liradır. Marttan mayıs nihayetine kadar dahili mem
leketteki şimendüfer ve vapurlarla yapılan nakliyat
tan mütevellit düyun miktarı (284 034) liraya baliğ 
olduğuna göre sene nihayeti itibariyle (284 034 x 
4 = 1 136 136) liraya ihtiyaç hasıl olduğu tezahür 
"eder. Bundan başka vekâletçe ve kolordularca yapı
lan nakliyat hassaten Nasturî harekâtı münasebetiy
le icra olunan nakliyat ihtiyacı tezyit eylemiştir. Bi
haberin düyunun tesviyesi sene nihayetine kadar 
icabedeh hidematıh temini ifası maksadıyle birmil-
yon lira tahsisatı münzammaya lüzum vardır. 

6. — Vekâlet bütçesine mevzu (395 000) liradan 
ibaret harcırah tahsisatının tespitinde : 

A — Erkânı Harbiye seyahatleri icrasiyle Avru
pa'ya tetkik ve tete bu heyetleri izamı. 

B — Harcırahlardan kesilmekte olan yüzde kırk
ların kesilmemesine mütedair kanunun mevkii meri
yete vaz'ı. 

C — Bedelâtı nakliye tertibinden tesviye edilege-
len tesviye ilmühaberleri usulünün lağvı. 
. D — Aile harcırahlarının tamam olarak tesviye
ci. ,• 

Gibi vaziyetler mevcut olmadığından işbu hidemat 
ve ahvalin icabettirdiği masarif dahili hesap edilmemiş 
idi. Bütçenin tanziminden sonra tahakkuk eden mez
kûr ihtiyacat üzerine bütçenin hini müzakeresinde 
istenilen fazlai tahsisat Meclisi Âlice ita buyurulma-
mış ve fakat marülarz vaziyetlerin istilzam ettirece
ği hidemat ve masarifin mevcut tahsisattan temin ve 
ifasiyle ademi kifayeti tahakkuk eylediği takdirde bi
lâhare tahsisatı munzamma talep olunmasına karar 
verilmiş idi. 

Marülarz dört fıkradaki hususattan maada : 
K — Musul meselesinden dolayı bazı zabitanın 

tebdili ile yerlerine gerek İstanbul ve gerek Garbi 
Anadoludan zabitan tayin ve izamı* 

G — 1319 tevellütlü efradın muayenei intihaiyele-
ri için dahili memlekette çifte etibbanın dolaştırıl
ması. 

V — Ordulardan ikmali tahsil zımnında geçen se
ne Erkânı harbiye ve Harbiye mekteplerine izam kı
lman zabitandan beşyüz kadarının ikmali tahsil ey
lemeleri münasebetiyle kıtalarına izamına mecburi
yet hasıl olması ve yerlerine sekizyüz kadar zabitin 
celbi. 

H — Mücadelei milliyeye iştirak etmeyen zabitan 
ile hazara rücu münasebetiyle açıkta kalan ve mikta
rı binlere baliğ olan zabitanın kısmen tekaüde şevki 
kısmen münhalâta tayininin bu seneye devretmiş ol
ması gibi mühim tahsisata ihtiyaç gösteren hidemat 
ifa olunmak lâzım gelmiş ve bunlardan en mühim
leri icra olunarak (395 000) liralık tahsisat senenin 
dördüncü ayında hitama ermiştir. 

Yapılamıyan hizmet şunlardır : 

1. — Kolordular dahilindeki Erkânı harbiye se
yahatleri, 

2. — Büyük Kumandanlarca tahtı emirlerindeki 
kıtaatın teftişleri, 

3. — Açıktan tayin edilen yüzlerce zabitin ma
halli memuriyetlerine izamı, 

4. — Tekaüde sevkedilen zabitanın ihtiyarı ika-: 
met edecekleri mahalle tahriki. 

5. — Balâda muharrer dört kıtaanın haricinde 
kalan teftişat ve bazı mühim hidemat. 

Üçüncü dördüncü fıkralarda mebhus zabitandan 



açıktan tayin edilenlere tam maaş verilememesi mü
tekaidinin muhassaatlarının kat'ına mecburiyet gö
rülmesi hasabiyle duçar oldukları müzayaka ve se
faletin derecesi pek suzişlidir. Vekâlete her gün vu
ku bulan haklı tazallümat ve müracaat fevkaltaham-
mül bir hale gelmiştir. Bir kısmı memleketin mena-
fii âliyesiyle diğeri de eshabı istihkakın mukaddera-
tiyle alâkadar bulunan işbu hidematın vesair hide-
matı adiyenin senenin son aylarında ikmâl ve telâfi
si için asgarî bir hesapla beşyüzbin liraya ihtiyacı 
mübrem vardır. 

6. — Faslı mahsus için matlup beşyüzbin lira 
tahsisatı munzamma bazı hadisatı siyasiyenin eslâha 
ve cephane tedarikine zaruret hissetirmesi üzerine-
Heyeti Vekili kararıyle Bahriye faslı mahsusundan 
avans olarak alman beşyüzbin liranın yerine konul
ması içindir. 

7. — Altı maddede zikrolunari hidematı mühim-
menin temini ifası istenilen tahsisatın bilâ noksan 
itasıyle mümkün bulunacağını arz eylerim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 



— 26 

Fasıl Madde 

308 

308 

Fasıl Madde 

310 

312 

313 

Fasıl Madde 

313 

313 

Bahriye 

Zabitan, gedikli, memurini askeriye ve efrat maaşatı: Bahrî, berrî, havaî ve jandarma er
kân, ümera ve zabıtanı ile mensubini askeriye maaş ve tahsisatına dair olan 22 Teşrinievvel 
1339 tarihli Kanuna müzeyyel olarak Meclisi Âlice kabul ve tasdik buyurulan ve 
24 Mayıs 1340 tarihli Ceridei Resmiye ile neşredildiği için işbu tarihten muteber addedilen 
22 Nisan 1340 tarihli Kanun mucibince gedikli zabitanı maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinin 
tezyit edilmesi hasebiyle bütçede mevzu yirmi adet birinci, ellialtı adet ikinci ve altmış adet 
üçüncü sınıf gedikli zabitanının şehri Mayıstan sekiz günlük farkı maaş ve tahsisatları mün-
haltı. vakıadan tesviye edildiğinden yalnız dokuz aylık istihkaklarının temini için 10 782 lira 
talep olunmuştur. 
Memuriyetle veya tahsil için gönderilecek zabıtan tahsisatı: 
Avrupaya verilen ve derdesti icra bulunan siparişatın mukavelenamelerine tevfikan ifa edilip 
edilmediğini rapor etmek ve imalâtı daimî murakabe ve teftişte bulundurmak üzere izam
larına menfaati memleket namına mecburiyet görülen ve tertibi mahsusuna mevzu tahsi
satın kifayetsizliğine binaen şimdiye kadar hareketleri tehir olunan zabitanın tahsisatına kar
şılık olarak 5 000 lira talep edilmiştir, 

Melbusat : 
1340 senesi elbise faslına mevzuu meblâğ, 339 senesinde Mektebi Bahriye talebesi, gemici 
ve makineci ve mızıkacı gençleriyle efrada alınan melbusata nazaran ve teferruatiyle bilhe-
sap çizme, nöbet gocuğu, nöbet kaputu, boygamselesi, takım kamsele, yün eldiven, ço
raplar senevi mezkûre mubayaa fiyatlarına göre vaz edilmiş idi. Halbuki: 1340 senesinde 
melbusata ait eşya fiyatları fevkalâde yükseldiği cihetle hasıl olan farkı kapatmak için onbin 
lira talep edilmiştir. 
Tenvir ve teshin : 
İzmit, mevkii müstahkeminin tesis ve şuebatının müteferrik bulunmasiyle beraber, teşkilâtı 
ahire dolayısiyle Marmara Üssü Bahrî Kumandanlığının kısmen İzmit'e nakli gibi memuri
yetler ile mevakiin taaddüdü neticesi olarak tahakkuk eden ihtiyaç icabı olarak talep edil
mektedir. Marmara Üssü Bahrî Kumandanlığınca tahakkuk eden üçbin lira düyunla bera
ber onbeşbin lira talep edilmiştir. 
Sefain ve Mevaki levazımı mütenevviası : 
Sefaini harbiye ile Karakol gemileri hali faaliyete geçmekte ve halbuki bunların teçhizat, 
alât ve edevatı işgal senelerinde harabiye yüz tuttuğundan bunların tathir, tanzim ve tecdidi 
ve yeniden teessüs eden mevakiin tanziminde ve mevkii müstahkem toplarının tathiratına 
sarfı lâzım gelen levazım bedeli olarak talep edilmektedir. Otuzbin liradır. 

Sefain ve esliha ve teferruatı masarif ve levazımı tamiriye ve imaliyesi: 
Tamiratına başlanılan kadro dahili bilcümle sefainin senei haliye zarfında tamiratlarını 
azamî bir gayretle takip edebilmek ve bu sefain ile hali harekette bulunan diğer sefainin 
tecdidine lüzum gösterilen istimpot, filika, tente gibi ihtiyacatını biran evvel temin eylemek 
zaruretine binaen yüzbin lira talep edilmektedir. 
Ebniye tamiratı : 
Efradı Cedide, Gençler Mektebi, Mektebi Bahriye, hastahane ve divanhanenin pek mübrem 
olan idamei tamiratlariyle Izmitte yeniden tesis edilen ambarlar, fabrikalar ilh.. için tamir 
edilmekte olan dairelerin itmamı tamiratı için yirmibin lira talep edilmiştin 
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Fasıl Madde 

314 O Nakliyat (Tahmiliye ve ücurat) : 
Bu maddeden Rıhtım Şirketinin macuna bedeli olarak 7 131 lira, Derince Rıhtımına ihraç 
ve buradan tahmil edilen toplar için, Anadolu - Bağdat Demiryolları Müdiriyeti Umumi-
yesine 431 lira, cer ve nakliyat bedeli olarak Seyri Sefain Müdürüyeti Umumiyesine 927 lira 
ve Harbi Umumide Almanya'ya sipariş edilip celbedilmek üzere olan torpillerin masarifi nak
liyesi olarak mütehakkik 39 000 lira deyin tahakkuk etmiş olup bunların tediyesi ve hadi-
satın tevlit ettiği müstaceliyete ve Erkânı Harbi yei Umumiyenin gösterdiği lüzumu katiye 
binaen İstanbul'da bulunan esliha ve cephane ve tersane ambarları mevcudunun İzmit'e 
nakil ve ihracı için talep edilmektedir. Bu işler kısmen yapılmış ve yapılmaktadır. (Bu fasla 
ellibin lira tahsisatı munzamma itası hakkında Başvekâleti Celileye 30 Eylül 1340 tarih ve 
953 numaralı tezkere yazılmıştır.) Tahakkuk eden düyun ile birlikte bu defa yetmişbin lira 
istenilmiştir. 

Fasıl Madde 

316 6 Kırtasiye : 
Teşkilâtın tevsii hasebiyle bütçeye mevzu tahsisatın ademi kifayesi anlaşılmış ve sene ni
hayetine kadarki ihtiyaca tekabül etmek üzere binbeşyüz lira talep edilmiştir. 

316 7 Harcırah : 
Mülkiye harcırah kararnamesine tevfikan verilmekte olan umum harcırahlardan yüzde kırk 
tenzilât icrasına ve miktarı nüfus ne olursa olsun bilumum aile harcırahlarının memura 
verilen miktarın nısfını tecavüz edcmiyeceğine dair olan mevadı kanuniyenin ilgasından 
mukaddem ve salifüzzikir mevadı krnuniyeye tevfikan alettahmin hesap edilip bütçenin ter
tibi mahsusuna vaz ve kabul edilen onbeşbin liralık tahsisat senenin nısfı evvelinde hitam bul
muş ve elyevm tahvili memuriyetlerine zarureti katiye hasıl olan zabitan ve memurini bah
riyenin bilâ harcırah izamlarına mecburiyet görülmüş ve bu hal zabitanı . mumaileyhimin 
mağduriyetlerini ve gayri tabiî ahvalin tahaddüsünü mucip bulunmuş olduğu gibi memaliki 
ecnebiyeye vaki siparişatı bahriyeyi takip ve murakabe etmek üzere izamları mukaveleleri 
ve menafii milliye iktizasından bulunan zabitanın da hareket edememelerini intaç etmekte 
bulunmuştur. Binaenaleyh tadat olunan mehazirin ref'i ve bugüne kadar tahakkuk etmiş 
zati ve aile harcırahlarının tesviyesi için işbu maddeye 25 000 lira tahsisatı munzamme itası 
hakkında Başvekâleti Celileye 30 Eylül 1340 tarih ve 958 numaralı tezkere yazılmıştır. 

Fasıl Madde 

317 3 Telsiz Telgraf ve Telefon teçhizatı ve tamiratı : 
Menemen Kastamonu istasyonlarının askerî ihtiyaç dolayısiyle biran evvel hali faaliyete ge
tirilmesi ve Okmeydanı İstasyonunun noksanlarının itmam ve ikmali ve Karadeniz İşaret 
İstasyonu ile Boğazlar Komisyonu arasında temdit olunacak telefon tesisatı için otuşbeşbin 
lira talep edilmiştir. 

320 0 Tahsisatı fevkalâdei şehriye : 
Gedikli zabitanının farkı tahsisatlar olup, esbabı mucibesi 308 - 1 maddesi hizasında mu
harrerdir. 

