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Münderecat 

1. -r ZAPTI SABİK HULÂSASI 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

Sayfa 

3 

12 

1. — Ergani Mebusu İhsan Hâmit Beyin; 
26 Şubat 1341 ıtarihli Cumhuriyet Gazetesinde 
intişar eden yanlış bir haber hakkında suali ve 
Dahiliye Vekili Cemil Beyin şifahi cevabı. 12:13 

3. — EVRAKI VARİDE 3 

. • Lâyihalar 3 
1. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 senesi 

bütçesine (240 100) lira tahsisatı munzamma 
itası hakkında kanun lâyihası (1/635) '3:4 

2. — Düyunu Umumiye İdaresi 1340 senesi 
bütçesinin 91 ne i faslının, dördüncü maddesine 
(5 000) lira tahsisatı munzamma itası hakkında 
kanun lâyihası (1/634) 4 

3. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçesi 
hakkında kanun lâyihası (1/632) 4 

4. — Seyri Sefain İdaresinin 1341 senesi 
Mart ayına mahsus muvakkat bütçesi hakkın
da kanun lâyihası (1 /631) 4 

Mazbatalar 
1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; ha-

valii şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenle
rinin tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli 
kanunla verilen tahsisattan henüz sarfedilemiyen 
miktarının 1341 senesinde de sarfı hakkında 
(2/446) numaralı teklifi kanunisi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

2. — Memurini mülkiye mazuliyet Kanunu 
ile Askerî, mülki tekaüt kanunlarının bazı me-
vadınm tadiline dair (1/286) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri müşterek mazbataları. 

3. — Yüzelli kişilik listeye dahil bulunanla
rın neşriyatı hakkında bir kararı tefsir! ittiha
zına dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/381) 
ve Dahiliye ve Adliye Encümenleri mazbataları. 

4. — Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efen
di ve oniki refikinin. Yanık yerlerin imarı için 
bir banka teşkiline dair (2/451) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu hak
kında lâyiha encümeni mazbatası. 

5. — İzmit-Mebusu İbrahim Bey ve yetmiş 
refikinin; Topçu Binbaşılığından müstafi mer-

Sayfa 
4 
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hum Rıza Beyin ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında (2/454) numa
ralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair lâyiha encümeni mazbatası. 4 

6. — Mardin Mebusu Necip Bey ve rüfe-
kasmın; Mardin Vilâyetinden Suriye'ye zahire 
ihracının muvakkaten men'i hakkında (2/455) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğuna dair lâyiha encümeni mazbatası. 4 

Takrirler 4 
1. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve on-

bir refikinin; bugün ruznameye alınan havalii 
şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin 
tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli kanun
la verilen tahsisattan henüz sarfedilemiyen mik
tarının 1341 senesinde de sarfı hakkındaki Er

zurum Mebusu Rüştü Paşanın, teklifi kanunisi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasının 
şimdiden müstacelefl müzakere ve intacı hak
kında, takriri. 4:5 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; geçen içtima senesinde teklif ettiği (Türk
çe Kanunu) unvanlı lâyihasının Maarif Encü
meninden alınarak ruznameye ithali hakkında 
takriri. 5 

Evrakı Saire 5 

1. — Genç ve Ergani harekâtı isyaniyesinin 
takbihi hakkında Kângırı ve Gelibolu'dan ve 
İstanbul'da mübadiller Cemiyeti kongresi ile 
mübadele cemiyeti Adana Şubesi, Tosya Bele
diye Riyaseti, tstanbul Darülfünun Emaneti, 
Ayaş Tür koçağı, İzmir Belediye Riyaseti ve 
Türkocağı, Sivrihisar Türkocağı ve Mene
men Belediye Riyasetinden Ankara'da Türk-
ocakları Merkez Heyetinden, Aksaray, Akdağ-
madenî, Edirne, iskilip, Urla, Bergama, Burhani
ye, Bozüyük, Boğazlıyan, Tekirdağ, Çeşme, 
Çarşamba, Develi, Zonguldak, Seferihisar, Söke, 
Samsun, Soma, Uşak, Foça, Karesi, Kastamo
nu, Kasaba, Kalecik, Kozan, Kuşadası, Kırşehir 
Mudurnu, Mersin, Yozgat'dan mevrut telgraf
lar. 5 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 6,13 

1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; 
havalii şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesken-

Sayfa 
lerinin tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli 
kanunla verilen tahsisattan henüz sarfedilemi
yen miktarının 1341. senesinde de sarfı hakkın
da ,(2/446) numaralı teklifi kanunisi ve muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 6:12,13:14,42:43 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nunu Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (1/506) 14 

A) Maarif Vekâleti Bütçesi: 14:29 

3. — Müdafai Milliye Vekâleti 1340 senesi 
bütçesine (240 100) lira tahsisatı munzamma 
itası hakkında kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (1 /635) 29:31,46:47 

4. — Müdafaai Milliye Vekâleti 134Ö se
nesi bütçesinin 296 ncı faslına (24 900) lira 
tahsisatı munzamma itası hakkında kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (1/633) 31:32,44:45 

5. — Düyunu Umumiye İdaresi 1340 senesi 
bütçesinin, 91 nci faslının dördüncü maddesine 
(5 000) lira tahsisatı munzamma itası hakkında 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (1/634) . 32:33,48:49 

6. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi bütçe kanununun mevkii meriyete vazına 
kadar ifa olunacak hidamat hakkında kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazba
tası (1/632) . 33:35,50:51 

7. — Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi büt
çe kanununun mevkii meriyete vazına kadar 
ifa olunacak hidemat hakkında kanun lâyihası 
ve Muvazenei Maliye Encümeni, mazbatası , 
( 1 /631 ) ' 35:37,52:53 

8. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı 
Demiryolları İdaresinin 1341 senei bütçe ka
nununun mevkii meriyete vazına kadar ifa olu
nacak hidemat hakkında kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (1/627) 37: 

39,54:55 

9. — Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumi-
yesi 1341 senesi bütçe kanununun mevkii meri
yete vazına kadar ifa olunacak liidemaıt hak- • 
kında kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. (1/630) 39:41,56:57 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 10,55 

Reis : Ali Sururi Bey 

Kâtipler : Şeref Bey (Diyarbekir), Talât Bey (Kângırı) 

REÎS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı Sabık Hülâsası okunacak : 

Altmışbeşinci İçtima 

26 Şubat 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
Öğleden evvel 10,5 da Ali Sururi Beyin tahtı ri

yasetlerinde bilinikat zaptı sabık hülâsası kıraat ve 
kabul ve evrakı varide ait oldukları mahallere havale 
olundu. 

Kadastro Kanunu lâyihasının sekiz encümenden 
ikişer aza intihabı suretiyle teşekkül edecek bir En
cümeni mahsus tarafından müzakeresi karargir oldu. 

Umum memurin unvanlı teklifi kanunî ile tütün 
inhisarı lâyihai kanuniyesinin müstacelen ve takdi-
men müzakereleri kabul edildi. 

İnkılâbı tehlikeye düşürecek irticaî hareketler 
aleyhinde muhtelif mahallerden mevrut telgrafname-
ler kıraat ve lâzım gelen cevapların itası tensip olundu. 

Müteakiben Ankara Şehremanetine birbuçuk mil
yon lira ikrazı hakkındaki kanun lâyihasının müzake
resine geçilerek birinci madde tadilen mevadı saire 
aynen kabul edildi. 

Badehu Öksüz Yurtlarf bütçesinin beşinci faslın
dan dördüncü faslına münakale icrasına dair . olan 
kanun lâyihası müzakere ve mevadı kanuniye aynen 
kabul olundu. Gerek bu iki kanun ve gerek dünkü 
içtimada müzakere ve kabul edilen Tütün tdarei Mu-. 
vakkatesi ve Sigara Kâğıdı İnhisarı Kanunu ile Ad
liye Vekâleti ve Öksüz Yurtlan, Matbuat ve Posta 

Telgraf Müdüriyeti Umumiyeleri bütçeleri hakkındaki 
kanunlar tayini esami ile reye vaz ve öğleden sonra 
içtima edilmek üzere tatil edildi. 

İkinci Celse 
Ali Sururi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

Maarif Vekâleti Bütçesi bir müddet müzakere olun
duktan ve birinci celsede tayini esami ile reye vazedil
miş olan kanunların ekseriyeti ârâ ile kabul olunduğu 
tebliğ edildikten sonra .berayı teneffüs celse tatil 
olundu. 

Üçüncü Celse 
Ali Sururi Bey tarafından kuşat edilerek bir müd

det Maarif Vekâleti bütçesi müzakere olunduktan 
sonra 1341 senesi Muvazehei Umumiye Kanununun 
intacına kadar ifa olunacak hidemat hakkındaki ka
nun lâyihası müzakere ve 155 rey ile aynen kabul 
edildi. Müteakiben ussatın ahalii mahalliye tarafın
dan tenkil edildiği hakkında Elâziz'den mevrut tel-
grafname meali istima ve gösterilen asarı hamiyet ve 
celâdetten dolayı icabedenlere beyanı takdir ve teşek
kür edilmesi kabul olundu. 

Badehu Maarif Vekâleti bütçesinin müzakeresine 
geçilerek bir müddet daha müzakereye devam ve cu
martesi günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hakkında bir mü
talâa var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Zaptı sabık ay
nen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Evrakı varideye geçiyoruz : 
Efendim! Ruznamenin tertibinden sonra hükümet

ten müstacelen gelmiş dört tane lâyihai kanuniye var
dır. Evvel beevvel onları okuyacağım : 

Lâyihalar 
1. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 senesi büt

çesine (240 100) lira tahsisatı munzamme itası hak
kında kanun lâyihası (1 /635) 

— 3 — 
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REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Düyunu Umumiye İdaresi 1340 senesi büt
çesinin 91 nci faslının dördüncü maddesine (5 000) 
lira tahsisatı munzamme itası hakkında Başvekâlet
ten mevrut kanun lâyihası (1/634) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine veriyo
ruz. 

3. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 se
nesi Mart ayına mahsus muvakkat bütçesi hakkında 
kanun lâyihası (1/632) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

4. — Seyri sefain İdaresinin 1341 senesi Mart ayı
na mahsus bütçesi hakkında muvakkat kanun lâyi
hası (1/631) 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine gönde
riyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; havalii 

Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin ta
mir ve inşası için 7 Nisan 1339 tarihli Kanunla veri
len tahsisattan henüz sarf e dilemeyen miktarının 1341 
senesinde de sarfı hakkında (2/446) numaralı teklifi 
kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Memurini Mülkiye Mazuliyet Kanunu ile 

askeri, mülkî tekaüt kanunlarının bazı mevadının ta
diline dair (1/286) numaralı kanun lâyihası, Kava-
nini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri müş
terek mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! 

Bunu Memurin Encümenine de havale buyurun, ora
da da tetkik olunsun. (Lüzum yok sesleri.) Lüzum var
dır, memurine taallûk ediyor. Herhalde bir kere ora
ya alınması lâzımdır. 

REÎS — Efendim! Zannederim memurin encü
meni mahsusu yalnız bir lâyihai kanuniyeyi tetkik 
için teşekkül etmiştir, hususî bir encümendir ve va
zifesi de bitmiştir. Mamafih Heyeti Celile arzu bu-
yurursa havale edelim. (Hayır sesleri,) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Faideden 
hali kalmaz. 

ALÎ BEY (Rize) — Faidei zaidedir. 

REİS — Bu lâyihanın tercihan ve müstacelen mü
zakeresi hakkında Encümenden talep vardır. Binaen
aleyh müreccah ve müstacel mevat sırasına halel gel
memek üzere bu talebi reyi âlinize arz ediyorum. Ter
cihan ve müstacelen müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul olunmuştur. 

3. — Yüzelli kişilik listeye dahil bulunanların neş
riyatı hakkında bir kararı tefsiri ittihazına dair Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/381) ve Dahiliye ve Ad
liye Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
4. — Saruhan Mebusu Mustafa Fevzi Efendi ve 

oniki refikinin, yanık yerlerin imarı için bir banka teş
kiline dair (2/451) numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olduğu hakkında Lâiyahi Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Îskân, Tapu, Kavanini Maliye ve Muva
zenei. Maliye Encümenlerine havale ediyoruz. 

5. — İzmit Mebusu İbrahim Bey ve yetmiş refiki
nin; Topçu Binbaşılığından müstafi merhum Rıza Be
yin ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisi hakkında (2/454) numaralı teklifi kanunisi ve şa
yanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası. 

REÎS — Muvazenei Maliye Encümenine gönde
riyoruz. 

6. — Mardin Mebusu Necip Bey ve rüfekasının; 
Mardin Vilâyetinden Suriye'ye zahire ihracının mu
vakkaten men'i hakkında (2/455) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 

REÎS — Ziraat, Ticaret ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

Takrirler 
/. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve onbir re

fikinin; bugün ruznameye alınan havalii Şarkiye mu
hacirlerinin iadesi ve meskenlerinin tamir ve inşası 
için 3 Nisaıt 1339 tarihli Kanunla verilen tahsisattan 
henüz sarf edilemeyen miktarının 1341 senesinde de 
sarfı hakkındaki Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın 
teklifi kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batasının şimdi müstacelen müzakere ve intacı hak
kında, takriri. 

REÎS — Okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Vilâyatı Şarkiye ahalisinin iskân ve ibateleriyle 

harap ve muhterik olan evlerinin tamirine şarfedil-
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mek üzere 3 Nisan 1339 tarihli Kanunla verilen bir 
milyon liradan henüz sarf edilemeyen kısmının 1341 
senesinde de sarfına mezuniyet itası ve sureti sarfı 
hakkında olup, Muvazenei Maliye Encümenince bit-
tetkik Heyeti Ümumiyeye arz olunan teklifi kanuni
nin senei maliyenin hitamına iki gün kalmış olması 
hasebiyle müstacelen ve bugün müzakere ve intacını 
teklif ve istirham eyleriz. 26 Şubat 1341 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

Trabzon 
Rahmi 
Van 

îbrahim 
Genç 

Muhittin 
Erzurum 
Ziyaettin 
Artvin 
Hilmi 

Rize 
Ali 

Erzurum 
Münir Hüsrev 

Erzurum 
Halet 

Erzurum 
Cazım 

Mersin 
Niyazi 

Hakkâri 
Nazmi 

REİS — Efendim! Takrir şimdi derhal müzakere
si hakkındadır. Reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Müzakeresi kabul edilmiştir. 

2. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; ge-' 
çen içtima senesinde teklif ettiği (Türkçe Kanunu) un
vanlı lâyihasının Maarif Encümeninden alınarak ruz
nameye ithali hakkında takriri. 

Büyük Millet Meclisi Reisliğine 
Geçen içtima devresinde takdim ettiğim (Türkçe 

Kanunu) lâyihasının Maarif Encümeninden alınma
sını, dahilî nizamnamemiz mucibince ruznameye ko
nulmasını teklif ederim. 

Zonguldak Mebusu 
Tunah Hilmi 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Efen
dim! Esasen Maarif Encümeninde bu hususta Besim 
Atalay Beyin de vermiş olduğu bir takrir vardır. O 
da müzakere edilmiştir. Her ikisini birden takdim ede
ceğiz. (O halde mesele yok sesleri.) Reis Beyefendi! 
Hattâ takdim edilmiştir. Ruznameye ithal edilip edil
mediğini bilmiyorum. Encümenimizce tetkik edilmiş
tir. 

. 1341 C : 1 

REİS — Efendim! Malûmuâliniz nizamnamemizde 
bir madde vardır. Bir teklif Encümende üç aydan 
fazla kalırsa sahibi doğrudan doğruya- ruznameye 
alınmasını talep edebilir. Fakat bu talebin kabulü He
yeti Celilece mecburi değildir. Encümen tarafından 
da izahat verilir. Binaenaleyh reyinize.,. (Reye koy
maya hacet yok sesleri.) (Reye sesleri.) Eşlem olmak 
için müsaade buyurursanız reye arz edeyim. Ona gö
re reyler tecelli etsin. Tunalı Hilmi Beyin teklifi veç
hile bu lâyihanın doğrudan doğruya ruznameye alın
masını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Evrakı Saire 
1. — Genç ve Ergani harekâtı isyaniyesinin tak

bihi hakkında Kângırı ve Gelibolu'dan ve İstanbul' 
dan Mübadiller Cemiyeti kongresi ile Mübadele Ce
miyeti Adana Şubesi, Tosya Belediye Riyaseti, İstan
bul Darülfünun Emaneti Ayaş Türk Ocağı, İzmir Be
lediye Riyaseti ve Türkocağı, Sivrihisar Türkocağı ve 
Menemen Belediye Riyasetinden, Ankara Türkocak-
ları Merkez Heyetinden, Aksaray, Akdağmadeni, 
Amasya, Edirne, İskilip, Urla, Bergama, Burhaniye, 
Bozüyük, Boğazlayan, Tekirdağ, Çeşme, Çarşamba, 
Develi, Zonguldak, Seferihisar, Söke, Samsun, Soma, 
Uşak, Foça, Karesi, Kastamonu, Kasaba, Kalecik, 
Kozan, Kuşadası, Kırşehir, Mudurnu, Mersin, Yoz-

I gat'tan mevrut telgraflar. 

I REİS — Tensip buyurursanız Divanı Riyasetten 
I kendilerine münasip cevap yazarız. (Hayhay'sesleri.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İsimleri 
I zapta.geçsin. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Reis Bey! Bu 
I hususta Hükümetin nazarı dikkatini celp için müsa

ade ederseniz bir şey arz edeyim. Vaziyetin günden 
güne inkişafına rağmen ahvali siyasiye ve maliyemizi 
haleldar edecek neşriyat vardır. Cumhuriyet gazetesi 

I dün gelen yirmialtı tarihli nüshasında Diyarbekir, 
Malatya ve Ergani'nin alındığı ve valinin esir olduğu 
hakkında bir şayia çıkarmıştır. Bu hususta hükümetin 
nazarı dikkatini celbederim. Hakikati tağyir eden bu 

J gibi şayialar hakkında Hükümetçe ne gibi tedabir it-
İ tihaz edilmiştir? 

REİS — Efendim! Ruznamei esasiye geçiyoruz : 
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3 . — MÜZAKERE 

1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; havalii 
§arkiye muhacirlerinin iadesi ve meskenlerinin tamir 
ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli Kanunla verilen tah
sisattan henüz sarfedilemeyen miktarının 1341 sene
sinde de sarfı hakkında (2/446) numaralı teklifi ka
nunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim! Demin derhal müzakeresine 
karar verdiğiniz lâyihayı müzakere edeceğiz. 