320 0 Telgraf ücuratı: 
Simcüye kadar keşide ve teati kılman telgrafnameler ücuratına nazaran sene gayesine kadar 
daha onbin liraya ihtiyaç olduğu ta{.min edilmektedir. 1 Teşrinisani 1340 

Umuru Bahriye Müdürü 
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Ziraat Vekâleti Tahsisatı Munzamma Esbabı Mucibesi 
Vekâletin 1340 senesi bütçesinin 339 ncu faslının 

3 ncü mefruşat ve demirbaş eşya maddesine vekâle
tin bu sene teşekkülüne binaen tahsisatı mevzuanın 
ademi kifayesi dolayısıyle beşyüz ve beşinci kırtasiye 
maddesine keza ikiyüzelli ve 330 ncu faslı teşkil eden 
merkez masarifi müteferrikası tertibine de ikiyüzelli 
lira tahsisata lüzumu mübrem hasıl olduğundan mez
kûr tertiplerden, ol miktar tahsisat talep edilmiştir. 

333 ncü faslın birinci harcırah maddesi pek sıkı 
bir surette istimal edildiği halde tamamen hitam bul
muş ve emrazı müstevliyei hayvaniye ve haşaratı mu-
zırre mücadelesiyle ormanların hüsnü muhafazası için 
memurinin vakti zamaniyle tahrik ve geştü güzarla-
rının temini için ellibin ve ikinci masarifi muhakeme 
maddesine mühim orman davalarının takip ve inta
cı için üçbin ve üçüncü Avrupadaki talebe ve Memu
rini fenniye muhassesatma Avrupa'da hayatı maişe
tin ve verilmekte olan seksen liranın kifayet etmediği 
ve aynı zamanda Darülfünunlar, talebelerinden masa
rifi tedrisiye olarak yüksek ücretler talep ettiklerine 
binaen üçbin ve beşinci tabiye, teclidiye, ilânat, abon
man, hakkı telif, neşriyat, tercüme maddesine en mü
him olan orman tezakirinin sene iptidasından evvel 
mahallerinde bulundurulması için şimdiden tab'ına ve 
bir çok faydalı eserler neşredilemediği ve halbuki 
memlekette ziraatın teşviki için neşriyatı müfideye 
lüzum görüldüğünden beşbin ve yedinci nakliye ücreti 
maddesine koruculara ve hayavanatı muzırre itlafına 
ait eslihanın mülhakata şevki için bin lira ve onikinci 
müfettişler harcırahı maddesine orman rüsumunun 
hüsnü cibayetinin ve bilûmum Vekâlet memurunun 
emrazı müstevliye ve haşaratı muzırre mücadelelerin
de hüsnü istihdamının temini için murakabe ve tefti
şin daimî surette ifası lüzumuna binaen yedibin liralık 
tahsisata ihtiyaç görülerek mezkûr miktarlar vaz edil
miştir. 

335 nci faslın birinci emrazı müstevliyei hayvani
ye, tazminat, »tahaffuzhaneler, daimî ve muvakkat 
gardiyanlar ücuratı maddesine memlekette vebayı ba* 
karî ve diğer hayvan hastalıklarının tevessü ve intişa
rını men ve olbaptaki kanunu mahsus mucibince itlaf 
edilen hayvanatın tazmini zımnında yirmibin ve beşin
ci teşvikatı ziraiye ve gümrük resmi maddesine Av-
rupadan celpedilmiş ve edilmekte bulunmuş olan trak

törler ve mevadı müştaile ve şuhumu muhtelife olbap
taki kanunu mahsus mucibince tesviye edilecek güm* 
rük rüsumu karşılığı için yüzbin ve 337 nci Orman 
Mektebi Âlisi masrafına memleekte orman fen me
murları yetiştirmek maksadiyle bu sene üç ay için 
açılmış kurs masrafiyle, Heyeti Vekile kararnamesiyle 
talebe nakli için alınacak kamyon bedeline tediye edil
mek üzere altıbin ve 339 ncu faslının birinci Ziraat 
Mektepleri masrafı ve masarifi tesisiye ve tamiriyesi 
maddesine devren alınmış olan mekâtibin tesisatı pek 
noksan olduğu ahiren anlaşılmasına ve Erzurum mek
tebine Meclisi Âlice kadro tespit edildiği halde mas
rafı zammedilmemiş olmasına binaen bu ihtiyacın te
mini için yüzbin lira ve 3 üncü ziraat tahlilhanesi mad
desine merkezi hükümette tesis edilmekte olan tah-
lilhanenin ikmali nevakısı zımnında ikibin lira 343 ncü 
faslın emrazı nebatiye, çekirge, fare, domuz ve em
sali hayvanatı muzırre masrafına domuz ve emsali 
hayvanatı muzırre itlafı için Müdafaai Milliyeden alı
nan üçmilyon fişek esmanının tediyesi için altmışbin 
lira tahsisata ihtiyaç görülmüştür. 

343 ncü Tahsisatı fevkalâdei şehriye faslına Mu-
vazenei Umumiye Kanununun 33 ncü maddesine müs
teniden teşkilât vücuda getirilinceye kadar istihdam 
edilmiş olan memurine sabıkı veçhile maaşat ve tah
sisatı fevkalâdeleri verilmiş olduğundan yüzbin lira
ya ihtiyaç hasıl olmuş ve işbu miktarın karşılığı 331 nci 
faslın birinci Orman memurları maaşı maddesindeki 
ücurattan mevkuf kalmış ve berveçhi maruz esbap do-
layısiyle «458 000» dörtyüzellisekızbin liralık tahsi
sata ihtiyaç görülmüş olduğunu müşir esbabı mucibe 
lâyihasıdır. 26 Teşrinievvel 1340 

Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Riyaseticumhur Bütçesine tahsisatı munzamma itasına 
dair Heyeti îdare tezkeresi 

Riyaseti Celileye 
Reisicumhur Hazretlerinin seyahati ahireleri do-

layısiyle vukubulan fazla benzin ve yağ sarfiyatı ile 
otomobil tamiratından dolayı altıbin ve evvelce Mec
lis Bütçesine dahil iken Riyaseticumhur Bütçesinin 
tefriki hasabiyle mezkûr bütçeden tesviyesi zarurî bu
lunan otomobil bedeli olarak altıbin dötyüz seksen-
yedi lira sekiz kuruş ki cem'an onikjbin dörtyüz sek-
senyedi lira sekiz kuruşun Riyaseti Cumhur Bütçesi-
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nin onüçüncü faslına tahsisatı munzamma olarak 
itası hakkında icabeden mevadı kanuniyenin tanzim 
ve Heyeti Umumiyeye arzı hususunun Muvazenei Ma
liye Encümenine havale buyurulmasını rica eyleriz 
efendim. 

îdare Heyetinden İdare Heyetinden 
Sivas Mebusu Hakkâri Mebusu 

Rasim Asaf 

İdare Heyetinden 
istanbul Mebusu 

Ali Rıza 

Nafıa Vekâleti senei haliye bütçesinin 262 nci fas
lının üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve cesim 
köprüler maddesine 183 000 lira tahsisatı munzamma 
itası ve 258 ve 263 ncü fasıllarından 263 ncü faslın 
birinci maddesine 117 000 liranın münakalasi hak

kında Başvekâletten mevrut kanun lâyihaları 

Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 

Nafıa Vekâleti Celilesinin senei haliye bütçesi
nin 262 nci faslının üçüncü inşaat ve tamiratı müs
tacele ve cesim köprüler maddesine yüzseksen üçbin 
lira tahsisatı munzamma itası ve 258, ve 263 ncü 
fasıllarından 262 nci faslın birinci maddesine yüz-
onyedi bin liranın münakalesi hakkında vekâleti mü-
şarünileyhâca tanzim olunup İcra Vekilleri heyetince* 
Meclisi Âliye arzı kabul olunan iki kıt'a lâyihai ka
nuniye esbabı mucibeleri ile birlikte leffen takdim 
kılınmıştır. Muktezasının ifasına müsadei riyaset pena-
hilerini arz ve istirham eylerim efendim. 

Başvekil Namına 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Nafıanın 1340 senesi Bütçesinin 262 nci faslının 
üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve cesim köprü
ler maddesine (183 000) lira tahsisatı munzamma 
vaz'ına dair kanun: 

Madde 1. — Nafıanın 1340 senesi bütçesinin 262 
nci faslının üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve 
cesim köprüler maddesine (183 000) lira tahsisat vaz 
olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır, 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Maliye 
ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet 
Adliye Vekili 

Mustafa Necati 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Recep 
Maarif Vekili 

Vasıf 
Ziraat Vekili 
Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 

Mübadele,., İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 

Recep 

Nafıa Bütçesinin 258, 263 ncü fasıllarından 263 
ncü faslın birinci maddesine yüzonyedi bin liranın ic
rayı münakalesini mutazammın lâyihai kanuniyedir: 

Madde 1. — 258 nci faslın birinci istikşafat ve in
şaat maddesinden (25 000) ikiyüzaltmış üçüncü faslın 
birinci istikşafat, inşaat İska ve teyhis ve Bartın ağzının 
tathiri ve Menderesin tathiri mecrası ameliyatı mas
rafı tertibinden (82 000) ve faslı mezkûrun üçüncü 
Konya Ovası irva ve ıska ameliyatı ve idare mas
rafı maddesinden (10 000) lira ki cem'an (117 000) lira
nın (262 nci faslın üçüncü inşaat ve tamiratı müsta
cele ve cesim köprüler maddesine münakalesi icra-
edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun neşri tarihinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Necati Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Vasıf 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 

Recep 
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Esbabı Mucibe Lâyihası 
Nafıanın senei haliye bütçesinin 262 nci faslının 

üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve cesim köprü
ler maddesine mevzu bir milyon sekizyüz bin lira 
tahsisat 1340 senesinde inşaası müstacel olan turuku 
umumiye ile cesim köprülere sarf edilmek üzere ih
tiyacı mahalliye göre vukubulan talep üzerine vilâyatâ 
kamilen tevzi edilmiştir. Halbuki işbu tertipten baş
lanılmış ve devam etmekte bulunulmuş olan tamirat 
ve inşaata sarf olunmak ve turuku umumiyede istimal 
edilmek üzere mubayaa edilen elli adet silindirin es
manı baligası olan (220 000) liradan gayariez tediye 
bakiyesi olan (180 000) liraya tesviye edilmek üzere 
daha (300 000) liranın sarfı tahakkuk eylemekte bu
lunmuş ve mezkûr (300 000) liradan (117 000) lira
sının fasıldan fasıla münakale surutiyle temini diğer 
bir kıt'a kanun ile teklif edilmiş olmakla mütebaki 
(183 000) liranın tertibi mezkûre tahsisatı munzam-
ma olarak vaz'ı için bir kıt'a lâyihai kanuniye tanzim 
kılınmıştır efendim. Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Nafıanın senei haliye bütçesinin 262 nci faslın 
üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve cesim köprü
ler maddesine mevzu bir milyon sekizyüz bin lira tah
sisat 1340 senesinde inşaası müstacel olan turuku 
umumiye ile cesim köprülere sarf edilmek üzere ihti
yacı mahalliye göre vukubulan talep üzerine kamilen 
vilâyatâ tevzi edilmiştir. Halbuki işbu tertipten baş
lanılmış ve devam etmekte bulunulmuş olan tamirat 
ve inşaat için daha üçyüzbin liralık tahsisata ihtiyaç 
olduğu bittespit anlaşılmıştır. Binaenaleyh talep ve tes
pit olunan işbu tahsisatın yüzseksenüçbin lirası tah
sisatı munzamma suretiyle ve mütebaki yüzonyedibin 
lirası elyevm bütçenin diğer fasıllardan şimdiye kadar 
tevzi edilemiyen ve bundan sonra icrayı ameliyata im
kân bulunmadığı cihetle tasarruf edileceği anlaşılan 
258 nci faslın birinci istikşafat ve inşaat maddesin
den (25 000) lira ve 263 ncü faslın birinci istikşafat 
ve inşaat İska ve teybisi ve Bartın ağzının tathiri ve 
Menderesin tathiri mecrası ameliyatı masrafı tertibin
den (82 000) lira ve faslı mezkûrun üçüncü Konya 
Ovası irva ve İska ameliyatı masrafı maddesinden 
(10 000) lira ki cem'an (117 000) liranın 262 nci fas
lın üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve cesim köp
rüler maddesine münakale suretiyle temini zımnında 
muktazi Lâyihai Kanuniye tanzjm kılınmıştır efen
dim. Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 

Adliye Vekâleti Bütçesinde münakale icrasına dair 
Başvekâletten mevrut Kanun Lâyihası 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1340 senesi Adliye Bütçesinin 222 nci faslının dör

düncü memurini adliye harcırah ve yevmiyesi madde
sine yüzyirmibin liranın münakalesi hakkında Maliye 
Vekâleti Celilesince tanzim ve Heyeti Vekilenin 
12 . 11 . 1340 tarihli ictimaında kabul olunan kanun 
ve esbabı mucibe lâyihası ifayı muktezasına müsaade 
buyurulması ricasıyle rapten arz ve takdim kılınmıştır 
efendim. 

Başvekil Namına 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — 1340 senesi Adliye Bütçesinin 220 nci 

faslının birinci hükkâm maddesinden (39 000) ve 
ikinci ketebe ve memurini icraiye maddesinden (8 500) 
ve 226 nci memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi 
faslından (72 500) ki cem'an (120 000) liranın bitten-
zil 222 nci faslın dördüncü memurini adliye harcırah 
ve yevmiyesi maddesine nakline mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Adliye Vekilleri memurdur. 12 . 11 . 1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Necati Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Vasıf -
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 
Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Bulunmadı 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 

Recep 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
1340 senesi Adliye Bütçesinin 222 nci faslının 

dördüncü memurini adliye harcırah ve yevmiyesi 
maddesine mevzu tahsisatın kamilen sarf edilmiş ol
duğundan bahisle tasarruf olunan 220 nci faslın bi
rinci hükkâm maddesinden (39 000) aynı faslın ikinci 
ketebe ve memurini icraiye maddesinden (8 500) ve 
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226 neı memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi 
maddesinden (72 500) ki cem'an (120 000) liranın bit -
tenzil salifülarz memurini adliye harcırah ve yevmiyesi 
maddesine nakil ve ilâvesine vekâleti müşarünileyhaca 
lüzum gösterilmesine mebni lâyihai kanuniyenin tan
zimine mecburiyet hasıl olmuştur efendim. 9 Teşrini
sani 1340 

Maliye Vekâleti Celilesine 
1340 senesi Adliye Bütçesinin 218 nci faslının bi

rinci mefruşat maddesine beşyüz lira mevzu ise de 
yalnız istanbul'dan naklettirilen mülga Adliye Neza
retine ait eşya ve levazımın masarifi nakliyesi için 
bin lira tediyesi mecburiyetinden ve vekâlet binasının 
ihtiyaca müsait şekilde yeniden tesis ve tevsii sebe
biyle müceddeden mubayaa mecburiyeti elveren kü
tüphane, soba, evrak dolabı ve hulul eden kış müna
sebetiyle çıplak bir halde bulunan odalara kilim ve 
muşamba tedariki gibi ve emsali gayri kabili tehir 
bulunan masraflardan dolayı ihtiyaca tamamiyle gay
ri kâfi bulunmakla tahsisatı mezkûreye daha ikibin-
beşyüz liranın ilâvesine; 

Kezalik aynı faslın ikinci tenvir ve teshin mad
desine mevzu bin lira gerek mahrukat tedariki ge
rek vekâletin mesaii hazırası geceleri dahi çalışma 
mecburiyetini tevlit etmekte olduğundan bu bapta 
şiddetle lüzum hissedilen elektrik tesisatı gibi masa
rifi tediyeye gayri mütehammil olmakla işbu mad
de için dahi iki bin liranın ilâvesine; 

Aynı faslın üçüncü maddesine kırtasiye için mev
zu bin lira azamî tasarrufa rağmen ancak altı aylık 
ihtiyaca tekabül eylemiş olduğundan buna dahi beş
yüz liranın ilâvesine; ve senei mezkûre bütçesinin 
tanzim ve tetkik ve tasdiki sırasında vekâlet dairesi 
Ankara Hükümet Konağı içinde bulunduğu cihetle ay
rıca icar tahsisatı vaz'ma ihtiyaç görülmemiş olup şu 
kadar ki ahiren mahalli mezkûrun ademi vüs'atı se
bebiyle vekâlet için ayrıca bir bina taharri ve evkaf 
idaresinden isticar edilmiş olduğundan müceddeden 
ihdası zarurî bulunan mezkûr faslın altıncı maddesine 
beş bin liranın vazına, vekâlet müdevvenatı kanuni
ye müdüriyeti tarafından her ay onüç formalık büyü
cek iki risale teşkil eden ceridei adliye ve temyiz ka
rarları ile yalnız bir numarasını bindokuzyüz nüsha 
olarak teksir mecburiyeti bulunan ve ayrıca ikibin 
nüsha olarak başkaca kitap şeklinde tab'ı mecburiyeti 
bulunan müharreratı umumiyenin ve ihzarı kavanin 
komisyonlarının ikmal edildiği mutunu kanuniye ve 
esbabı mucibeler gibi her birinden beş altıyüz nüsha 
her defasında teksir mecburiyeti bulunan vesaiki ka

nuniyenin ve iki bin sahifeyi mütecaviz Avrupa ara
sından tercüme edilen ve edilecekte olan kitapların ve 
kezalik Adlî kanunlar unvanı ile devam etmekte olan 
silsile! asarın tab'ı ve teksiri için Ankara'da vesaiti 
tab'iye gayri kâfi olmasına ve içlerinde bilhassa mev
kut bir surette intişar edenlerinin arzu edilen surette 
ve istenilen şerait ve intizam dairesinde tab'ı için İs
tanbul Matbaalarından dahi istifade edilememesi bit-
tecrübe sabit olmasına ve istifadesi mümkün aksamı 
için de sevk ve tevzi işleri itibariyle namahdut müş
külât bulunmasına ve diğer taraftan vekâletin leva
zım idaresinin mahakim ve makamatı adliyeye sevk 
ve tevzie mecbur olduğu celpname, tevkif müzekkeresi 
gibi yüzbinlerle ve zaptı dava, isticevap evrakı gibi 
adedi milyonlarla tadat olunmak icabeden defatiri 
matbua haricindeki evrakı matbuanın yüzyetmişdokuz 
numune teşkil etmekte olmasına ve bu kısım nüsha
lar için matbaalara tediye edilen mebaliğe bu bapta 
mevzu tahsisat yarı yarıya bile kifayet etmemekte 
olup, halbuki vekâlet emrinde bir matbaa bulundu
ğu takdirde hem Müdevvenat Müdüriyetinin neşir ve 
teksir mecburiyetinde bulunduğu mevkut ve gayri 
mevkut bir silsilei asarın matlup şerait altında tab'ına 
imkân elvereceği hem de evrakı matbuanın vaktü za-
maniyle ve mahkemelerden birinde başka bir şekil 
ve tertipte diğerinde başka bir tarzı hacımda tab ve 
hizar ve alâkadarana tenevvüu günagunda tebliğ olu
nan bu kabil evrakı matbuanın yeknesak, yekmeal ola
bilmeleri çaresi temin ve aynı zamanda hazinei mali
ye lehine de büyük bir menfaat istihsal edilmek şar-
tiyle tedarik ve tablan dairei imkâna gireceğinden 
müceddeden ihdas edilecek olan yedinci maddeye te
sis olunacak matbuanın alât ve edevat ve hurufa
tının tedariki ve mahallerine vaz ve tespiti ve her nevi 
işletme masrafları karşılığı olarak onbin liranın vaz'ına; 

Ve 1340 bütçesinde 219 ncu faslın birinci mütefer
rika maddesine mevzu beşyüz lira gene bittecrübe gö
rüldüğü üzere azamî tasarrufata rağmen ancak altı 
aylık ihtiyaca tekabül etmekte olduğundan bu madde
ye de beşyüz liranın ilâvesine; 

Ve gene senei mezkûre bütçesinde ikiyüzyirmi bi
rinci faslın birinci icar maddesine mevzu mebaliği icar 
tahakkukatı umumiyesine nazaran elyevm tamam on
bin lira noksanı ile mevzu olup, mahakimin bina teda
rikindeki ademi imkân muvacehesinde vaziyeti hazı
rası bazı cihetlerde cidden çok müşkül bir safha gös
termekte olduğundan bü maksat için dahi maddei mez
kûreye onbin liranın ilâvesine, ve aynı faslın dördün
cü kırtasiye ve evrakı matbua maddesine gelince el-
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yevm beşyüzellibir mahkemeden terekküp eden teşek
külü adlî mevadı hukukiye ve asliye, sulhiye ve ceza
iye itibariyle hakikatte binbeşyüzelliüç mahkeme temsil 
etmekte olup, bunların her biri için ayrı ayrı defatir 
ve evrak istimali mecburiyeti kanuniyesi muvacehe
sinde ve bilmünasebe balâda dahi arz edildiği üzere 
evrakı mezkûre meyanında bazen bir tek numuneden 
iki milyon nisbetinde evrak tab'ı zarureti muvacehe
sinde 1340 bütçesine mevzu tahsisat tamamen kifa
yetsiz bir rakam göstermekte olup, hususiyle 1341 
senesinin ilk günü bitamamiha yeniden istimale baş
lanması mecburiyeti bulunan bilcümle evrak ve defa-
tirin senei hazıra zarfında ihzarı zarureti dahi mevcut 
bulunmasına binaen maddei mezkûreye dahil otuzbin 
liranın ilâvesine ve 222 nci faslın üçüncü ceridei ad
liye ve temyiz kararları maddesine mevzu yedibin 
liranınr çok büyük bir kısmı kamilen sarf edilmiş 
olup hükkâmın ihtiyacatı fikriyesine tahsisi hizmet 
eden ve ahar suretle mahakime tebliğ imkânı olma
yan ve bir çok kavanin ve nizamat ve mukarreratın 
tebliğine de vesatet eyleyen mezkûr risalelerin inkitaı 
neşri mahakimi namahtut müşkülâta sevk edeceğinden 
bunun için dahi maddei mezkûreye üçbin liranın ilâ
vesine; 

Ve 224 ncü fasılda taşra masarifi müteferrikası 
olarak mevzuu mebaliğ elyevm kamilen sarfedilmiş 
olup, ahar mahalle nakleden bir kısım mahkemeler 
için de elyevm tesviye edilememiş masarifi hamaliye 
bulunduğu işareti mahalliye cümlesinden olduğu gibi 
1 Mayıs 1340 teşkilâtı adliyesi ile yeni nam ve unvan 
altında icrayı faaliyet eden mahakim ve devair ve ma-
kamatı adliye için İstanbul'da yaptırılan binsekizyüz 
küsur mühür esmanı olarak ikibin küsur lira, keza-
lik deyin mevcut bulunmasına binaen bu fasla dahi 
beşbin liranın ilâvesine: Ve teşkilâdı cedidenin davet 
ettiği fazlai mesai memurine gündüzleri teveccüh eden 
saati say içinde kabili istihsal mesailden olmadığı ci
hetle memurinin bir kısmı bir çok ahvalde -gece ya
rılarından sonraya kadar vekâlet dairesinde çalıştırıl
mış olduğundan ve hulul eden kış mevsiminde mesai 
saatleri bir kat daha azalmış olup, bu itibar ile ihzarı 
kavanine ve teşkilâtın daha salim neticeler verebilme
sini temine matuf hidematı müstakbele için çalış
tırılacak memurine verilmek üzere ikiyüzyirmibeşinci 
faslın birinci nöbet bekleyen memurin ücuratı mad
desine ikibin liranın ilâvesine ve ademi kifayesi görül
düğü cihetle 227 nci faslın birinci memurini mazule 
tahsisatı maddesine de onikibin lira ilâvesine lüzum 
ve ihtiyacı hakiki müşahede edilmekte olduğundan 
keyfiyetin Meclisi Milliye arz ve tahsisatı lâzımenin 

istihsaline müsaade Duyurulması rica olunur efendim. 
26 Teşrinievvel 1340 Adliye Vekili 

Mustafa Necati 
6 

Sıhhiye ve Muaveneti îstimaiye Vekâleti ile Umum 
Jandarma Kumandanlığı bütçelerinde münakale icra

sına dair Başvekâletten Mevrut Kanun Lâyihası 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti Celilesi 
ile Umum Jandarmanın 1340 senesi bütçelerinin bazı 
fusul ve mevadına münakale hakkında Maliye Vekâ
leti Celilesince tanzim olunup, İcra Vekilleri Heyetinin 
12 . 11 . 1340 tarihli ictimaında ledettezekkür Mec
lisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile es
babı mucibe sureti. lef fen takdim kılınmıştır. Mukte-
zasının ifasına müsaadei riyaset penahilerini istirham 
eylerim efendim. Başvekil Namına 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve

kâletinin 1340 senesi bütçesinin 199 ncu faslın 2 nci 
Anadolu Numune Hastahaneleri masarifi maddesin
den (20 000) ve 204 ncü tahsisatı fevkalâde faslından 
(51 135) ki cem'an (71 135) lira ile Umum Jandarma
nın senei mezkûre bütçesinin 175 nci takip müfreze
leri ekmek bedeli faslından (75 000) lira bittenzil mer
but cedavilde gösterilen fusul ve mevada ilâve olun
muştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye, Dahiliye, Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Ve
killeri memurdur. 12.. 11 . 1340 
Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 

İsmet Kâzım 
Adliye Vekili Dahiliye Vekili 

Mustafa Necati Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Vasıf 
Nafıa Vekil Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Bulunamadı 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 

Recep 
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Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinin Esbabı Mucibe Lâyihası 
Fasıl Madde 

193 8 Bütçeye mevzu tahsisat ile müvezzi ve hademelere ancak birer elbise ile birer fotin teda
rik edilebilmiştir. Mevsimi şitamn hululi münasebetiyle birer de palto alınmak üzere ilâve
sine lüzum görülmektedir. 

200 3 îskân menatıkında tathirat ve tephirat dolayısıyle fazla sarfiyat vaki olduğundan Şubat 1341 
gayesine kadar sarfı tahmin olunan mebaliğe mevcut tahsisat kâfi gelmiyeceği cihetle ilâve
sine lüzum görülmektedir. 

200 6 tşbu maddenin bu miktar tahsisat meclisin tatili zamamnda harcırah tahsisatının ademi 
kifayesine binaen harcırah maddesine naklettirilmiş olduğundan ve bakıyei tahsisatın se
ne gayesine kadar kifayetsizliği de anlaşılmakta bulunduğundan zammına lüzum görülmek
tedir. 

200 8 Yüzde kırkların iadesi ve aile harcırahının tezyidi münasebetiyle zammına lüzum görülmek
tedir. 

200 11 Numune hastanelerinin röntgen makinelerinin mubayaası için bütçeye vaz ve kabul edilen 
tahsisatın fabrika ile cereyanı muhabere neticesinde kifayetsizliği tebeyyün eylediğinden 
ilâvesine lüzum görülmektedir. 