Esbabı Mucibe 
Havalii Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesken

lerinin tamir ve inşası için tahsisat itasına dair 3 Ni
san. 1339 tarih ve 319 numaralı Kanunun ikinci mad
desinde tasrih edildiği veçhile Maliye Bütçesinde (Ah
vali harbiye dolayısıyle harap olan mesakinin tamir ve 
inşa masrafı) namiyle açılan (Z/99) faslına bir milyon 
lira tahsisat vaz olunmuş ve tahsisatı mezkûrenin 1339 
senesi zarfında sarfedilemeyen aksamının 1340 sene
sinde de sarfına gene aynı kanunun dördüncü mad
desi ile mezuniyet verilmiş idi. Her mahalde yapılan 
keşfiyat ve tetkikata göre birbuçuk milyon liradan 
keşif ve ihtiyaç nispetinde tevziat icra edilmiş ve ma
hallî varidatı kâfi olmayan bazı mahallere de nakden 
muavenet yapılmıştı. 

İşbu kanunun sahai tatbike vaz'ından şimdiye ka
dar ekser mahallerde hükümetçe yapılan talimat dai
resinde tevziat icrasına imkân görülememiştir. Ezcüm
le dairei intihabiyemiz bulunan Erzurum'a bu birbu
çuk milyon lira tahsisattan yüzellibin lira tefrik edil
miş ve bu paranın bir kısmı da nakden gönderilmiş
tir. - Bu para halen bankada olduğu halde eshabına 
tevzi edilememiştir. Tevziat yapılamaması esbabı tet
kik edilecek olursa görülür ki elde mevcut talimatna
me mucibince her kazanın ihtiyacı evvelemirde tes
pit edilecek ve bunu müteakip en ziyade muhtaç bu
lunanlar tefrik edilecek ve- bu tefrikten sonra muh-
tacin miktarı ile muhasses meblâğ miktarı arasında 
nispet yapılacak, badehu her ferde isabet edecek his
se evvel beevvel o şahsa tevdi olunacaktır. Kavlen ve 
şeklen pek musip görülen bu usulün kabiliyeti tatbi-
kiyesinde güçlük bu muavenetin iki seneden beri ya
pılamaması ve paranın iki seneden beri sarfedileme-
mesiyle tamamen tezahür etmiş bulunuyor. Bu müş
külât bertaraf edilip de talimatnamede musarrah bu
lunan usul dairesinde tevziat icrası kabul edilse bile 
bununda tasavvur edilecek derecede faydalı olmaya
cağı tahakkuk etmiştir. Meselâ, ihtiyaç o kadar azim 
ve haizi ehemmiyettir ki, yüzellibin lira gibi bir pa-

2 . 1341 C : 1 

EDİLEN MEVAD 

I ranın esnayı tevziinde muhtacine isabet edecek mik
tar yüz, azamî ikiyüz kuruşu tecavüz etmeyeceği tah-

I minen anlaşılmaktadır. Herhangi bir şahıs hissesine 
isabet edecek ikiyüz kuruşla hiç şüphe yoktur ki, hiç
bir ihtiyacını temin edemeyecek, eğer uzak bir köy-

I den kaza veya vilâyet merkezine geliyorsa yol, otel 
ve kasabadaki masarifi sairesine sarfedecek ve ikiyüz 

I kuruş için ihtiyar edeceği zahmet de yanına kâr ka
lacaktır. Şu halde mevcut usule göre sarfiyat icrasın-

I da fayda mutasavver olmadığı gibi mühim bir para-
I nın da şu veya buna tevzi suretiyle parçalanması hem 
I Hazinenin hem de o mahallin menafiini ve menafii 
I umumiyesini izrar edecektir. Bu mülâhaza iledir ki ge-
J rek dairei intihabiyemize ve gerekse salifüzzikir ka

nunun ikinci maddesiyle tayin edilen mahallere tah-
I sis edilip de henüz sarfedilemeyen ve banka ve mal 
I sandıklarında mevcut bulunan mebaliğin her mahal-
I 1in menafii umumiyesini temin edebilecek bir şekilde 
I sarfına medar olmak ve mecalisi umumiye karar ve 
I valilerin tasvibiyle taayyün edecek bir surette sarfe-
I dilmek üzere meblâğı mezburun Muhasebei Hususi-
I yelere devrini ve 1341 senesinde de sarfına mezuniyet 

verilmek üzere atideki teklifi kanuninin kabulünü arz 
eyleriz. 24 Kânunusani 1341 

I Erzurum. Erzurum 

I Rüştü Ziyaettin 
I Erzurum Erzurum 
I Halet Münür Hüsrev 
I Erzurum 

Cazım 

Teklifi Kanuni Sureti 
Madde : 1. — 3 Nisan 1339 tarih ve 319 numa-

I ralı Kanunun ikinci maddesi mucibince Maliye Büt
çesinde (Ahvali harbiye ilcasıyle harap olan mesa
kinin tamir ve inşa masrafı) namiyle açılan (Z/99) 

I faslına vazolunan bir milyon lira tahsisattan 1339 ve 
I 1340 senelerinde sarfedilemeyen miktarı 1341 senesin

de sarfolunabilir. 

I Madde : 2 — îşbu kanunun neşrini müteakip 
I ahvali harbiye dolayısiyle harap olan mesakinin tamir 
I ve inşaası için tefrik olunup, bankalara tevdi olunan 

veyahut Mal Sandıklarında bulunan mebaliğ derhal 
I ve havalesi mevcut olup da henüz tediye edilemiyen 

mebaliğ dahi ceste ceste Muhasebei Hususiyelere 
devir ve tediye edilir. 

Madde : 3 — Banka ve Mal Sandıklarından Mu
hasebei Hususiyelere devir ve tediye olunan mebaliğ 
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Meclisi Umumiyelerin, münakit değilse Vilâyet En
cümenlerinin vereceği kararla o mahallin menafiini 
mucip olabilecek bir şekilde valilerin emriyle sarfedi-
lir. 

Madde : 4 — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyül icradır. 

Madde : 5 — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Dahiliye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
. Havalii şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesken

lerinin tamir ve inşası için 3 Nisan 1339 tarihli ka
nunla verilen tahsisattan henüz sarfedilemiyen mik
tarının 1341 senesinde de sarfı hakkında Erzurum 
Mebusu Rüştü Paşa ile rüfekasının teklifi kanunileri 
Lâyiha Encümeninde şayanı müzakere görülerek En
cümenimize havale buyurulmuş olmakla tetkik ve 
müzakere olundu. Teklifi kanuninin ikinci ve üçüncü 
maddeleri (tşbu tahsisattan evvelce her vilâyete tefrik 
olunan miktarlardan 1341 senesine devredilecek baki
yeler Meclisi Umumiye karariyle o vilâyetlerin umu
mî menafiine ait hususata sarfedilmek üzere defaten 
İdarei Hususiyelere verilir.) Suretinde tevhiden tadil 
kılınarak berayı tasdik Heyeti Celileye arz ve takdim 
kılındı. Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Namına 
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 
Aza 

Diyarbekir 
Şeref 

Çatalca 
Şakir 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

M araş 
Mithat 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Aza 
Trabzon 

Şefik 

İkinci Madde : tşbu tahsisattan evvelce her vilâ
yete tefrik olunan miktardan 1341 senesine devredi
lecek bakiyeler Meclisi Umumiye karariyle o vilâyet
lerin umumî menafiine ait hususata sarfedilmek üze
re defaten idarei hususiyelere verilir. 

Üçüncü Madde : tşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyül - icradır. 

Dördüncü Madde : tşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Dahiliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Söz istiyorum efen
dim, her vilâyete hisse tefrik edildiği zikrediliyor. El-
viyei selâse veyahut Vilâyatı selâse harabî hususun
da diğerlerinden daha ziyade tahribata uğramıştır. 
Çünkü orada, dört beş defa harp ceryan etmiştir. Mes' 
ken hususundaki harabisi hiç bir yere benzemez. 
Buraya ne kadar para tefrik edildiğini bilmek istiyo
rum ve zapta geçsin. Çünkü bilmiyorum, ihtimalki 
oraya bir şey tefrik edilmemiş ise ben kabul etmiye-
ceğim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALÎK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Bu tahsisat 1339 sene-

" sinde verilmiştir. Ve bu tahsisatın 1340 senesinde de 
kabili sarf olması için arkadaşlar tarafından bir ka
nun teklif ediliyor. Bu para Heyeti Vekile karariyle 
o zaman vilâyetlere taksim edilmiştir. Havaleleri ve
rilmiş ve hatta paraları da nakden gönderilmiştir. Hü
kümetçe burada bir teklif yoktur. Arkadaşlar! Bir 
takrir vermişlerdir. Diyorlar ki; 1340 senesi nihayeti
ne kadar bu parayı sarfedemedik. Hükümetin bunda 
hiçbir kabahati yoktur. Parayı buradan nakden gön
dermiştir, havalelerini tamamen oraya göndermiştir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Taksimatında hatır 
ve gönül riayet edilmiş midir, edilmemiş midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — 1339 senesinde kabul edilmiş bir 
kanunla p zaman tevzi edilmiştir. Şimdi hükümetin 
hiçbir teklifi yoktur. Arz ettim. Verilen vilâyata nak
den gönderilmiştir. Nereye verilmiştir, nereye veril
memiştir? Bir vilâyete çok veya az, bilmiyorum. Ar
zu buyurursanız liste gelir, şimdiye kadar hangi vilâ
yete ne verilmiştir, anlarsınız. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Vekü Be
yefendi! Bu paralar İdarei Hususiyelere mi verilmiş
tir? 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bazı yerlere veril
memiş olduğunu biliyorum da.. 

3 Nisan 1339 tarihli kanunla verilen tahsisattan 
sarfedilemiyen miktarının 1341 senesinde sarfı hak
kında kanun 

Birinci Madde : 3* Nisan 1339 tarihli kanunun 
ikinci maddesi mucibince Maliye bütçesinde (Ahvali 
harbiye ilcasiyle harap olan mesakinin tamir ve inşa 
masrafı) namıyle açılan (99) faslına vaz olunan 
1 000 000 lira tahsisattan 1339 ve 1340 senelerinde 
sarfedilemiyen miktarı 1341 sejıesinde sarf olunabilir. 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Orada harap olan mesakin için 
ahaliye verilecektir ve o suretle verilmiştir. İdarei Hu
susiye ile alâkası yoktur. Tekrar arz ediyorum ki, 
teklif hükümetten değildir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Para iyi tevzi edilme
miştir, İsrar ediyorum. Bazı yerlere hiç verilmemiştir. 

REİS — Efendim! Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın.. Maddelere geçilmiştir. 

3 Nisan 1339 tarih ye 319 numaralı (Havalii Şar
kiye muhacirlerinin iadesi ve mesakinin tamir ve in
şası için tahsis it itasına dair) kanun ile verilen tah
sisattan sarfedilemiyen miktarın 1341 senesi zarfında 
sarfı hakkında kanun. 

Madde : 1 — 3 Nisan 1339 tarihli kanunun ikin
ci maddesi mucibince Maliye bütçesinde (Ahvali har
biye ilcasiyle harap olan mesakinin tamir ve inşa mas
rafı) namiyle açılan (Z - 99) faslına vaz olunan bir 
milyon lira tahsisattan 1339 ve 1340 senelerinde sarf
edilemiyen miktarı 1341 senesinde sarf olunabilir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
3 Nisan 1339 tarihli bir kanunla bir milyon lira, yanan, 
yıkılan yerlerin inşaası için verilmiş. Şimdi görüyo
ruz ki, 1339 ve 1340 senelerinde bu para sarf edil
memiş. 1341 senesine devir için şimdi kanun yapılı
yor. Acaba yanan, yıkılan yerlerimiz az idi de para mı 
fazla geldi, sarf edilmedi? (Hayır sesleri) Şu halde ben 
hükümetin nazarı dikkatini celbetmek istiyorum. Bu 
kadar yanmış, bu kadar yıkılmış yerler dururken ni
çin bu para iki senedir sarf edilmemiştir. Şu halde alâ-
kadar olanlar vazifelerini ifa etmemişdir. Bu kadar 
yanık yurdumuz durduğu halde niçin bu para sarfe-
dilmemiş de 1341 senesine devredelim deniyor? Niçin? 
Rica ederim. Ben isterdim ki, bu para bu sene gayri 
kâfidir, yeniden bize tahsisat verin desinler. Şu hal
de verdiğimiz parayı sarfetmiyorlar. Hükümetin na
zarı dikkatini celbediyorum, neden bu para sarfedıl-
memiştir, neden iki senede geçmiştir? Zannediyorum 
ki, Dahiliye Vekâleti de bu işle alâkadardır. Niçin bu 
para sarfedilmemiştir? Bunu soruyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu 
paranın sarf olunmamasında hükümetin, taksiri yoktur. 
Bunun sebebi mahallinde.. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kimin tak
siri yok? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
arz edeceğim. Bunun sebebi, mahallinde tevzii lâzım 
gelen, mutazarrır ahalinin zararı o kadar çoktur ki, 
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gönderilen para ile hiçbir şey yapılamadı. Meselâ 
Trabzon Vilâyetinde bu mutazarrır olan, evleri yan
mış, harap olmuş olanların listesi yapıldı. Altı milyon 
küsur liraya çıktı. Halbuki Trabzon'a ayrılana para alt-
mışbin liradır. Şimdi, beher evi yanana yüzelli kuruş, 
üçyüz kuruş düşüyor. Halbuki yazdırmak için gelip 
gitmek masrafı ondan daha ziyadedir. Binaenaleyh 
beşbin liralık evi yanana yüzelli kuruş vermekten bir 
şey çıkmadı. Altmışbin lirayı sarf etmek için ne vilâ
yet ve ne de Meclisi Umumii Vilâyet bir çare bula
mamıştır. Yani az olan bir paranın o kadar büyük bir 
yamayı tamir için bir çaresini bulamadılar, bundan 
dolayı kalmıştır. Hatta nazarı dikkatinizi celbederim. 
Onun için Muvazenei Maliye Encümeninin ikinci 
maddesinde kabul ettiği veçhile bu para ile bu mem
leketin umumî hizmeti görülsün, bütün ahalinin umu
mî hidematına münhasır olmak üzere bir sıhhiye işine 
veyahut bir bataklık işine sarfolunmak üzere bu para
yı verelim de, hiç olmazsa ahalinin heyeti umumiye-
si bundan istifade etsin. Yoksa tek tek bu kadar az 
parayı ahalinin hangisine versek, hiç işine yaramıyor. 
Mutazarrır olan o kadar çoktur. Hükümetin de siyasi 
maliyesine nazaran hepsinin ihtiyacını tehvin edecek 
hali yoktur. Onun için verilecek az para ile o vilâyet
tin ikinci madde de görüldüğü üzere, ahalinin bir ih
tiyacı mübremini temin edip heyeti umumiyesinin is
tifadesinden başka çare olmadığını görerek, encümen
den bu istirhamda bulunduk. Encümen de ariz ve 
amik tetkikattan sonra bundan başka sureti hâl ol
madığını görerek onlarda tasvip etmiştir. Rica ede
rim kabul edilsin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bu parayı 
yanan ve yıkılan yerlerin tamiri için verdik. Yoksa 
imar için verilmemiştir. Rica ederim, kimi aldatıyor
sunuz. İmar başka, sıhhate sarfetmek başkadır. 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — Efendim! Bu 
paranın şimdiye kadar sarfedilmemesinden dolayı 
mahallerine bir itap vaki oluyor. Bu hiçbir zaman 
doğru değildir. Netekim benim dairei intihabiyem, 
şimdiye kadar biz maalesef Heyeti Vekileden bekli
yorduk ki, bize de bu paradan biraz hisse çıkarsınlar. 
O havaliyi bilen arkadaşlar pek âlâ takdir ederler ki, 
burası Ermeni ihtilalcilerinin ika ettikleri harik neti
cesi, şehrin onda dokuzu yanmıştır. Bunu heyeti ceh
le takdir etti, buna mukabil Heyeti Vekile de lütfetti
ler. Biz de baktık, ağlamıyan çocuğa meme vermiyor
lar. Bunun üzerine biz de bir takrir verdik. Otuzbin li
ra verecektiler, onbeşbin lira verdiler ve bunun emri
ni yirmi altı Şubatta verdiler, yani havalesini üç gün 
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evvel verdiler ve bunun sureti sarfı hakkında yapılan 
tamim o kadar kırtasiyeye boğulmuştur ki, belki bun
da Maliye haklıdır. Her birinden beyanname almak ve 
o zararları memleketin Meclisi idare ve Meclisi Umu
milerine tasdik ettirmek, hususi bir komisyon teş
kil etmek, biraz uzun meseledir. Sonra bize üçgün 
evvel verdikleri halde bundan onbeş yirmigün evvel 
verdikleri yer vardır. Fakat bu yirmi gün için de bu
nun sureti sarfını, mahalli sarfını tespit etmek ve ev
rakı müsbiteye raptetmek bir meseledir. Onun için 
böyle sarfedilemeyip kalanlar da bu suretle kalmıştır. 
Yoksa mahallinin hatası değildir. Yahut da Muhtar 
Beyin dedikleri gibi üçbin lira zararı olana, yüz kuruş 
düşmüştür. Binaenaleyh bundan bir fayda hasıl ol-
mıyacağı kanaati hasıl olarak bu suretle kalmıştır. 
Bendeniz de bunun hakikaten menafii umumiyeye teş
milini muvafık görüyorum. Sarfedilemiyen yerlerde 
mahallere İdarei Hususiyelerine verilse daha iyi olur. 

İL YAS SAMİ BEY (Muş) — Arkadaşlar! Böyle 
esasından, temelinden yanlış başlıyan bir iş, şimdi tas
hih edilmek isteniyor ve tashih bir zihniyetle oluyor. 
Beş on vilâyete verilen bir milyon liradan 39, 70, 80 
bin lira taksim edilmiş, bunlardan bir kısmı sarf ey
lemiş, bir kısmı ise sarfolunmuyarak kalmıştır. Şim
di deniyor ki bu parayı memleketin ümranına sarfe-
delim. Muvazenei Umumiyeden çıkan bir para, geri 
avdet etmeyen bir zihniyetle memleketin umumî 
masrafına gitsin, fakat kanunun maksadı bu değil iken 
ve sarih elfazı ile muhacirlerin mesakinini tamir ve 
inşa için meydanda iken, müessesatı umumiyeden bir 
yere sarf etmek acaba o parayı kaçırmaktan başka bir 
mana ifade eder mi? Şimdi bakınız, niçin sarf edilme
miştir? Çünkü sarfedecek idare memurları bazı yerde 
bakmışlar, kanunun serlevhası, mahiyeti, fıkrası, mu
hacirinin mebanisinin ihya ve imarına tahsis edilmiş 
bir şeydir. Bunun bir mektebe ve bir müesseseye vere
lim, fakat nasıl olur. Meclisi Âlinizden bu hususta çı
kan kanun sarihtir. Şimdi bu parayı memleketin umu
mî, müşterek müesseselerine verelim, kalbi yanık mu
hacirler de bunu seyretsin, dursun. Öte tarafta Mec
lisi Âlinin onlar için verdiği para başka bir müessese
ye verilsin. Meskensiz, mevasız sokak dibinde kalmış 
olan zavallılar da seyretsin. Bunlar için verilmiş olan 
para sarfedilmiyerek kalmışsa, bunun 1341 senesinde 
sarfı teklif ediliyor. Bu teklifi kanuninin heyeti umu-
miyesi hakkındaki müzakereyi kâfi gördük ve madde
lere de intikal ettik. Şimdi, nazarı dikkati âlinize bir 
tek şey arz edeyim: Bu paraların mahallinde müsse-
sata sarfedilmesi için takriri vermiş olan arkadaşımız 

Rüştü Paşa Hazretleri ve Muhtar Bey, bunun şu su
retle tadil ve tashihini teklif etsinler. Hem kendimizi 
ve hem de muhacirleri fena bir fikre sokmasınlar. 
Muhacir! Sizin için para alıyorum, burada mektep ya-' 
pacağım. Bu vaziyete düşmemek için bu teklifin tadil 
ve tashihini rica ederim ve daha doğrusu Heyeti Âli-
yeniz bilirsiniz ki, şu verilen paralar bu ve bunların 
ihtiyacatı umumiyesine, muhacirinin evine, yangın 
yerlerine, harap yurtlarına yardım etmiyecektir. Bunu 
söyledikten sonra kabul etmemek lâzımdır. Mahiyeti 
mesele budur. Muhacirine yardım namiyîe çıkıp mem
leketin ihtiyacatı sairesine sarfı tecviz edilmek mahi
yetindedir. 