201 Münhal müdiriyet ve tababetlerin kısmen kapanması ve bunlara müteferrika itası ve gaze
telere fazlaca ilânat verilmeye mecburiyet hasıl olması dolayısıyle mevcut tahsisat kamilen 
sarf edilmiş olduğundan sene gayesine kadar sarfı tahmin olunan masarifi müteferrikaya 
sarf edilmek üzere ilâvesine lüzum görülmektedir. 

202 6 Ankara Numune Hastanesi ile Erzuzurum Hastanesindeki İnşaatın kışın hululinden evvel 
ikmal edilebilmesi için ilâvesine lüzum görülmektedir. 

199 2 Bütçenin Nisan 1340 nihayetinde tasdike iktiranı münasebetiyle Numune Hastaneleri ma
sarifinden tasarrufat olup, talep edilen fusul ve mevada zammedilmek üzere tenzili talep olu
nan. 

204 Numune Hastanelerinin Mayıs bidayetinde kuşat edilebilmesi ve etibba münhalâtının elyevm 
yüze karip bulunması itibariyle hasıl olan eyyamı haliye tasarrufatından zammı teklif edi
len ve fusul ve mevada nakledilmek üzere tenzili talep olunan. 

Fasıl 

193 
20Ü 

201 
202 
199 
2C4 

Madde 

8 
3 
6 

8 
11 

5 
2 

Tenzili 
Talep 
olunan 

Zammı 
Talep 
olunan 

Lira Adet Lira 

0 
0 
0i 

Q 

0 
Q 

20 CCOı 
51 135 

135 
20 cm 
10 OOÛ 

10 OOÛ 
20 0Ö0 

1 OÛO 
10 OOÛ 

Q 

Q 

Adet Nev'i Muhassasat 

Melbusat 
Emrazı sariye ve istilaiye masrafı. 
Frengi mücadele memurini maaşat, ücurat ve harcırah
ları ve masarifi saire 
Memurin harcırahı 
Tesisatı fenniye masrafı 
Masarifi müteferrika 
İnşaat, tesisat ve tamirat 
Anadolu Numune Hastahaneleri masarifi 
Tahsisatı fevkalâde 

71 135 71 135 Yekûn 
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Umum Jandarma Kumandanlığının Esbabı Mucibe 
Lâyihası 

1. — 1340 senesi Jandarma Bütçesine mevzu yet
miş bin liralık harcırah tahsisatının harcırahların yüzde 
kırk tenzilâtıyle tediye olunduğu 1339 senesi tahsisa
tına göre hesap edilmiş olmasına mebni 1340 senesi Ni
sanından" itibaren karamamei aslinin mevkii meriyete 
vaz'ından dolayı mezkûr tahsisat senenin dördüncü ayı 
zarfında residei haddi hitam olup, birçok teftiş ve mü
tekait harcırahları verilememiş ve diğer bir maddeden 
yapılan onbin liralık münakale ile şimdiye kadar yal
nız nakli memuriyetlere hasredilmek suretiyle temini 
ihtiyaca çalışılmakta bulunulmuş ise de halen bu da 
hitam bularak elde tahsisat kalmamıştır. 

2. —•. Kezalik senei mezkûre bütçesine mevzu ve 
yirmibeş bin liradan ibaret masarifi nakliye tahsisatı 
dahi bu sene esliha ve cephane mübadelesine ve geçen 
seneden müdevver ve bu sene mubayaa olunan mel-
busat ve eşyayı sairenin nakline bile kifayet etmediğin
den diğer bir maddeden onbin liralık münakale icrası
na mecburiyet hâsıl olmuştu. Elhaletü hazihi mez
kûr tahsisat dahi biterek melbusat ve eşyayı sairenin 
kısmı küllisi.sevk edilememekte olduğu gibi mubayaa 
edilmekte olan ikiyüzseksen bin liralık telefon levazı-
matının nakline imkân hâsıl olamamakta bulunmuştur. 
Binaenaleyh işbu iki maddede tahakkuk etmiş düyun 
ile sene nihayetine kadar tahakkuk edecek ihtiyacata 
sarf edilmek üzere 175 nci takip müfrezelerinin ekmek 
bedeli faslına dahil olan tahsisattan sene nihayetine ka
dar, fazla geleceği anlaşılan 75 000 liradan 45 000 li
rasının 168 nci faslın yedinci harcırah ve 30 000 lira
sının dahi mezkûr faslın sekizinci masarifi nakliye 
maddelerine münakalesinin icrası zarurî görülmüştür 
efendim. 

Esbabı Mucibe 

1. — Umum Jandarma müessesatı ile kıtaat oda
larında bölük, takım karakol ve efrat koğuşlarında dört 
aylık mevsiminde nizamnamei mahsus mucibince yan

ması lâzım gelen sobalara ki yirmidört saat yanan so
balar için yevmi 36 ve oniki saat yananlar için yevmi 
24 kilo itibariyle' mevcut olan 5 929 sobanın adedine 
göre üçyüz küsur bin mahrukat tahsisatı verilmesi 
icabederken istihkaktan pek noksan olarak 1340 büt
çesine tenvir ve teshin için 82 000 lira konulmuş ve 
bu miktarın ihtiyacatı temin edemediği vukubulan mü-
racaatlarden anlaşılmıştır. 

2. — 1340 senesi Bütçesine evrakı matbua ve kır
tasiye için (10 576) liralık tahsisat vaz edilmiş ve fa
kat işbu miktar ihtiyaca kifayet etmemesine ve elyevm 
elde hiç tahsisat olmamasına mebni jandarmaya ait 
bazı defatiri mühimmenin tabı ve ihzarına imkân bu
lunamamıştır. 

3. — Sinini sabıkaya nazaran gerek sıtmanın ve 
gerek sair hastalıkların tezayüdünden dolayı sıhhiye 
için bütçeye mevzu (21 000) liralık tahsisat kifayet et
memiştir. 

4. — Jandarma zabitanı ile Süvari efradına ait hay
vanatın ve mekkârelerin yem bedelleri, beher re's için 
şehrî onbir lira üzerinden hesap edilerek 1340 bütçesi
ne bir milyon ikiyüzdört bin dörtyüzdoksan liralık 
tahsisat konulmuş ise de hububatın anbean fiyatlan-
ması hasabiyle işbu tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmediği 
kıtaatın müracaatı mütevaliyesinden anlaşılmıştır. 

5. — Teçhizat maddesi için 1340 bütçesine konulan 
yetmişyedi bin liralık tahsisat kifayet etmemiştir. Bi-
naberin battaniye, minder ve yastık kılıfı, palaska ta
kımı, tüfek kayışı, arka çantası, ekmek torbası ve mek
kârelerin teçhizatı gibi masarifat temin olunamamıştır. 

6. — Nal ve mıh esmanına ait fasıl için 1340 büt
çesine vazolunan (33 600) liralık tahsisat ihtiyacı te
min edememiştir. Binaenaleyh sene nihayetine kadar 
bunun için daha üç bin liralık tahsisat itasına lüzum 
görülmektedir. 28 Teşrinievvel 1340. 

Umum Jandarma Kumandanı 
Miralay 

Ahmet Zeki 

Fasıl Madde 

175 
168 

Tenzili talep 
olunan 

Lira Adet 

75 000 
0 

+ 0 

Zammı talep 
olunan 

Lira Adet 

0 
45 000 

+ 30 000 

Nev'i muhassesat 

Takip müfrezelerinin ekmek bedeli 
Harcırah (Merkez mülhakat) 
Masarifi nakliye 

75 000 75 000 Yekûn 
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Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti bütçesine tah

sisatı munzamma itasına dair Başvekâletten mevrut 
Kanun lâyihası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Celilesinin 

1340 senesi bütçesinin füsul ve mevadı muhtelif esine 
tahsisatı munzamma itası hakkında Maliye Vekâleti 
Celilesince tanzim olunup, İcra Vekilleri Heyetinin 
12 . 11 . 1340 tarihli içtimaında Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden lâyihai kanuniye ve merbut cetvel ve 
esbabı mucibe sureti leffen takdim kılınmıştır. Muk-
tezasının 'ifasına müsaadei riyaset penahilerini istir
ham eylerim efendim. 

Başvekil Namına 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti

nin 1340 senesi bütçesinin merbut cetvelde muharrer 
fusul ve mevadı na münhaysil mecmu (4 000 000) lira 
tahsisatı munzamma olarak ita olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihin neşrinden itiba
ren meriyül icradır. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

12 . 11 . 1340 

Başvekil ve Hariciye Vekili Müdafaai Milliye Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Necati Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Vasıf 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Şükrü Kaya 
Ticaret Vekili Sıh. ve Mua. İçt. Vekili 
Hasan Hüsnü Bulunmadı 
Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Vekili 

Recep 

Esbabı Mucibe 
Dört yüz bine karip muhacir ile iki yüz bin ka

dar hayvanatını on bir aydan ibaret kalil bir müd
det zarfında Yunanistan'dan nakle ve muhacirinden 
kısmı azamini mevcut mesakini tamir ve yeniden 
köyler inşa eylemek suretiyle iskân ve muhacirinden 
muhtaç olanların masarifi seferiyelerini tediye ve 
kendilerini iskân ve iaşe eylemiş olan vekâlet bu 
azim teferruatlı vazifeyi ifa eylerken masarifi umu
miye namı altında verilen tahsisatı kamilen sarf et

miş ve bugün bu tahsisattan hemen bir parası kal
mamıştır. Halbuki senei maliyenin hitamına dört 
aylık bir müddet vardır. Şimdiye kadar muaveneti 
hükümetle iaşe olunan ve kısmen müstahsil hale ge
çenlerden başka hükümetin muavenetiyle iaşe olun
maya muhtaç (altmış bir bin) nüfus vardır ki bunlar 
müstahsil hale geçinceye kadar iaşe olunacakların
dan bunların senei haliye zarfında iaşesi için vekâ
letin (yedi yüz yirmi bin) liralık tahsisata ihtiyacı 
vardır. 

Mahrukat : 
Bu kış zarfında mahrukatını temin edemeyecek

leri anlaşılan (on bin) muhtaç aile için beher aileye 
dört ay verilmek suretiyle mahiye beş liradan cem'an 
(iki yüz bin) lira mahrukat bedeli verilmesi zaruri
dir. 

Muhacirinden sıtma ve emrazı saireden musap 
olanların tedavilerine ancak (iki yüz altmış sekiz bin) 
lira tefrik edilmiş ve sarfı mümkün olmuştur. Daha 
sene nihayetine kadar emrazı sariye ve malarya ile 
mücadele mecburiyeti vardır. Bunun için icabeden 
yerlerden dispanserler, revirler tesis, kinin ve edviyei 
saire mubayaası ve hükümet ve belediye hastanele
rinde yatırılacak hastaların bakılma masarifi olmak 
üzere (iki yüz yirmi beş bin) liralık tahsisata ihtiyaç 
vardır. Köyler teşkil edilmiş olmakla beraber eşhas 
üzerine bağ ve bahçe gibi emvali gayrimenkulenin 
tevziatı henüz lâyıkıyle yapılamamıştır. Pek elzem 
olan bu iş için muvakkaten istihdam olunan memu
rini saire ücretleriyle beraber (iki yüz on bin) lira
lık tahsisata ihtiyaç vardır. Vilâyatı şarkiye mülte
cilerinden olup, izhar ettikleri arzu üzerine eski yurt
larına sevk ve nakillerine başlanan (dokuz bin) nü
fusun bermucibi talimatname masarifi nakliyeleri, 
yolda ve mahalli iskânlarında iaşeleri ve gördükleri 
tazyik üzerine Irak ve Suriye hudutlarından memle
ketimiz dahiline iltica edenlerin iva ve iaşeleri (kırk 
bin iki yüz) ve^derdesti iskân bulunan bazı aşair için 
(yirmi bin) ve Yemen'den celbedilecek (İki yüz dok
san beş) nüfus Türk memurlarından muhtaç sayılan 
doksan beş nüfusun masarifi celbiyeleri için (Dokuz 
bin beş yüz) ki, cem'an (Altmış dokuz bin yedi yüz) 
liralık tahsisata lüzum vardır. 

Muhacirinden muhtaç olan ve şimdiye kadar ik-
tar edilemeyip, miktarı (onbeşbin) tahmin edilen ai
lenin müstahsil hale geçebilmelerini ve hiç olmazsa 
ilkbaharda zeriyatta bulunabilmelerini temin için 
şimdiden tedarik ve tevzii icapeden tohumlardan be
her ailenin muhtaç bulunduğu onar kilodan fasulye, 



mercimek, bakla vesaire tohumları için (yirmiikibin-
beşyüz) ve aile başına otuzar kilodan onbeşbin aile
ye lüzumu olan tohumluk mısır bedeli olmak üzere 
altmışyedibin beşyüz ve aile başına yüzelli kilodan 
bu onbeşbin aileye verilmesi lâzım gelen hububat to
humluk bedeli için (Üçyüzotuzyedibin) ve tohum
luk patetes için (onbin) ve Gemlik, Bursa, Ertugrul 
ve saireye iskân edilen muhacirine verilecek ipekbö-
ceği tohumu için (ikibinyediyüz) ve aile başına yedi
şer kilodan alınıp verilmesi lâzım gelen arpacık so
ğan için (otuzbin) ki, cem'an (dörtyüzaltmışdokuzbin 
yediyüz) ve ikibin pulluk için de (yirmidörtbin) ve 
altıbin res çift hayvanatı için (dörtyüzyirmibin) lira 
ki cem'an (Dokuzyüzonüçbin yediyüz) liralık tah
sisata ihtiyaç vardır. 