REÎS — Efendim, bazı hatip arkadaşlarımız ikinci 
' maddeye temas buyurdular. Muvzuu müzakere birin

ci maddedir. Birinci maddede bu paradan bakiye ka
lan miktarın 1341 de kabili sarf olduğuna dairdir. İkin
ci maddeye gelince; bu cihet müzakere olunur. Binae
naleyh birinci madde hakkında başka söz isteyen yok
tur. Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın-
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde : 2 — işbu tahsisattan evvelce her vilâyete 
tefrik olunan miktardan 1341 senesine devredilecek 
bakiyeler Meclisi Umumiye karariyle o vilâyetlerin 
umumî menafiine ait hususata sarfedilmek üzere de-
fatan İdarei Hususiyelere verilir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bu para bir milyon liradan ibaret
tir. (Sekizyüz) bin lirası kanunun tarif ettiği veçhile 
sarfedilmiştir. Mademki 1341 de de sarfedilecektir, ge
ne evvelce Heyeti Celilece kabul edilmiş olan kanun 
mucibince evi yanmış olanlara, hicret etmiş te oraya 
gitmiş olanlara verilsin. Burada İdarei Hususiyelere ve-
saireye yardım mahiyetine gitmesin. Parayı sarfedeme-
rn işler, bir çok vilâyetler çaresini bularak sarf ettiği 
gibi ötekiler de sarfeder. Para oradadır. Birinci mad-

• deye itirazım yoktur. Fakat ikinci maddeye göre Mu
vazenei Umumiyeden yalnız bu ihtiyacat için veril
miş olan bu parayı başka bir mahalle sarf etmi yelim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Vekil Beyden bir sual 
soracağım. Tevzi edilen vilâyetlerden, kendisine para 
gönderilmiyen hiç yok mudur? Sarfedemiyenleri an
lıyoruz. Fakat tevzi olunup da elyevm gönderilme
miş para yok mudur? Ben öyle zannediyorum ki, bi
zim Ardahan'a yeni gönderiliyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Ardahan'ın, hareketi arz günü tel
grafla gönderilmiştir. Bu paradandır. Çünkü onların 

— 9 — 
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da evleri iki defa istilâya uğramış ve tahrip edilmiş
tir, kanun da sarihtir. Düşman istilâsından evi tahrip 
edilmiş olanlara verilecektir. Bir defada zelzeleden 
tahribata uğramış ise daha ziyade vermişlerdir. Bu 
paradan sarf edilmiştir. İlk defa dokuzuncu kolordu 
kasasından hemen Ardahan'a yetiştirilmiştir. Doku
zuncu Koloorduya Trabzon'dan Ziraat Bankası va-
sıtasıyle gönderilmiştir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Teşekkür ederim, ha
reketi arz olmasaydı bu para gitmezdi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu 
para muhacirler için değil, vilâyati şarkiyede istilâ
dan meskeni harap olan muhacir, gayrı muhacir için 
bazı vilâyetler sureti sarfını bularak eshabı mesalihe 
dağıtmıştır. Bazı vilâyetler ise sureti sarfını bulmayıp 
dağıtmak imkânını bulamamışlardır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Fakir olanlara 
verseydi, imkânını bulurdu. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Erzurum merkezi
ni, Erzincan merkezini hatta Trabzon'u düşünürse
niz, tahrip olunan hanelerin imarı yani o haneların • 
zararını tazmin için lâzım olan paradan, meselâ Er
zurum için on milyon lira lâzımdır. Erzincan merkezi 
ise kamilen harap olmuş ve yanmıştır. Onun için ver
diğiniz. 40 - 50 bin lira ile değil; 15 milyon lira ile 
Erzincan'ı imar kabil değildir. Erzurum ve Erzincan 
gibi yerlere verilen cüz'i bir para ile haraphanelerin 
zararını vermeye imkân görülmediğinden ve tevzi 
olunursa ikişer üçer lira düşeceğinden, haneleri harap 
olanların da muvaffakiyetiyie mahalli diyor ki; Böy
le tek tek pul parasma yetişmeyecek surette tevzi 
etmekten ise memleketin bir işine yarasın diye ba 
mazbata müracaat etmişlerdir. Bu para gerçi onla
rın ise de, onların da muvaffakiyetiyle bu yolda sar
fa mezuniyet istiyor. İstemeyen vilâyet olursa, gene 
eskisi gibi sarf etsin. Bunda birisinin hakkını, diğe
rine vermek meselesi yoktur. Az olan bir parayı hiç 
olmazsa memleketin bir ihtiyacı mübremine sarf edip 
de mahallinin fayda görmesidir. 

İL YAS SAMİ BEY (Muş) — Reis Bey! Muhtar 
Bey biraderimizin söyledikleri gibi bu paranın mahal
lî yangın harabeleri için kâfi gelmeyeceği pek mu
hakkaktır. Bu da pek doğrudur. Yalnız zapta geçilip 
kanunu tefsir mahiyetinde yapacaklarına, maksatla
rını iki kelime ile bir fıkrada tespit etsinler. Desin
ler ki; vilâyetlerde fertlerin hanelerini imara kâfi gel
meyecek olan bu para filan mahalle sarf edilsin de
yince, mesele biter. Bundan başka şu kanunun şu 
tarzdaki yazılışı ile idarei hususiyelere tahsis edilme

si, umum viîâyatın almayıp da bir vilâyetin alması, 
çok şayanı dikkat bir meseledir. Muvazenei Maliye 
Encümeninden çıkan" bir maddedir. Maliye Vekili 
Beyin müdafaaya hakkı olduğu gibi, biz de müdafa
aya mecburuz. Binaenaleyh mesele budur. Bir takrir
le ikinci maddeyi tashih ederler. Yahut harap olan 
yerlere tahsis edilen bu para, ferdin hanesini imara 
kâfi gelmiyorsa, müessesatı umumiyenin ihyasına 
tahsis edilmiştir, densin. Ya şöyledir, ya böyledir 
manası yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zaten ihtilâfımız 
yoktur. Takrir varsa takririni de kabul ederiz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Maattees
süf Muhtar Beyefendinin fikirlerine iştirak edemiyo
rum, belki idrakim yoktur bilmiyorum. Efendiler! 
Memlekette haneleri yanmış, yıkılmış vatandaşlar var 
ve bu yanan yıkılan yerler için (800) bin lira sarf 
edilmiştir. Mütebaki kalan para; iki lira bir lira su
retinde nasıl verilir? 

Efendiler! Orada memurunuz yok mu? Bir lira, 
• iki lira bir bağrı yanık vatandaşımıza bir kulübe yap

sa kâfi idi. Yapamazmı idi? Bekliyordum ki, sizden 
tahsisat isteyesiniz. Değil verilen tahsisat, başka yer
lere de sarf ettirirsiniz ve bekliyordum ki, bu yanık
lar için bir tahsisat daha isteyesiniz. Efendiler, veril
miş parayı siz başka yerlere sarf ettirmek istiyorsu
nuz. Keenne her yer mamur olmuş, yanan, yıkılan 
yerler, kışta kıyamette ne çektikleri cümlenizce ma
lûm iken, bendeniz zannediyordum ki, tahsisat iste
yeceksiniz. Bilâkis yanmış, yıkılmış olanları nazarı 
itibara almıyoruz. Bu para sarf edilmemiş ise bunu 
bilmem nereye sarf edelim. Rica ederim, biz bu ka
nunun esasında mutlaka yanmış, yıkılmış yerlere sarf 
edilsin dedik ve kabul ettik. Şimdi bu parayı da bu 
fikirle aldık. Bugün ne oluyor? Para kâfi değilse ri
ca ederim, bu yanan, yıkılan yerleri düşünmeyecek 
miyiz? Ona bir çare düşünelim. Bendeniz Erzurum'u, 
Erzincan'ı vilâyati şarkiyeyi bilirim, altı senedir Bit
lis'ten ayrılalı henüz bir ev yapılmamıştır. İzmir böy
le, Aydın böyle iken, bunlar hakkında bir çare düşü
necek yerde, az çok verilmiş olan tahsisatı da almak 
istiyoruz. Bendeniz buna rey veremem efendim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Reis Bey! Bir noktayı müsaade 
buyurursanız arz edeyim. Muhtar Bey buyurdular 
ki, Erzurum'da sarf edilmemiş çok para vardır. Yal
nız bu kalan kısım Erzurum'dan neş'et etmiştir. Yüz 
bin lira kadar birer buçuk, ikişer lira verilecektir. Bu
nu düşünerek başka bir maksatla sarf edelim mi diye 
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sordular. Baliye Vekâleti, kanun sarihtir, bunun im
kânı yoktur, binaenaleyh diğerleri sarf edildiği gibi 
bunun da sarf edilmesi lâzım gelir, cevabında bulun
du. Yani bunu arz etmek istemiyorum. Oradaki para 
sarf edildikten ve zelzele vukua geldikten sonra, aynı 
kanun ve aynı talimatla para sarf edilmiştir ve bu 
parayı da oraya sarf edebilirlerdi. 