Vaziyeti iskâniyelerinin tashihi zımnında tebdili 
mevki etmeleri icabeden nüfusun vapur ücreti olmak 
üzere (yirmibeşbin) bunların irkâp ve ihracı için (üç-
bin) ve gerek vaziyeti iskâniyeyi tashih ve gerek mev
cut kesafeti izale zımnında anadolu dahilinde kara
dan sevkiyat için (otuzdörtbin ikiyüzelli) ve mülteci
lerin memleketlerine nakilleri için (onikibin) ki cem'
an (yetmişdörtbin ikiyüzelli) liralık tahsisata vekâlet 
muhtaç bulunmaktadır. 

Yeni köy ve evler inşaası için (yüzonaltıbin) ve 
muhacirini muvakkate şedaidi havaiyeden ve kışta 
açıkta kalmaktan kurtarmak için ypılmkta bulunan 
(altıbin yüzdoksansekiz) İktisadî hanenin inşası için 
(altıyüzdoksanbin altıyüzon) ve . tamiratı müstacele 
için (yüzseksenbeş bin beşyüz) Harbi Umumî esna
sında istilaya maruz kalan Şark vilayetleriyle müca-
delei milliye esnasında düşmanın tahribatına uğra
yan Garp vilayetlerinde meskenleri hedim veya ih-
rak edilen yerli ahaliden muhtaç olanlara meskenle
rini inşa hususunda muavenet için (550 000) lira ki, 
cem'an (1 461 000) liralık tahsisata lüzum görülmek
tedir. 

Velhasıl vekâleti acizî tahsisatının kamilen sarfe-
dilmiş olmasından dolayı balâda müfredatı arz edilen 
masarifi umumiye için (dört milyon üçyüz yirmiüç-
bin yediyüzelli) liralık tahsisata şiddetle lüzum gö
rülmektedir. 

Merkez 
Harcırah: Vekâletin altı müfettişi olduğu ve ma-

aharcırah yevmiyeleri şehrî ikiyüz lira hesap edil
diği halde (ondörtbin dörtyüz) lira müfettiş harcıra
hı tutumaktadır. Halbuki bir müfettiş için ikiyüz lira 
harcırah ve yevmiye kâfi gelmemekte ve şehrî beher 
müfettiş için ikiyüzelli ve üçyüz lira isabet etmek-
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I tedir ki bu hesaba göre müfettişler tahsisatı senevi-
yesi (yirmibirbin altıyüz) lira tutmaktadır. Bundan 
başka merkezden tayin edilen memurinin mahalli 
memuriyetlerine kadar olan harcırah ve yevmiyeleri 

I vardır. Bunlara tahsisatı sıhhiye ve ziraiye gibi fennî 
tetkik ve tahkikatlarda zammolunduğu halde har-

I cırah maddesinin kifayetsizliği tezahür etmekte bu-
I lunduğundan bu maddeye de lâakal (yirmibin) lira 

zammetmek icabeder. 
Mülhakat 

Mülhakatın kırtasiye tahsisatı (beşbin) liradır. 
Bu miktar imar komisyonlarını da ihtiva eder. Elli-
dokuz vilâyet ve doksanbeş kaza ve ondört mıntıka
ya tevzi ve taksim olunduğu halde her idareye senevî 
(yirmidokuz) lira isabet etmekte olduğundan kifayet-

{ sizliği meydandadır. Bunun için de (üçbin) liralık 
kırsatiye tahsisatına şiddetle ihtiyaç vardır. 

Müteferrika maddesi de daha elim bir halde olup, 
senevî idare başına dokuz lira gibi pek cüz'i bir meb-

I lâğ isabet etmektedir. Bu maddenin binbeşyüz lira 
I olan tahsisatına Binbeşyüz lira daha ilâve ve zammı 
I elzem bulunmaktadır. 
I Harcırah : Mülhakat kırtasiye ve müteferrikada 

çektiği güçlükten daha büyüğünü harcırah madde-
I sinden çekmiştir. Senevî mıntıka başına Binikiyüz-
j onbeş lira isabet etmektedir. Halbuki her mmtakada 
I yedi sekiz zattan mürekkep tevzii arazi komisyon-
I lan, imar komisyonları muhacirine refakat eden ve 
I mahalli iskânlarını gösteren iskân memurları ve sey-
I yar memurini saire vardır ki bunların tahakkuk et-
I miş ve etmekte bulunmuş olan harcırahları binlerce 
I liraya baliğ olmaktadır. 
I Vekâleti acizî memurlarına müterettip vazaifin 
I mahiyet itibariyle mütemadiyen mıntıkalardan vilâ-
I yetlere, vilâyetlerden kazalara ve kazalardan köylere 
I memur izamı mecburiyeti olduğundan harcırah tah-
I sisatı diğer vekâletlerden çok fazla olması zarurî bu

lunduğu halde ancak (onyedibin) lira verilmiştir. Ei-
I yevm ekser vilâyatta tahakkuk etmiş hayli borç ol-
J duktan başka memurların tahakkuk eden harcırahı 
' verilmemekte ve yeniden memur izamına imkân kal-
I mamaktadır. Bu vaziyetin devamı vekâleti acizî mu-
I amelâtının sekteye uğramasını intaç etmekte ve ica-
I beden faaliyeti tevkif eylemektedir. Bundan başka 
I vekâletin Müdiriyeti Umumiyeye inkilâbmdan son-
I ra memurin arasında vukuu zarurî olan bazı nakil

ler ve terhislerin nazarı dikkate alınması tabiîdir. 
I Binaenaleyh vilâyet memurları için yeniden (altmış

yedibin) liralık tahsisata sureti katiyede ihtiyaç var
dır. 
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Memurini mazule : Her Vekâlet mazul memurları
nın mazuliyet maaşı ile tahsisatını kendi bütçesinden 
vermesi usulü müttahize icabından bulunduğu halde 
Vekâleti acizî senei haliye bütçesine yeniliğinden ve 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden de ha
ber verilmediğinden dolayı bir şey konulmamıştır. 

Mülga Aşair ve Muhacirin Müdiriyeti Umumiyesi 
ile Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletinden mü-
devver müsteit ve mazul bulunmakla beraber mıntıka
ların ilgasında ve Vekâletin Müdiriyeti Umumiye hali
ne kalbinden dolayı açıkta kalacak memurine verilecek 
mazuliyet maaşları için (oniki bin lira) ve bu maaş
ların tahsisatı fevkalâdeleri için de (yirmibeş bin) lira 
ki cem'an (otuzbeş bin) lira tutmakta ve bu tahsisatın 
verilmesi zarurî bulunmaktadır. 

Hulâsa 
Merkez harcırahı için (yirmi bin) taşra harcırah, 

müteferrika ve kırtasiyesi için (yetmişbir bin beşyüz) 
masarifatı umumiye için üç milyon sekizyüzyetmişüç 
bin beşyüz ve memurini mazulenin maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi için de (otuz bin) ki cem'an (dört milyon 
liraya) sureti katiyede ihtiyaç vardır. 

11 Teşrinisani 1340 

Muhasebe Müdürü 
Recep 

Mübadele, İmar ve İskân 
Vekâleti Vekili 

M. Hıfzı 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti için talep olunan 
tahsisatı munzammanın cetveli 

F. M. Nev'i muhassesat 

Merkez 
322 6 Harcırah 

Mülhakat 
324 1 Kırtasiye 

4 Müteferrika 
5 Harcırah 

ÜçyüzyirmidÖrdüncü faslın yek 

325 Masarifatı umumiye 

B/326 Memurini mazule 
1 Memurini mazule maaşı 

1340 senesi için 
dairesince teklif 

ûnu 

olunan 
Lira 

20 000 

3 000 
1 500 

67 000 

71 500 

3 873 500 

10 000 

F. M. Nev'i muhassesat 

1340 senesi için 
dairesince teklif 

olunan 
Lira 

B/326 

2 Memurini mazule tahsisatı 
fevkalâdesi 

faslının yekûnu 

25 000 

35 000 

Yekûnu Umumî 4 000 000 

Büyük Millet Meclisi Bütçesinin harcırah maddesiyle 
diğer bazı mevaddına tahsisatı munzamma itasına ve 
Riyaseticumhur Bütçesinde münakale icrasına dair 

İdare Heyeti Tezkeresi 

1340 senesi Bütçesinde Azayi Kiramın gerek zatî 
ve gerek aile harcırahları için mevzu yüzbin lira ta
mamen tediye edilmiş olup, gayrıez tediye itası icabe-
dip karşılığı kalmıyan doksan bin yediyüzelli liraya 
mukabil bu sene için nısfı olankırkbeş bin liranın 1340 
senei maliyesi Meclis bütçesinin ikinci harcırah fas
lına ve masarifi müteferrika olarak bütçenin beşinci 
faslına mevzu dört bin lira tamamen sarfedilmiş olup, 
badema vukuu melhuz olan masarifata karşılık ola
rak iki bin lira mezkûr müteferrika maddesine ve 
bütçenin altıncı faslının üçüncü maddesine mefruşat ve 
ücreti nakliye masarifi olarak mevzu bin beşyüz lira 
yeni Meclis binasının tefrişi dolayısıyle İstanbul'dan 
celbedilen eşya nakliye ve masarifi tefrişiyesine tama
men sarfedilmiş olup, badema ikmali nevakısı için 
mezkûr maddeye de bin beşyüz ve bütçenin altıncı 
faslının dördüncü maddesine otomobil masarifi ve mu
bayaa edilecek otomobil bedeli olarak mevzu dokuz 
bin ikiyüzelli lira da kamilen sarf edilmiş olduğundan 
badema yapılacak masarif karşılığı mezkûr maddeye 
de sekizyüzelli lira ve Meclisi Âli zabıtlarının celsenin 
hitamından oniki saat sonra Matbaaya teslimini temi-
nen Zabıt Kalemi ketebesiyle Matbaa memurininin cel
senin tatilinden sonra geceleri dahi çalışması için dört-
bin ikiyüzyetmişbeş liranın, bütçenin yedinci faslının 
üçüncü maddesine B/10 faslına telgraf ücuratı olarak 
mevzu üçyüz lira inşaat dolayısıyle vukubulan muha
beratı telgrafiye için sarfedilmiş olduğundan mezkûr 
fasla da yediyüz lira tahsisatı munzamma itası ve 1340 
senesi Riyaseticumhur Bütçesinin onüçüncü faslının 
ikinci otomobil masraf ve müteferrika maddesine 
ondördüncü faslının birinci maddesinden ikiyüzonbe-
şinci faslından binbeşyüz ki cem'an bin yediyüz li-
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ranın münakalesi zımnında atideki mevaddı kanuniye-
nin kabulünü rica ederiz. 

İdare Heyetinden İdare Heyetinden 
Sivas Mebusu Hakkâri Mebusu 

Rasim Asaf 
İdare Heyetinden 
İstanbul Mebusu 

Ali Rıza 

Madde 1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi 1340 
bütçesinin ikinci faslına kırkbeşbin beşinci faslına iki-
bin altıncı faslının üçüncü maddesine binbeşyüz, dör

düncü maddesine sekizyüzelli, yedinci faslının üçüncü 
maddesine dörtbin ikiyüzyetmişbeş, B/10 faslına ye-
diyüz lira tahsisatı munzamma ita kılınmıştır. 

Madde 2. — 1340 senesi Riyaseticumhur bütçesinin 
onüçüncü faslının ikinci otomobil masrafı ve müte
ferrika maddesine ondördüncü faslının birinci madde
sinden ikiyüz, onbeşinci faslından binbeşyüz ki cem'an 
bin yediyüz liranın münakalesi icra kılınmıştır. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteber
dir. 

Madde 4. — İşbu kanun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 



Fasıl Madde Nevi Muhassesat 
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Daha 
ilâvesi 

Bütçede lâzım 
Muhasses olan Sarfolunan gelen İzahat 

2 Harcırah 
5 Müteferrika 
6 3 Mefruşat ve Ücreti nakliye 
6 4 Otomobil bedeli ve masrafı 

B/10 Telgraf Ücuratı 
Yekûn ; 

Tahakkukat Fasıl : 2 

39 250 279 azanın zatî azimet harcırahı 
39 250 279 Azanın zatî avdet harcırahı 

100 000 
4 000 
1 500 
9 200 

300 
115 000 

100 000 
4 000 
1 500 
9 200 

300 
115 000 

45 000 (1) Numaralı Listede 
2 000 (3) 
1 500 (3) 

850 (3) 
700 (3) 

(Merbut cetvel mucibince tahakkuk eden) 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

78 500 Yekûn : 
42 500 170 azanin aile azimet harcırahı beher ita vasati olarak 250 şer lira hesabiyle (109 aza 1339 se

nesinde azimet aile harcırahı almıştır.) 

69 750 279 azanın aile avdet harcırahı. Beher ita vasati olarak 250 şer lira hesabiyle. 

190 750 
100 000 

Tediyat : 
Lira 

68 000 Azayı kiram azimet ve avdet harcırahlarına , 
3 196 Memuren izam kılman aza ve memurin harcırahına tasarrufattan. 

28 804 96 azayı kiram aile harcırahına. 

100 000 Yekûn 
90 750 İtası lâzım gelen tahsisat. 

Tahakkuka nazaran talep edilen tahsisatın beyan. 

Tediyat ; 
Lira 

7 304 Azayı kiram avdet harcırahlarına tesviyesi lâzım gelen. 
32 696 Yüzkırksekiz aza aile azimet harcırahlarına (131 aza aile azimet harcırahı al

mıştır.) 