SEMİH RİFAT BEY (Biga) — Efendim! Muhtar 
Beyefendi paranın idarei hususiyelere verilmesini tek
lif buyurdular. îdarei hususiyelerin vazaifi kanun ile 
muayyendir. Ziraate, sıhhiyeye, maarife yani Hükü
metin deruhde ettiği vazaife ait hizmetlerdir ki, onlar 
ifa edilir. Onların içinde ev yapmak, belediyelere 
muavenet etmek yoktur. Binaenaleyh Muhtar Beye
fendinin takririnin kabulü kanunun tefsirini istilzam 
eder. Bu iki* fikri telif etmek için bu paranın beledi
yelere ve belediyesi olmayan yerlerde ahalinin su yol
ları gibi umumî ihtiyaçlarını temin etmek üzere köy 
heyeti ihtiyariyesine verilmesi muvafık olur. Yapıla
cak muameleden sonra 100, 150 kuruş tevzi etmeye 
hacet kalmaz. 

Şu sözleri söylediğim sırada bilhassa bir şey arz 
etmek isterim. Efendiler! Harbi Umumiden beri afet
zede olan vilâyetlerimiz içerisinde birinciliği Çanak
kale ihraz eder. Harbi Umuminin bidayetinden beri 
etrafında saikalar dönmüştür. Yıkılmayan, harap ol
mayan bir yeri, bir yurdu, bir meskeni kzJmamıştır. 
Bu paradan birçok müracaatlara rağmen Çanakkale-
ye bir şey tefrik edilemediğini arkadaşlarım söylü
yor. Çok rica «ederim, vilâyatı şarkiyeye münhasır 
kalmasın, Çanakkale'ye de lâzım gelen hisse tefrik 
edilsin. Diğer cihette belediyelere vermek suretiyle 
her iki taraf telif edilebilir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Vilâyatı garbiye için 1339'da, isti
lâ akabinde bir kanunla ayrıca bir para tahsis edil
miştir. Bu, doğrudan doğruya şarktaki vilâyat için
dir. Orası karışmasın. Vilâyatı garbiye için bir ka
nunla ayrı bir para verilmiştir. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Arkadaşlar! Bilirsi
niz ki, birkaç sene evvel Japonya'da bir hareketi arz 
olmuş ve birçok şehirler mahvıperişan ve hâk ile yek
san bir halde kalmıştı. Lâkin Japonya'nın müdiranı 
umuru o yıkık yerleri 3 - 5 sene zarfında mamur ve 
âbâdan bir hale getirmiş ve bütün felâketzedegâhının 
yüzlerini güldürmüş idi. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Ve hiçbir taraftan 
bir muavenet kabul etmemişti. 
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ı ESAT EFENDİ (Devamla) — Çanakkale'nin me
busu edibi Çanakkale'nin perişanisinden bahis buyur
dular. Evet, bizim taraflara kadar muhaceret eyleyen 
vilâyatı şarkiye muhacir kardeşlerin hali perişanisini 
de bütün arkadaşlarımız bildiriyor. Arkadaşlar! Vilâ
yatı şarkiye, garbiye yoktur. On beş seneden beri şu 
milletin başındaki âteşi harp bir çok yerleri yakıp 
yıkmıştır. Bütün aziz vatanın imarı için, bir İmar 
Bankası teklif ettik, bugün ruznameye alınmıştır. Vic
danı pakinize müracaat ediniz de bu teklifi müstace-
len kabul eyleyin. Vatanı mamur ve âbâdan eylemek 
için bundan başka çarei hal yoktur. Bu umumî der
de serî bir çare bulalım. Hem ayıptır, hem günah
tır. Eşme, Alaşehir, Manisa, daha ötede Aydın, Ger
mencik, Nazilli her taraf harabezar, yanık diyar ha-

I ündedir. Bunu umumî bir surette halletmek zamanı 
çoktan geçmiştir. Bu barı mesuliyetten kurtulalım, 
buna seri bir çare bulalım arkadaşlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Zan
nediyorum ki, maksadımı anlatamıyorum. Maliye Ve
kili Beyefendi de buyurdular ki, bir lira, bir buçuk 

I lira düşüyor. Bu bir buçuk lirayı ahaliye dağıtmak 
ile ne ev yapılır, ne kulübe yapılır, ne de bir şey ya
pılır. Geçen sene zaten bunun bir misalini yaptık. 
Adana'da ahaliden bigayrıhakkın cibayet olunan bir 

I para vardı. Bu paranın ahaliye iadesi lâzım geliyor-
I du. Bunun iade suretini bulamadık, çünkü zannede-
I rim hepsi 60 bin lira kadar bir para idi. Tevzi etsek 

ahalinin eline 70 - 80 kuruş bir para geçecekti. Onun 
için bunu düşünen Heyeti Âliyeniz karar verdi ve bu-

I nu vilâyetin ihtiyacı umumisinden birisine sarf olun
mak üzere, bu para toptan birisine verilsin denildi. 
Böyle bir misal dururken ve mahalli de böyle ister
ken Erzurum için kalan on beş bin lira, Trabzon için 
kalan kırk bin lirayı tek tek, yarım lira, bir lira ^aha-
liye dağıtmasından bir fayda hâsıl olmaz. Çok istir
ham ediyorum, memleketin hiç olmazsa ya suyu ya
pılır yahut... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Yahut ma-
I aşata verilir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Maaşata verilmez-
efendim. Rica ederim, geçen sene Adana'da olan bu 
parayı Adana'nın hiç haberi yokken tuttunuz mahallî 
idaresine verdiniz de mahalli bunu bu kadar İsrar ile 
isterken vermekteki kanunsuzluğu ben anlamıyorum. 
Kanunsuz derseniz geçen sene bunun misalini yap
tık, sureti sarf bulamadık ve toptan mahallî idaresine 
verdik. Bu sefer de gene bunu istiyoruz. Mahalli de 

I bunu istiyor.* Tek tük tevziinde de Maliye Vekili muh-
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tereminin buyurduğu gibi cem'an yekûn bir buçuk 
veyahut iki lira ahaliye verilecek olursa bunun bir 
fayda temin etmeyeceği aşikârdır. Onun için çok istir
ham ediyorum. Memleketin menfaati de buradadır. 

REİS — Efendim! Başka söz alan kalmadı. Tak
rirleri okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
ikinci maddedeki (Meclisi umumiye kararıyle vi

lâyetlerin umumî menafiine ait hususata) ibaresinin 
şekli âtide tadilini arz ve teklif eylerim: 

(Meclisi umumiye kararıyle şehir, kasaba ve köy
lerin su ihtiyaçlarını ve tesisatı fenniyelerini temine 
vesair sıhhî ihtiyaçlarına) 

Çorum 
Mustafa 

SAMİH RİFAT BEY (Biga) — Reis Bey! Bende
nizin de teklifim bu idi. Sarfınazar ediyorum. Bu tek
life iştirak ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Muvafıktır efen
dim, kabul ediyoruz. 

Riyaseti Celileye 
«Madde 2. — İşbu kanunla kabul edilip, sarf edi

lemeyen aksamı mecalisi umumiye kararıyle mahallî 
su yollan, mektep ve hastane binaları gibi menafii 
âmmeye ait hususata sarf olunabilir.» 

ikinci maddenin berveçhibâlâ tadilini teklif ede
rim. 

Karahisarışarki 
İsmail 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin tayyını arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim! Takririn birisi tay teklifini ha
vidir. (ret sesleri) evvelce onu reyinize arz edeceğim. 
İkinci maddenin tayyını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Tayyını kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Tay kabul edilmedi efendim. Diğer iki 
takrir vardır. Eğer tensip buyurursanız bunları naza
rı mütalâaya alınmak kaydıyle reyinize arz edeyim. 
Kabul edilirse Encümene gider, derhal gelir. Çünkü 
ilâve olacak fıkralar ve tashih olunacak ibareler 
vardır. Binaenaleyh nazarı mütalâaya alınmak kay-
dıyle Mustafa Beyin teklifini reyinize arz edeceğim. 
Tekrar okunmasına lüzum görüyor musunuz efen
dim? (Hayır sesleri) O halde Çorum Mebusu Musta
fa Beyin takririni nazarı mütalâaya alanlar lütfen el
lerini kaldırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar elle
rini kaldırsın... Nazarı mütalâaya alındı efendim. 

Karahisarışarki Mebusu İsmail Kemal Beyin tak
ririni reyinize arz edeceğim. 

(Karahisarışarki Mebusu İsmail Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Bu takriri nazarı mütalâaya alanlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmış
tır efendim. İkisini de Encümene tevdi ediyoruz. Der
hal şimdi tespit ve iade ederler. Üçüncü ve dördüncü 
maddeleri de ikinci madde Encümenden geldikten 
conra müzakere ederiz. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

14. — Ergani Mebusu İhsan Hamit Beyin; 26 Şu
bat 1341 tarihli Cumhuriyet Gazetesinde intişar eden 
yanlış bir haber hakkında suali ve Dahiliye Vekili Ce
mil Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Efendim! Biraz evvel Genç ve Ergani 
havalisindeki harekâtı isyaniyenin takbihine mütedair 
telgraflar hakkında arzı malûmat ederken, İhsan Ha
mit Bey arkadaşımız şifahen bir mesele hakkında 
Hükümetin nazarı dikkatini celbetmişlerdi. Şimdi de 
tahriren ve cevabı derhal verilmek üzere bir takrir 
vermişlerdir. Okuyacağız. 