50 750 203 aza aile avdet harcırahlarına (76 aza aile avdet harcırahı almıştır.) 

90 750 Yekûn 
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Her ne kadar gayrıez sarf doksanbin yediyüz elli lira daha tahakkuk ediyorsa da geçen sene ve bu sene 
azayı Kiramın gerek zatî ve gerek aile harcırahı olarak aldıkları makadirc nazaran sene nihayetine kadar kırk-
beşbin lira ile idare olunabileceği teemmül edilmekte olduğu ve bakiyenin de 1341 bütçesine ithali zaruri 
olduğunu arz eylerim. 2 Teşrinisani 1340 

Mefruşat ve Ücreti nakliye Fasıl : 6 Madde : 3 

Talep edilen tahsisatı munzamma 
Lira Kuruş Lira 

589 
45 

176 

36 
652 

Kuruş 

33 
40 
47 

81 

Ücreti nakliye 
Sekiz vagon eşya ücretine 
istanbul'dan gelen eşya ve 
mefruşat masrafı 
12 metre çuha esmanı 
Beş vagon eşyanın şimen-
düfer ücreti 

1 500 istanbul'da sabık meclisten 
encümenlerin celbedilmesi 
zarurî olan mefruşat ücreti 
nakliyesi olarak. 

1 500 00 Yekûn tahsis edilen 

Müteferika Fasıl : 5 

2 594 54 

500 

200 

250 

350 
32 
45 

28 46 

Telefon tamiriyesi, müstah-
temin ikramiyesi, bayram 
ve eyamı resmiye, bahçe ma
sarifi, kâr, cam ve bardak 
vesaire bedeli. 
Merhum Ziya Gökalp beyin 
teçhiz ve tekfinine 
Merhum Veysel Rıza Beyin 
teçhiz ve tekfinine 
Ergani Mebusu ihsan Hamit 
Beye Elbise bedeli. 
Çini saksılarına 
Cam tamirine 
Saka hayvanının yem bedeli 

Havluların tamirine 

Talepedilen tahs 

Lira 

4 000 00 2 000 Senei haliye gayesine ka
dar melhuz masraf. 

Telgraf ücreti Fasıl : B/10 

264 

36 

Buradan keşide edilen telg
raf ücüreti 
Cevaben Itsanbul'dan keşide 
edilen ücreti. 

Talepedilen tahsisatı munzamma 
Lira 

700 Senei haliye gayesine kadar 
sarfı melhuz olan 

300 Yekûn- 700 
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Lira K. Lira K. 

Artvin 
Ardahan 
Adana 
Aksaray 
Amasya 
Antalya 
Aydın 
Edirne 
Ordu 
Erzincan 
Erzurum 
Ertuğrul 
Ergani 
İzmir 
İsparta 
istanbul 
Eskişehir 
Elâziz 
Urfa 
îçel 
İzmit 
Bayazıt 
Bitlis 
Bursa 
Burdur 
Bozok 
Bolu 
Biga 
Tekfurdağı 
Tokat 
Canik 
Cebelibereket 
Çatalca 
Dersim 
Çorum 
Hakkâri 

223 
754 
108 
287 
441 
683 
160 
105 
490 
498 

1 505 
160 
981 
324 
148 
580 
84 

2 420 
572 
175 
160 
972 
526 
342 
114 
419 
398 
130 
79 

928 
192 
80 
36 

980 
672 

1 388 

50 

80 

20 

20 

20 

50 

Denizli 
Diyarbekir 
Zonguldak 
Siirt 
Sinop 
Sivas 
Siverek 
Saruhan 
Trabzon 
Gaziantep 
Kars 
Kırkkilise 
Karesi 
Karahisarı Şarki 
Karahisarı Sahip 
Kastamonu 
Kozan 
Konya 
Kırşehir 
Kayseri 
Gelibolu 
Gümüşhane 
Genç 
Kângırı 
Kütahya 
Giresun 
Lâzistan 
Mardin 
Mersin 
Maraş 
Malatya 
Menteşe 
Muş 
Niğde 
Van 

200 
1 721 

184 
818 
180 

1 428 
825 
252 
546 
736 
610 
72 

288 
450 
192 
978 
142 
320 
314 
497 
43. 

474 
507 
345 
192 
390 
402 

1 645 
72 

480 
2 065 

269 
1 491 

299 
1 800 

60 

60 

40 
60 

60 

50 

40 

Yekûn 39 250 10 
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Muhasebe Müdiriyeti Âliyesine 
Mart 1340 bidayetinden teşrinievvel gayesine ka

dar 171 adet telgraf Meclisi Millî Merkezinden ke
şide edilmiştir. Ve ücreti de yirmialtıbin dörtyüz ku
ruştan ibaret olduğu maruzdur efendim. 2 Teşrini
sani 1340. 

" 9 -
Zabıtların vakti zamaniyle yetişmesi için zabıt ka
lemine gece yevmiyesi ita etmek üzere Büyük Millet 
Meclisinin 1340 senesi bütçesine 1 050 lira tahsisatı 

munzamma itasına dair Divanı Riyaset Kararı 
Heyeti Umumiyeye 

Meclisi Âli zabıtlarının, celsenin hitamından on-
iki saat sonra matbaaya teslimini teminen zabıt ka
lemi efendilerinin celsenin tatilinden sonra geceleri 
dahi çalışması ve buna mukabil gece yevmiyesi itası 
Divanı Riyasetin 3 Eylül 1339 tarih ve 64 numaralı 
kararı iktizasından ise de bu sene bütçede gece yev
miyeleri için tahsisat mevcut olmadığından keyfiyet 
Divanı Riyasetin 9 Teşrinisani 1340 tarihli ikinci ic-
timaında ledettezekkür; zabıtların acilen yetişmesi 
için, hakkı takdir Kâtibi Umumiye ait olmak üze
re, zabıt kalemi memurlarının geceleri dahi çalışma
sı zarurî görüldüğü günlerde, mezkûr memurlara ge
ce yevmiyesi ita edilebilmesi için Heyeti Celileden 
binelli lira tahsisatı munzamma istihsali tensip edil
miş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reis Vekili 

îsmet 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 senesi bütçesinin fusul ve mevadı muhteli-

fesine tahsisatı munzamma itasına dair Başvekâlet
ten mersul altı kıt'a levayihi kanuniye ile merbutu 
cedavil ve esbabı mucibe lâyihaları mütalâa ve de-
vairi aidesi vekilleri encümene davet edilerek izahat
ları istima edildi. 

Filhakika senenin nısfı ahirine yakın mekûlât ve 
mahrukat kıymetleri fevkâlmemul tereffü etmesine 
mabni yem tayinat ve teshin için bütçeye konulan 
tahsisat kifayet edememiş olduğundan fusul mezkûre 
için tahsisatı munzamma itasına ihtiyaç görülmüş
tür. Aynı zamanda harcırah kararnamesine harcırah
ların yüzde kırkının tevkifine ve aile harcırah adedi 
ne miktar olursa olsun, memurun alacağı harcırahın 
nısfını tecavüz etmiyeceğine dair Mücadelei Milliye 
esnasında tezyil edilen maddei kanuniye bütçenin 
Meclisi Âliden tasdikinden sonra refedilmiş olması
na mebni evvelce mevcut olan ahkâm dairesinde bil-

hesap her vekâlet ve daire bütçesine konulan harcı
rah tahsisatları bittabi kifayet edemediğinden yeni 
ahkâma göre harcırah tahsisatının yüzde elli nisbe-
tinde tezyidine zaruret hasıl olmuştur. 

Muhtelif devair ve vekâletler için talep edilen 
tahsisatı munzamma hakkında vekaletlerce tertip edi
len esbabı mucibe lâyihaları merbuten takdim kılın
mış olmakla bunların mütalaasından Heyeti Celile-
ce vukuf hasıl olacaktır. Ancak burada hututu umu-
miyesi hakkında encümenimizin mütalaatını arzede-
ceğiz : 

Mevzubahis 12 161 497 lira tahsisatı munzamma 
içinde Bir milyon onbin lirası hükümet konakları, 
Posta telgraf binaları, Rüsumat dairesinin istanbul' 
da inşaa edeceği antrepolar ve bazı mekâtip inşaatı 
için talep edilmekte ve bütçede mevzu inşaat tahsi
satlarından senesi içinde sarf edilemiyen mekadirin 
sene atiyede devren sarfı hakkında bir lâyihai ka
nuniye, tanzim ve Heyeti Celileye derdesti takdim ol
duğu ]beyan olunmaktadır. 

Muvazenei Umumiye Kanunu bir sene için tertip 
ve neşredilmekte ve hasabatı da ol veçhile tanzim 
kılınmakta olup, bir sene bütçesine ait tahsisattan 
bir kısmının senei atiyeye devri hesabatı teşviş ve 
ilerde o seneye ait hesabı katinin intacını işkâl ede
ceği bedihi olmakla beraber bir taraftan istilâya uğ-
ruyan vilâyatta cümleten yanmış ve yıkılmış olan 
hükümet konakları inşaatına devam edilmek ve di
ğer taraftan istanbul'da bir çok kaçakçılığıa ve su-
iistimalâta meydan veren hususî antrepolardan şera
iti matlubeyi haiz olmayanlarını menedebilmek için 
tüccarın limana getireceği eşyayı ticariyeyi istiaba 
kâfi ve vesaiti cedide ile mücehhez bir gümrük ant-
teposu inşaası zarureti ve aynı zamanda bir çok ma
hallerde mevcut bulunan mekâtip binaları ile askeri 
garnizonlarının inşaatına başlanılması ve Posta, 
Telgraf idarelerinin intizam altına alınması pek müb-
rem ve zarurî bir ihtiyaç olduğundan bunlar için 
tahsisat vermek tabiî ise de bu inşaat tahsisatının 
gerek bütçenin hini tanziminde aslen ve gerek büt
çelerin esnayı tatbikinde ilâve suretiyle, tahsisat ita
sından ise Maliye, Müdafaai Milliye, ve Maarif Ve
kaletleriyle Rüsumat, Posta, Telgraf idarelerine bir 
kanunu mahsus ile üç senelik tahsisat itası ve tah
sisatın kanunun neşrinden itibaren 1343 senesi ga
yesine kadar devamı sarfı tensip edilmiş ve üç sene 
için beş milyon lira tahsisat itasını havi bir kıt'a 
lâyihai kanuniye tertip ve merbuten takdim kılın-



mıştır. Ancak, Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu
nun onüçüncü maddesi Harbi Umumiden evvel al
tın para hesabiyle Beşmilyon kuruştan ziyade sarfi
yat için bütçede tasrih edilmiş veyahut bir kanunu 
mahsusla tayin olunmuş olmadıkça bir inşaat için 
taahhüdata girişilemiyeceğini beyan etmekte ve bu 
kayıt bir çok mebaninin inşaatı için tahhüdata giriş
meye mani teşkil eylemektedir. Halbuki şimdiki ak
ça farkı hesap edilirse beşmilyon kuruş altın elyevm 
dörtyüzbin liraya muadil olmakla beraber inşaata ait 
mevadı iptidaiye farkı ise bire on nisbetinde teza-
yüt etmiş olduğundan herhalde kanunun tadiline ih
tiyaç aşikârdır. Binaenaleyh Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun mezkûr maddesinin (beş milyon 
kuruş) yerine (ikiyüzelli bin lira) olarak tadili encü
mence tasvip ve bir maddei kanuniye tertip edilerek 
lâyihaya ilâve edilmiştir. Mamafih İstanbul'da Sa-
rayburnunda inşaası mutasavver gümrük antreposu
nun ikiyüzellibin lira ile de inşasına imkân olmadı
ğından mezkûr binanın inşası için istisnaen ikiyüzel
libin liradan ziyade taahhüdata girişebilmek üzere 
Maliye Vekâletine mezuniyet verilmesi de tasvip ve 
o hususta da bir madde tertip edilmiştir. 

Hariciye Vekâleti bütçesine (118 B) namıyle ye
niden bir fasıl küşadı ile Yüzbin lira tahsisat itası
na dair olan teklife gelince : istanbul Boğazlar Ko
misyonuna tayin edilen Türk Aza ile Komisyon Rei
sine verilecek tahsisattan hissemize isabet edecek 
miktara ve muhtelit hakem heyeti maaş ve masrafı
na dair Hariciye Vekâletinden talep edilen malûma
ta cevaben verilen izahattan henüz bu maaş ve mas
rafın takarrür etmediği anlaşılmış olmakla miktarı 
taayyün etmiyen bir masraf için 1340 bütçesine bir 
fasıl küşadından ise bu senelik tahakkuk edecek mik
tarının Maliye Vekâleti bütçesine mevzu masarifi 
gayri melhuze tertibinden sarfı tensip edilmiş ve 
masarifi gayri melhuze için talep edilen Yüzbin lira 
tahsisatı munzamma Yüzkırkbin liraya iblâğ bulun
muştur. 