Riyaseti Celiyeye 
26 Şubat tarihli Cumhuriyet Gazetesinde Diyar-

bekir, Ergani ve Malatya'nın işgal edildiği, valilerin 
esir olduğu şeklinde birtakım eracifin intişar ettiği 

görülmüştür. Ahvali siyasiye ve maliyemiz üzerine 
fevkalâde suitesir yapan ve tam manasıyle yalan ve 
tahdişi ez'hanı mucip olan bu neşriyata karşı Hükü
met ne gibi tedabir ittihaz etmiştir? Ajansla tekzip 
edilmiş midir? Meclisi Âlinin ve efkârı umumiyenin 
tenevvürü için Dahiliye Vekili Beyefendinin hemen 
şifahen cevap vermelerini talep ve rica ederim. 28 Şu
bat 1341. 

Ergani 
İhsan Hamit 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekfurdağı) 
— Efendim! İstanbul matbuatının bir kısmında Di-
yarbekir, Ergani, Malatya'nın sükût ettiğine, valilerin 
esir olduğuna dair neşriyat yapıldığı İstanbul'dan tel
grafla bildirilmişti. Derhal ajanslar ve Matbuat Mü
düriyeti vasıtasıyle tekzip edilmişti. Zannediyorum 

— 12 
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bugünkü gelecek gazetelerde bu tekzipler vardır. Böy
le mühim zamanlarda efkârı karıştıracak veçhile yan
lış havadis veren ve havadislerin tetkik ve tevsiki 
mümkün iken, buna müracaat etmeden yalan yanlış 
tebligatta bulunan ve malûmat veren matbuat hafc-

REÎS — Efendim! Kanuna devam ediyoruz. En
cümenden ikinci madde gelmiştir. Arz ediyorum. 

Madde 2. — İşbu tahsisattan evvelce her vilâyete 
tefrik olunan miktardan 1341 senesine devredilecek 
bakiyeler, mecalisi umumiye kararıyle köy, kasaba ve 
şehir su yollarının tanzimine, alelumum umuru sıhhi
yelerinin teminine ve mektep binaları inşaatına sarf 
edilmek üzere defaten Idarei Hususiyelere verilir. 

REİS — Efendim! Bu madde hakkında bir müta
lâa var mı? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — .Evvelen ke
limesini aşağıya almak lâzımdır. 

REİS — Hangi evvelen efendim, burada evvelen 
yok. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Öyle okudu
nuz efendim. 

REİS — Evvelcedir efendim, evvelden değildir. 
Efendim, Encümenden tadilen gelen ikinci maddeyi 
reyinize arz ediyorum. Kabul ederiler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Gönderilmeyen para
ları da göndertmek şartıyle! 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. Efendim, bi
rinci celsede kabul olunan bir lâyiha vardır. 

Havalii şarkiye muhacirlerinin iade ve meskenler 
rinin tamir ve inşaası için 3 Nisan 1339 tarihinde ve
rilen tahsisattan sarfedilemiyen miktarının 1341 se
nesinde sarfı hakkında. Bunu tayini esami ile reye 

kında da takibatı kanuniye yapılması için o gece te-
şebbüsatta bulunulmuştur. (Âlâ teşekkür olunur ses
leri) 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Teşekkür ede
rim efendim. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyülicradır. 

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Da
hiliye vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim! Dördüncü maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Efendim: Zannederim tayini esamiye lüzum var
dır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Zaten 
sarfiyat yapılmıştır, para bütçeden çıkmıştır, lüzum 
yoktur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Lüzum vardır efendim, Idarei Hu
susiyelere para vermiyoruz, salâhiyet veriyoruz. El
bette tayini esami ister. 

REİS — Efendim! Saat onikidir. Müsaade buyu
rursanız kanunun heyeti umumiyesini ikinci celsede 
tayini esami ile reye vaz ederiz. Efendim, saat bir-
buçukda içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 12,00 

vazediyoruz. Diyarbekir dairei intihabiyesinden başlı
yoruz. Efendim! Arkadaşlardan duymayan varsa tek
rar arz edeyim. 3 Nisan 1339 tarihli bir kanun var
dır. Bu kanunla bir milyon lira verilmişti. Vilâyatı 
Şarkiyede Harbi Umumide harap olan meskenlerin 
yapılması için. Bu paranın 1339 ve 1340 senelerinde 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,10 

REİS : Ali Sururi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey 
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sarf edilemeyen miktarının 1341 senesinde de sarfı 
hakkında birinci celsede bir kanun kabul edilmişti. 
Bunu tayini esami ile reye vazediyoruz. (Reyler top
landı.) 

REİS — Reyini istimal etmiyen arkadaşlar varsa 
lütfen reylerini istimal etsinler... istihsali ârâ hitam 
bulmuştur efendim. Kanuna rey veren aza adedi 154 
muamele tamamdır. 149 kabul, 1 ret, 4 müstenkif 
vardır. Kanun 149 rey ile kabul edilmiştir. 

2. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası (1/506) 

A) Maarif Vekâleti Bütçesi : 
REİS — Malumu âlileri Maarif bütçesinin heye

ti umumiyesi hakkında müzakere ceryan etmiş ve 
kifayet takriri verilmişti. Kifayet aleyhinde söz söy
lendi. Fakat Heyeti Celileniz Maarif Vekilini dinle
mek arzusunu izhar etmişti. Binaenaleyh şimdi Maa
rif Vekili Beye söz veriyorum. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Reis Beyefendi! Mü
saade ederseniz Maarif siyaseti hakkında Maarif Ve
kili Beyden bir sual sormak isterim. 

REİS — Müsaade buyurursanız beyanattan sonra 
sorarsınız. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendiler! Hayli sene evvel başlıyan ve za
man zaman muhtelif istikametler alan teceddüt ceryan-
ları, Ankara'da Millî Hükümetin kurulduğu tarihten iti
baren millet için doğru ve hayırlı yolu bulmuş ve pey
derpey ittihaz edilen kararlarla bu yolda hayli mesa
fe kat etmiş ve nihayet Heyeti Celileniz tarafından 
geçen sene kabul ve ilân edilen yüksek prensiplerle; 
tekmil millî varlığımızın hedef ve istikameti kafi ola
rak çizilmiş, tespit edilmiştir. Ve Büyük Millet Mec
lisi tarafından kabul ve ilân edilen bu yüksek prensip
lerin milletimize ve memleketimize azamî faydayı te
min edebilmesi, herhalde çok nazik ve hassas oldu
ğunda kimsenin şüphesi olmayan demokrasi makine
sinin muntazaman ve daima işliyebilmesi, hiç şüphe 
yokki maarifimizin, maarif makinemizin şuurlu ve 
hummalı bir şekilde çalışmasiyle kabil olabilecektir. 

Onun için vatan dahilinde yaşayan tekmil vatan
daşlarımızın nazarları bazen endişe ile ve ekseriya 
ümit ile daima maarif makinesi üzerinde temerküz 
ediyor. İşte vazife ve mesuliyetinin büyüklüğünü ve 
şümulünü takdir ettiğini zanneden Maarif Vekâleti, 
arkadaşlar tarafından bütçe münasebetiyle vuku bu
lan tenkidata cevap verirken, Maarif hakkında biraz 
malumat ve düşüncelerimiz hakkında da biraz izahat 
arz edecektir. 

Bütçemiz münasebetiyle söz söyleyen arkadaşları
mızın kâffesi hemen şu noktada ittifak ettiler. «Maa
rife verdiğimiz para azdır.» Bu ittifakı, herhalde ge
lecek sene için gerek Hükümetin ve gerek Muvazenei 
Maliye Encümeninin nazarı dikkate alacağını ümit 
ediyorum. Mantıkî bir silsile takip edebilmek için ilk 
tedrisattan başlıyacağım. 

Efendiler! Ana kucağından ve aile ocağından son
ra müşterek terbiyeyi, müşterek hissi ve müşterek tah
sili verecek olan bu mektepler, memleketimizde hayli 
tenevvü ediyor. Evvelâ leylî iptidailerimiz var, sani
yen öksüz yurtlan dediğimiz darüleytamlarımız var, 
saniyen liselerimizin ve ortamekteplerimizin ilk sınıf
ları mevcut, rabian bazı muallim mekteplerimizin tat
bikat sınıfları, mevcut ve nihayet İdarei Hususiyele-
rin ilk mektepleri ve en son da ekalliyetlerin, ecnebi
lerin mektepleri ve biraz da hususî eşhas tarafından 
açılan ilk mektepler mevcuttur. 

Bilirsiniz ki, memleketimizde ilk tahsil meccani 
ve mecburidir. Binaenaleyh Maarif Vekâleti her şey
den evvel ilk tahsil çağında bulunan vatan yavrula
rına bu meccaniyeti ve bu mükellefiyeti temin et
mekle mükelleftir. Memleketimizde yekdiğerinden 
çok farklı mekteplerimizin içinde tahsil eden çocuk
ların yekûnu alettakrip 300 bin kadardır. Halbuki 
her milletin nüfusu bugün hiç olmazsa bir milyon 
çocuğun mektebe devam etmesi lâzım geliyor. 