Matbuat ve İstihbarat bütçesine ilâvesi talep edi
len dörtyüzbin lira tahsisata gelince : 1340 senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun müzakeresi sıra
sında Mahbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 
bir müdir ve altı memurla idare edilecek bir küçük 
büro haline ifrağ kılınmış ve ajans için de topyekûn 
olarak yüzotuz bin lira tahsisat vazolunmuş ve bu 
şekle Hariciye Vekili Paşa Hazretleri de muvafakat 
eylemiş ve Heyeti Celilece ol veçhile kabul edilmişti. 
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İşbu yüzotuzbin lira tahsisat ile Ajans nim resmî 
bir şekilde idare edilmek mukarrer iken Ajansın tel
graf masarifi gene bütçeye tahmil edilerek dörtyüz
bin lira telgraf ücreti talep edilmesi esbabı anlaşıla
mamış ve bu meselenin durudiraz müzakere ve mü-
nakaşasıyle tesrii intacına hükümetçe lüzum göste
rilen tahsisatı munzammanın tehiri muvafık görüle
mediğinden Matbuat ve İstihbarat meselesi Hariciye 
Vekili ve Posta Telgraf Müdiri Umumisinin huzu-
ruyle bilâhara müzakere edilmek üzere tahsisatı mun
zamma meyanından ihraç edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 1340 senesi bütçesinin ikiyüzyir-
minci faslından tasarruf edilen yüzyirmibin liranın 
aynı bütçenin ikiyüzyirmiikinci faslının dördüncü me
murini adliye harcırah ve yevmiyesi maddesine nak
lini talep etmektedir. Ancak marülbeyan ikiyüzyir-
minci fasıldan tasarruf edildiği gösterilen yüzyirmi 
bin lira hakiki tasarruf olmayıp, Adliye Teşkilâtına 
dahil mahakim ve devairde şeraiti matlubeyi haiz 
kâfi derecede memur bulunamaması yüzünden mün
hal kalan memuriyetlerin eyyamı haliye tasarrufa-
tından ibaret olduğu indettetkik anlaşıldığından Mu
vazene Encümeninin tesisinden beri masraf fasılla
rından maaş fasıllarına ve maaş fasıllarından masraf 
fasıllarına münakale icra edilmemesi müttehaz ve 
müteamil bulunan usûl icabından bulunduğundan mü
nakale hususu kabul edilmemekle beraber Harcırah 
Kanununun tadiline mebni memurin harcırahında 
yüzde seksen nisbetinde bir lezayüt vukuuna ve Ad
liye bütçesine yüzkırkbin lira harcırah tahsisatı mev
zu olmasına göre yüzonbin lira daha tahsisatı mun
zamma itası tensip ve lâyihaya merbut cetvele ithâl 
kılınmıştır. 

İmar ve İskân Vekâletine gelince : Mezkûr vekâ
lete 1340 senesi bütçesiyle altımilyon yirmibin lira 
tahsisat ita kılınmış idi. Bu kerre Heyeti Celileye 
takdim ve Encümene havale edilen ve merbut evrak 
meyanında bulunan lâyihai kanuniye ile dörtmilyon 
lira daha tahsisat talep edilmektedir. Talep edilen 
tahsisatı munzammanın esbabı, mübadele suretiyle 
nakledilen ahâliden marta kadar iaşeleri zarurî gö
rülen yüzbin nefer için iaşe ve bunlar içinde çiftçi
likle iştigâl edenlere verilmesi takurrur eden altıbin 
re's çift hayvanatı bedeli ve gene muhtacı muavenet 
olanlara verilecek mahrukat ve tedavileri için sarf 
edilecek mualecat esmanı ve nihayet vekâletin lağ
vı takarrür etmesine mebni açıkta kalacak bazı me-

Imurine kanunen verilmesi muktazi harcırahlarla ma-
zuliyet maaşları ve tahsisatı munzammaları gibi müb-



rem hususattan münbaih olmakla aynen kabulü ten
sip edilmiştir. 

Bilûmum vekâletlerde hususiyle Maliye Vekâle
tinde evrakı matbua tahsisatı 1341 senesi için bir ha
zırlık olmak üzere tezyit edilmek istenilmiştir. 1340 
Muvazenei Umumiye Kanununun onaltıncı madde
sinde onbin liradan dun mübayaat için bir, ondan 
fazla mübayaat için iki ay asgarî müddeti münaka
şa tayin edilmiş olmakla 1341 bütçesi mart iptida
sında neşir edilebilse dahi gene müddeti münakaşa
nın hitamına intizaren evrak tedarikine imkân kala-
mıyacağından mezkûr evrakın bu seneden mubayaa 
edilmesi bir zaruret hükmünü almıştır. Binaenaleyh 
bu baptaki teklifatın da kabulü zarurî görülmüştür. 

Nafıa Vekâleti için Nafıa Vekâleti 1340 bütçe
sinin 262 nci faslın üçüncü inşaat, tamiratı müsta
cele, cesim köprüler maddesine mevzu tahsisat vilâ-
yatta inşaat ve tamir edilmekte olan şose yollarıyle 
köprüler için mahallerine tevzi ve havaleleri ita edil
miş ve bir çok mahellerde sarf edilerek yeniden ha
vale talep edilmekte bulunmuş olduğundan üçyüz-
bin liralık tahsisatı munzamma itasına zaruret gö
rülmüştür. Hükümet işbu tahsisat için ikiyüzellise-
kizinci faslın birinci istikşafat ve inşaat maddesinden 
25 000, ikiyüzaltmışüçüncü faslın birinci istikşafat, 
inşaat teybis ve bartın ağzının tathiri ve menderesin 
tathiri mecrası ameliyatı masrafı maddesinden 82 000 
ve faslı mezkûrun üçüncü Konya ovası irva ve ıska 
ameliyatı ve idare masrafı maddesinden 10 000 lira 
cem'an 117 000 liranın münakale ve 183 000 liranın 
ilâve suretiyle temini için iki kıt'a lâyihai kanuniye 
tanzim ve Heyeti Celileye takdim ederek encüme
nimize havale edilmiştir. Memleket içinde mevcut 
şoselerimizin tamiri ve yeniden inşasına başlanan 
yolların ikmali inşaatı mübrem ve müsmir masari-
fâttan olmakla bunlar için tahsisat itasında Heyeti 
Celilenin imsak buyurmayacağı tabiidir. Binaenaleyh 
bir çok fasıl ve maddelerden münakale icrasından 
ise doğrudan doğruya 300 000 lira tahsisatı munzam
ma itası ve ayrı kanun tedvininden sarfınazarla 
umum tahsisatı munzamma meyanına ithali karargir 
olmuştur. 

Merbut levayihi kanuniye arasında Umum Jan
darma Kumandanlığı 1340 bütçesinin 117 nci takip 
müfrezeleri ekmek bedeli faslından 75 000 liradan 
40 000 lirasının mezkûr bütçenin 168 nci faslın ye
dinci harcırah maddesine ve 30 000 lirasının mezkûr 
faslın sekizinci masarifi nakliye faslına münakalesi 
talep edilmektedir. 

Balâda arz edildiği veçhile bir masraf faslından 
tasarruf edilen bir meblâğın fazla tahsisata ihtiyaç 
gösteren diğer bir fasla nakli mutat olmakla teklifi 
vaki kabul ve lâyihai kanuniyeye bir madde olarak 
vaz edilmiştir. 

Maarif Vekili Vasıf ve Maliye Vekili Mustafa 
Abdülhalik Beyler Maarif Vekâletinin bazı maaşat 
fasıllarından 200 000 lira tasarruf ederek bu tasarru
fun diğer fasıllara münakalesini teklif ettiğini fakat 
Encümenin münakale hakkındaki telâkkisine binaen 
Heyeti Vekileden geri aldığını ve pek mübrem ve za
rurî bazı masarif için tahsisatı munzamma itasına 
ihtiyaç bulunduğunu beyan etmeleri üzerine her ne 
kadar Heyeti Vekileden sureti resmiyede işaret ve tek-
lifat yoksa da bilûmum vekâletlere tahsisatı munzam
ma itasına dair müzakerat ve münakaşat ceryan et
tiği sırada Maliye ve Maarif Vekillernin şifahen vu-
kubulan tekliflerinin kabuliyle müzakeresi Encümen
ce ekseriyetle karargir olmuştur. Cereyen eden mü
zakere neticesinde 229 ncu faslın altıncı asarı nafıa 
tabiyesi, telif ve tercüme ve hakkı huzur ücreti mad
desine 15 000 ve 235 nci faslın üçüncü harcırah 
maddesine 10 000 ve 236 nci faslın birinci mekâtibi 
umumiye levazımı tesisiyesi maddesine 15 000 lira 
ki cem'an 40 000 lira tahsisatı munzamma itası ta
karrür ederek merbut cetvele ilâve kılınmıştır. 

Merbut evrak meyanında Meclişiâli idare me
murları tarafından Heyeti Celileye takdim kılınıp 
Encümenimize havale edilmiş olan iki kıt'a takrir
de Cumhuriyetin ilânından biraz evvel sipariş ve iş
tira edilip, bilâhare Cumhuriyet Riyasetine tahsis edi
len bir kapalı binek otomobilinin bedeli olan 6 487 
lira 8 kuruşun Meclis bütçesinden tesviyesi imkânı 
bulunamadığı cihetle mezkûr miktarın Riyaseti Cum
hur bütçesninin 13 ncü faslının birinci mubayaa edi
lecek otomobil esmanı maddesine diğeri de Reisi
cumhur Hazretlerinin hareketi arz menatıkına esnayı 
seyahatlerinde otomobil için benzin ve masarifi ta-
miriye olarak fazla masarif ihtiyar edilmesine mebni 
Riyaseticumhur bütçesinin mezkûr onüçüncü faslının 
ikinci otomobil masrafı maddesine 7 700 lira tahsi
satı munzamma itası talep edilmekte olmasına mebni 
aynen kabulü karargir olmuştur. Diğer takrir de ise 
Heyeti Celile azayı kiram harcırah tahsisatının harcı
rah kararnamesinin tadiline mebni kifayet edemedi
ğinden 45 000 lira tezyidine ve diğer bazı fusûl ve 
mevada esbabı muhtelifeye binaen tahsisatı mun
zamma itasına lüzum görüldüğü beyan edilmesine bi
naen mezkûr tahsisatı munzammanın da kabulü mü
nasip görülmüştür. 
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Tafsilâtı maruzaya binaen merbut cedavilde mu
harrer fusûl ve mevad cem'an 10 892 000 lira tahsi
satı munzammamn itası encümenimizce karargir ola
rak ol bapta tanzim kılınan iki kıt'a lâyihai kanuni
ye merbuten takdim edilmiş olmakla kabulünü. He
yeti Umumiye arz eyleriz. 16 Teşrinisani 1340, 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Ferit Recai 

Kâtip 
Fuat 

Mazbata M ahar r ir i 
Ali Cenani 

Âza 
Bursa 

Osman Nuri 

Âza 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Âza 

Hakkâri 
Asaf 
Âza 
Şeref 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 
Âza 

Afyon Karahisar 
Ali 
Âza 

Ragıp 

Âza 
Tahsisatı munzammamn bazı mevadına muhalifim 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 





1340 SENESİ TAHSİSATI MUNZAMMA 

CETVELLERİ 
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li 

1340 senesi tahsisatı munzamma cetvelleri 

(A) CETVELÎ 

Nevi Muhassesat 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Cumhur 
Maliye Vekâleti 
Düyunu Umumiye Müdürüriyeti Umumiyesi 
Rüsumat » » 
Tapu » » 
Dahiliye Vekâleti 
Posta ve Telgraf » » 
Emniyeti Umumiye » » 
Jandarma Kumandanlığı 
Hariciye Vekâleti 
Matbuat ve İstihbarat » » 
Adliye Vekâleti 
Sıhhiye ve Muaveneti tçtimaiye Vekâleti 
Maarif Vekâleti 
Nafia Vekâleti 
Ticaret Vekâleti 
Müdafaai Milliye Vekâleti 
Bahriye Vekâleti 
Mübadele - tmar ve İskân Vekâleti 
Ziraat Vekâleti 

Yekûnu Umumî 

1. — BÜLÜK MİLLET MECLİSİ 
Harcırah 
Masarifi Müteferrika 
Mefruşat ve ücreti nakliyesi 
Otomobil masarifi ve mubayaa edilecek bir otomobil 

Altıncı faslın yekûnu 
Gece mesaisi için verilecek ücurat 
Telgraf ucüratı 

Yekûnu Umumî 

1340 senesi 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

— 
— 

1 056 000 
60 000 
625 000 
13 600 
37 430 
264 250 
10 900 
144 500 
114 500 
400 000 
53 500 
71 135 
100 000 
10 000 
37 430 

4 000 000 
335 252 

4 000 000 
458 000 

12 161 497 

— 
— 
— 

— 
— 
— 

i için 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

54 275 
14 187 

822 000 
60 000 
75 000 
13 600 

307 430 
154 250 
10 900 
134 500 
14 500 

— 
52 000 
71 135 
40 000 
310 000 
32 970 

4 000 000 
310 253 

4 000 000 
314 000 

10 892 000 

45 000 
2 000 
1 500 
800 

2 300 
4 275 
700 

54 275 
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Fasıl M. Nevi Muhassesat 

2. — RİYASETİCUMHUR 

13 1 Mubayaa edilecek iki otomobil esmanı 
2 Otomobil masrafı 

On üçüncü faslın yekûnu 

Yekûnu. Umumî 

3. — MALİYE VEKÂLETİ 

Tenvir ve teshin 
İdarei merkeziye müteferrikası 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Kasa esmanı ve nakliye masrafı 

Otuz yedinci faslın yekûnu 
Taşra müteferrikası 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrakı tabiye ve teclidiye, bendiye ve nakliyesi 
Kıymetli evrakı tabiye ve teclidiye, bendiye ve nakliyesi 
Memurin harcırahı 
Maliye müfettişleri harcırahı 

Otuz dokuzuncu faslın yekûnu 
41 1 Mal Sandıklarınca cibayet olunan ağnam masarifi 

2 Mal sandıklarınca cibayet olunan aşar masarifi 
6 Kıymetli evrak aidatı tahsiliyesi 
7 Kâtibiadillere ita olunacak aidat 

Kırk birinci faslın yekûnu 

42 5 Reddiyat 
49 Masarifi gayrı melhuze 

333 5 
51 Hükümet konakları tamirat, inşaat ve tevsiatı 

34 
35 
37 

38 
39 

-

3 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
5 
6 

1340 senesj 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

— 

— 

— 

2 000 
5 000 

10 000 
5 000 

50 000 

65 000 
5 000 

30 000 
264 000 

10 000 
30 000 
10 000 

344 000 
100 000 
15 000 
10 000 
10 000 

135 000 

150 000 
100 000 

25 000 

i için 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

6 487 
7 700 

14 187 

14 187 

2 000 
5 000 
5 000 

— 
50 000 

55 000 
2 000 

30 000 
264 000 

10 000 
20 000 
10 000 

324 000 
100 000 
15 000 
10 000 
10 000 

135 000 

150 000 
140 000 

-

Yekûnu Umumî 1 056 000 823 000 
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1340 senesi için 

Fasıl M. Nevi Muhassesat 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

61 

63 

4. — DÜYUNU UMUMİYE MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 

Levazım 
5 Defatir ve evrakı matbua ve pul ücreti tabiyesi 30 000 

Masarifi Tahsiliye 
2 Pul ücreti beyiyesi 

6 Aidat memurlarının istihkakı 

Altmış üçüncü faslın yekûnu 

Yekûnu Umumî 60 000 

30 000 

25 000 
5 000 

30 000 

25 000 
5 000 

30 000 

60 000 

5. — RÜSUMAT MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 

103 

104 
107 

2 

1 
2 
3 
9 

12 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Masarifi müteferrika 
Masarifi mütenevvia 

Harcırah 
İnşaat ve tamirat 
Alât ve edevat 
Terkos suyu 
Muhafaza istimbot ve motorlu sandal ve kayıkların bede
liyle devriçarh ve tamir masrafı 

108 Müteferrika 
Yüz yedinci faslın yekûnu 

Yekûnu Umumî 

1 000 
3 000 

30 000 
550 000 

5 000 
1 000 

1 000 
3 000 

30 000 
— 

5 000 
1 000 

30 000 

616 000 
5 000 

625 000 

30 000 

66 000 
5 000 

75 000 

6. — TAPU MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 

115 İdarei Merkeziye levazımı 
1 Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 
4 Melbusat 

150 

500 
150 

150 

500 
150 

Yüz on beşinci faslın yekûnu 800 800 
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Fasıl M. Nevi Muhassesat 

118 Vilâyat masrafı 
2 Mefruşat 

119 Masarifi müştereke 
4 Memurin harcırahı 
5 Müfettiş harcırahı 

Yüz on dokuzuncu faslın yekûnu 
124 1 Memurini malûle maaşı 

2 Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 

Yüz yirmi dördüncü faslın yekûnu 

Yekûnu Umumî 

7. — DAHİLÎYE VEKÂLETİ 
130 

134 
1 

1 
2 
3 

Masarifi mütenevvia 
Memurin harcırahı 
Levazım 
İcarat 
Tayinat 
Müteferrika 

Yüz otuz dördüncü faslın yekûnu 
136 Hapishaneler masarifi tamiriyesi 

Yekûnu Umumî 

8. — POSTA VE TELGRAF 
142 3 Kırtasiye ve evrakı matbua 
144 1 İcarat 

2 Ebniye ve tamirat ve inşaatı 

Yüz kırk dördüncü faslın yekûnu 
145 1 Harcırah 

Yüz kırk beşinci faslın yekûnu 
146 3 Menzilhane ve sürücülük 

4 Posta nakliyesi 

1340 senesi için 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

300 

13 600 

30 000 

307 430 

10 000 
3 000 

110 000 

113 000 
50 000 

50 000 
50 000 
30 000 

300 

4 000 
6 000 

10 000 
1 000 
1 500 

2 500 

4 000 
6 000 

10 000 
1 000 
1 500 

2 500 

13 600 

30 000 

1 500 
240 171 

33 259 

274 930 
2 500 

1 500 
240 171 
33 259 

274 930 
2 50Q 

307 430 

10 000 
3 000 

3 000 
50 000 

50 000 
50 000 
30 000 

Yüz kırk altıncı faslın yekûnu 80 000 80 000 
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1340 senesi için 

Fasıl M. Nevi Muhassesat 

147 3 Telgraf nakliyesi 
151 1 Memurini mazule maaşatı 

2 Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 

Yüz elli birinci faslın yekûnu 

Yekûnu Umumî 

9. — EMNİYETİ UMUMİYE 
155 Masarif at 

2 İcarat 
3 Tenvir ve teshin 

Yüz elli beşinci faslın yekûnu 
157 Masarifi mütenevvia 

1 Sevk ve iaşe 
2 Harcırah 

Yüz elli yedinci faslın yekûnu 
158 Masarifi müteferrika 
162 2 Mazulin tahsisatı fevkalâdesi • 

Yekûnu Umumî 

10. — JANDARMA 
168 2 Tenvir ve teshin 

3 Kırtasiye ve evrakı matbua 
6 Tabip ücreti, muallecat ve hastagah iaşesi 

11 Binek ve mekkâri hayvanatının yem bedeli 

Yüz altmış sekizinci faslın yekûnu 
169 2 Teçhizat, edevat ve endaht levazımı 
174 Süvari hayvanatının nal ve mıh esmanı 

Yekûnu Umumî 

11. — HARİCİYE VEKÂLETİ 
178 İdarei merkeziye masrafı 

2 Mefruşat ve nakliyesi 
3 Tenvir ve teshin 
4 Kırtasiye, tabiye ve abonman bedeli 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

10 000 
500 
750 

1 250 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

10 000 
500 
750 

1 250 

154 250 

10 900 

144 500 

154 250 

500 
4 000 

4 500 

1 000 
2 000 

3 000 
400 

3 000 

500 
4 000 

4 500 

1 000 
2 000 

3 000 
400 

3 000 

10 900 

20 000 
4 000 
2 500 

100 000 

126 500 
15 000 
3 000 

10 000 
400 

2 500 
100 000 

116 500 
15 000 
3 000 

134 500 

400 
600 
500 

400 
600 
500 

Yüz yetmiş sekizinci faslın yek inu 1 500 1 500 



53 
1340 senesi için 
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181 

182 

183 
186 

B/188 

A/191 

218 

219 
221 

222 
224 
225 
227 

Nevi Muhassesat 

Sefaret ve şehbenderlikler masrafı 
Mefruşat 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Merkez masarifi müteferrikası 
Misafirini ecnebiye masrafı 
Beynelmilel konferans ve komisyonlara gönderilecek memu
rin ücuratı ve masarifiyle mahakimi muhtalita maaş ve 
masrafı 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

5 000 

Telgraf ücuratı 

Yekûn 
12. — MATBUAT VE İSTİHBARAT 

13. — ADLİYE VEKÂLETİ 

100 000 

Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Bedeli icar 
Tesis edilecek matbaa için 

İki yüz on sekizinci faslın yekûnu 
Masarifi müteferrika 
İcar 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Ceridei adliye ve mukarreratı temyiziye 
Taşra müteferrikası 
Nöbet bekleyen memurini adliye yevmiyesi 
Memurini mazule maaşatı 
Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 

İki yüz yirmi yedinci faslın yekûnu 

Yekûnu Umumî 53 500 
14. — SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE VEKÂLETİ 

193 8 Melbusat V 135 
200 3 Emrazı sariye istilaiye masrafı 10 000 

6 Frengi mücadele memurini maaşatı, ücurat, harcırahları ve 
masarifi saire 20 000 

8 Memurin harcırahı 10 000 
11 Tesisatı fenniye masrafı 20 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

5 000 

5 000 
1 000 
2 000 

5 000 
1 000 
2 000 

114 500 

400 000 

1 500 
2 000 
500 

— 

4 000 
500 

5 000 
15 000 
3 000 
3 000 
1 000 
10 000 
12 000 

22 000 

14 500 

— 

1 500 
1 000 
500 

— 

3 000 
500 

5 000 
15 000 
3 000 
3 000 
1 000 
10 000 
12 000 

22 000 

52 500 

135 
20 000 

İT) 000 
10 000 
20 000 

İki yüzüncü faslın yekûnu 60 000 60 000 
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Fasıl M. Nevi Muhassesat 

201 Masarifi müteferrika 

202 5 İnşaat ve tesisat ve tamirat 

Yekûnu Umumî 

15. — MAARİF VEKÂLETİ 
236 İnşaat ve tamirat ve levazımı dersiye ve tesisiye 

3 İnşaat ve tamirat 

Yekûn 
229 6 Asarı nafia tabiyesi telif ve tercüme ve hakkı huzur ücreti 
235 3 Memurin harcırahı 
236 1 Mekâtibi umumiye levazımı tesisiyesi 

Yekûn 

Yekûnu Umumî 

16. — NAFİA VEKÂLETİ 

249 Levazım 
2 Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 

İki yüz kırk dokuzuncu faslın yekûnu 
250 Masarifi mütenevvia 

1 Harcırah 
2 Müfettişlik ve komserlik harcırahı 

İki yüz ellinci faslın yekûnu 
253 Masarifi mütenevvia 

6 Müteferrika 
262 3 inşaat, tamiratı müstacele, cesim köprüler 
266 Memurini mazule maaşatı 

1 Memurini mazule maaşatı 

2 Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 

İki yüz altmış altıncı faslın yekûnu ' 

Yekûnu Umumî 

1340 senesi için 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

1 000 
10 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

1 000 
10 000 

71 135 

100 000 

140 000 

1 500 

71 135 

100 000 
15 000 
10 000 
15 000 

40 000 

— 
15 000 
10 000 
15 000 

40 000 

40 000 

500 
500 

1 000 

1 000 
6 000 

7 000 

500 
— 

600 
900 

500 
500 

1 000 

1.000 
6 000 

7 000 

500 
300 000 

600 
900 

1 500 

10 000 310 000 
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268 

269 
272 

282 

Nevi Muhassesat 

17. — TİCARET VEKÂLETİ 

2 Mefruşat ve demirbaş eşya 
4 Melbusat 
6 İcarat 

İki yüz altmış sekizinci faslın yekûnu 
Merkez masarifi müteferrikası 

1 Harcırah 
3 Avrupa'daki talebe ve memurini fenniye muhassesatı 
6 Nakliye ücreti 
7 Kütüphane masrafı ve kitap bedeli 

İki yüz yetmiş ikinci faslın yekûnu 
1 Memurini mazule maaşatı 
2 Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 

İki yüz seksen ikinci faslın yekûnu 
270 3 Sanayi ve mesai memurları 

Yekûnu Umumî 

ıs. — MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKÂLET! 

294 Muayyenat 
1 Tayinat 
2 Ot, saman, yem 
3 Mahrukat ve tenvirat 

İki yüz doksan dördüncü faslın yekûnu 
296 Melbusat, teçhizat, muhtariye 
300 Nakliyat 
301 Harcırah 
307 Faslı mahsus 
293 Avrupa'da staj gören doktorlar ve malûl zabitan tahsisatı 

1340 senesi 

Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

5 000 
100 

2 500 

7 600 
5 000 
5 000 
7 000 

250 
500 

12 750 
5 000 
7 000 

12 000 
80 

i için 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lira 

500 
100 

2 500 

3 100 
5 000 
5 000 
7 000 

250 
500 

12 750 
5 000 
7 000 

12 000 
120 

37 430 

1 700 000 
1 136 080 

100 000 

32 970 

1 700 000 
1 136 080 

100 000 

2 936 080 
200 000 
450 000 
205 000 
300 000 

8 920 

2 936 080 
300 000 
450 000 
203 520 
300 000 
10 400 

Yekûnu Umumî 4 100 000 4 100 000 
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Dairesince 
teklif olunan 

Lira 

Muvazenet 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

Lİra 

19. — BAHRİYE 
308 Maaşat" 

1 Zabitan, gedikli ve efrat ve memurini askeriye maaşatı 
3 Memuriyette veya tahsil için gönderilecek zabitan tahsisatı 

10 782 
5 000 

10 783 
5 000 

310 
312 
313 

314 
316 

317 
320 

1 
2 

4 

6 
7 

3 

Üç yüz sekizinci faslın yekûnu 
Melbusat 
Tenvir ve teshin 
Masarifi daime 
Sefain ve mevaki levazımı mütenevviası 
Sefain ve esliha ve teferruatı masarif ve levazımı tamiriye 
ve imaliyesi 
Ebniye tamiratı 

Üç yüz on üçüncü faslın yekûnu 

Nakliyat (Tahmiliye ve ücuratı) 
Masarifi mütenevvia 
Kırtasiye 
Harcırah 

Üç yüz on altıncı faslın yekûnu 

Telsiz ve telgraf ve telefon teçhizat ve tamiratı 
Tahsisatı fevkalâdesi seriye 
Telgraf ücuratı 

15 782 
10 000 
15 000 

30 000 

100 000 
20 000 

150 000 

70 000 

1 500 
25 000 

25 500 

35 000 
2 970 

10 000 

15 783 
10 000 
15 000 

30 000 

100 000 
20 000 

150 000 

70 000 

1 500 
10 000 

11 500 

35 000 
2 970 

15 000 

Yekûnu Umumî 335 252 310 253 

20. — MÜBADELE, İMAR VE İSKÂN VEKÂLETİ 

Merkez 
322 

324 

6 

1 
4 
5 

Harcırah 

Kırtasiye 
Masarifi müteferrika 
Harcırah 

Mülhakat 
20 000 20 000 

3 000 
1 500 

67 000 

3 000 
1 500 

67 000 

Yekûn 71 500 71 500 