Görülüyor ki, daha şu ilk basit ve sade rakkam, 
Maarif Vekâletini ve hatta bütün memleketi alâka
dar eden çok mühim bir mesele karşısında bulun
duruyor ki 0 da; ilk tedrisat meselesidir. Acaba 
vatan için hayatî olan bu mühim meseleyi hallede
bilmek için elimizde mevcut mekteplerden hangisini 
numune ittihaz ederek, hangi mekteplerin yolundan 
giderek, bu büyük ve mühim meseleyi halle yaklaşa
cağız. 

Biliyorsunuz ki efendiler, ecnebi mektepleri, husu
sî mektepler daima mahdut bir sahada kalmak mah-
kûmiyetindedir. Kezalik biraz sonra arz edeceğim 
izahattan anlaşılacağı üzere; liselerin ve orta mektep
lerin ilk sınıfları peyder pey ilgaya gidecektir. Leylî 
iptidailere gelince; bu mektepler malûmu âliniz ge
çen sene muayyen bir maksat ve muayyen bir hedef 
için açılacaktı. Millî varlığımızın, millî vahdetimizin 
bir kat daha tarsini gayasiyle açılması lâzım gelen 
bu mektepler açılırken, bu hedeften inhiraf edilmiş
tir. Bendeniz bu sene bu mekteplerin açılması için 
koyacağınız rakkamın yekûnu ile, bu maksat dahilin
de kalarak açmağa çalışacağım. İlk tahsil mekteple-
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rinden olan leylî iptidailerimiz, büyük ihtiyaç kar
şısında, ilk tedrisat meselesinin azameti karşısında, 
çok aciz, çok zavallı bir silâhtır. Bu millete çok paha
lıya mal olan ve hatta arz ettiğimiz gibi ihtiyacımı
zın büyüklüğü karşısında bir nevi lüks mahiyetini 
alan mekteplerdir. Kadrosu tamam olmuş bu kabil 
bir mektep bu. millete senevi 15-20 bin lira arasında 
bir masrafa mal olacaktır. Demekki ikibin köyü-

, müzde bu mekteplerden birer tane açacak olursak, 
tekmil Türkiyenin bütçesinin lâakal yarısını buna 
sarf etmek icap edecektir. 

Öksüz yurtlarına gelince efendiler! Bunlar da 
kendi maksatları dahilinde müfit olmağa çalışan 
mekteplerdir. Fakat biraz evvel arz ettiğim leylî ilk 

mektepler gibi, bunlarda çok pahalıya mal olmak
tadır. Beş altı bin çocuğumuzu okutmak için bugün 
bir, birbuçuk milyon liraya yaklaşan bir masraf 
yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. 100 - 150 bin ço
cuğu okutmak için 100 - 150 milyon liralık bir büt
çe ile karşılaşmak mecburiyetinde kalacağız. Bina
enaleyh görülüyorki, gerek leylî iptidailer yolu ve 
gerekse darüleytamlar yolu maarifi umumiye mese
lemizi halledebilmek için tıkalı bir yoldur. 

tdarei Hususiyelerin ilk mekteplerine gelince; 
ilk tedrisat meselesini bu yolda halletmek istemek; 
hiç şüphe yoktur ki en tabiî bir yoldan bu mesele
nin" hallini beklemek demektir. Fakat efendiler! Ve
kâlette arkadaşlarla yaptığımız tahkikatta şu netice
ye dahil olduk ki, bu dahi nihayeti uzun bir bek
leyişten ibaret olacaktır. Yaptığımız hesaba nazaran 
mevcut olan muallimlerden hiç birisi meslekten ay
rılmamak ve hatta ölmemek şartıyle bugünkü Mu
allim Mekteplerimizin çıkaracağı muallimlerin kâf-
fesini behemehal bu işe hasretsek; Türkiye'ye lâ
zım olan mekteplerin muallimlerini ancak «64» sene
de hazırlayabileceğiz. Farzımuhal olarak bu muallim
ler elimizde mevcut olsa veyahut her hangi bir vası
ta ile bu muallimleri elde etmek kabil olsa, gene 
halli çok müşkül olan büyük bir mesele karşısında 
kalıyoruz. O da: îdarei Hususiyelerin maarife hasr 
ve tahsis ettikleri paradan lâakal (4) veya (5) misli 
fazla bir masraf yapmak mecburiyetinde kalacağız 
ki bu da lâakal (40) milyondan aşağı olmayan bir 
meblâğa baliğ olmaktadır. Efendiler! bilhassa ge
çenlerde kabul ettiğiniz Yol Kanunundan, ilk mek
tep muallimlerine kabul ettiğiniz zamaimden, hatta 
aşarın ilgasiyle o verginin almış olduğu renkten 
sonra; mahallî maariflerinden fazla bir inkişaf bek
lemek pek haksızca bir intizar olacaktır, tşte bunun 
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içindir ki, mümkün olduğu kadar süratle bu mesele
yi halledebilmek için Dahiliye Encümeninde tetkiki 
ikmal edilmek üzere bulunan bir kanun lâyihası 
vardır ki; bu lâyihanın Heyeti Celileniz tarafından 
biran evvel kabulü ile kesbi kamıniyet etmesini rica 
edeceğim. Yalnız Feridun Fikri Bey arkadaşımız, bu 
verginin doğrudan doğruya izzeti nefsi kırıcı, haysi
yeti hırpalayıcı bir vergi olduğunu söylemişlerdi. 
Bendeniz bu hususta kendileriyle hemfikir olmadığı
mı arz edeceğim. Bilhassa Feridun Fikri Bey gibi 
Adliyeci bir arkadaşımıza vergilerde bilhassa adalet 
asasını araması lâzım geleceğini ve bunun hasseten 
doğrudan doğruya olan vergilerde kabili tatbik 
olduğunu bu münasebetle söylemek isterim. 

Efendiler! Görüyoruz ki, ilk tedrisat meselesini 
halledebilmek için, bugün elimizde bulunan yolların 
veya hepsinden giderek neticeye varmak imkânı yok
tur. Bendeniz ve arkadaşlarım şuna kani olduk ki; 
ilk tedrisat meselesini bir an evvel halledebilmek 
için başka tipte bir mektep yani (Köy mektebi) na-
miyle çok az zaman isteyen ve çok az para ile mey
dana getirilmesi mümkün olan bir tip mektep yap
mak mecburiyetindeyiz. Efendiler Bugün küçük bir 
köyden imamları, hatipleri, mektepleri, hocaları için 
fedakârlık istemek, o köye tahammül edemiyeceği 
bir yükü yükletmek demektir. Halbuki sureti ciddi-
yede hazırlanmış, köylü hayatından pek çok yük-
selmemiş, aynı zamanda şehrin ihtiyaçlarıyle meluf-
olmamış muallimlerimiz hazırlanacak olursa, arz 
ettiğim vazaif tamamen bir veya iki kişi tarafından 
yapılabilir ve şu surette bu mekteplerin bizden ta
lep ettikleri masraf hayli azalır. 

Bundan mada tsveç, Norveç gibi hayatı ve hal
kın dağınıklığı itibariyle bize benzeyen memleketler-
ilk tedrisat meselesini seyyar muallimlerle halletmiş
lerdir. Eğer biz de demin arz ettiğim köy mektep
lerini biran evvel vücude getirir ve bunlardan sekiz 
on tanesini güzel bir surette teçhiz edilmiş bir vazi
yete sokar ve güzide ve seyyar bir halde yetişecek 
muallimlerin tedrisi ve nezareti altında bırakacak 
olursak, istediğimiz maksadı elde etmiş olacağız. Bu 
kabil köy mekteplerinde lâzım olacak muallimleri 
bir an evvel yetiştirebilmek için, bendeniz gelecek 
seneden evvel yetiştirebilmek için; darüleytam mek-
tepleriyle imam ve hatip mekteplerinin bir kısmını 
bu cihete imale etmek istiyorum. 

Orta tedrisat mekteplerine gelince: Muvazenei 
Umumiye Kanunumuzun müzakeresi münasebetiyle, 
Maliye Vekili muhteremi beyefendinin bu kürsü-
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den söylediği sözler arasında bilhassa köylümüzün, 
milletimizin, toprağa, hayata, saya, istihsale nasıl 
atıldığı beliğ rakamlarla ifade olundu. Bendeniz de 
talebesizlikten naşi mekteplerini kapamak mecburi
yetinde kaian Maarif Vekâletinin geçen sene vuku 
bulan talepleri kısmen bile tatmin edemiyecek ka
dar az kadro dahilinde kaldığını arz edeceğim. 
Nasıl köylümüz, halkımız, saya, istihsale, toprağa 
atılıyorsa, gençlerimiz de, çocuklarımız da tahsile, il
me belki daha fazla bir memnuniyetle rağbet göste
riyorlar. (Bravo sesleri) Bu rağbete mukabil beye
fendiler, bu sene yalnız sizden yeni olmak üzere üç 
muallim mektebi ile on orta mektep tahsisatı istiye-
bildik. Bunun da başlıca sebebi her şeyden evvel 
bütçemizin vaziyeti, saniyen çok mekteplerden ziyade 
iyi mekteplere malik olmak arzusudur. 

Bununla da iktifa etmek istemedik, bütçemizde 
birçok tetkikat yaptık. Bütçeye hiç bar olmaksızın, 
aynı zamanda mekteplerimizin mükemmel olması 
endişelerimdzi takim ©tmöksizin acaba bir tevessü 
kabiliyeti var mı? Bunu aradık. Gördük ki efen
diler, derslerimizin bazı grupları az saatlidir. Yani 
muallimlerden bir kısmı haftada beş, altı, yedi saat 
kadar az ders okutarak maaş almakla vakit geçiri
yorlar. Bu derslerden kabiliyeti tevhidiyesi olanları 
toplamaya başladık. Her muallime 1 5 - 1 8 saat ka
dar ders vereceğiz ve şu suretle hem muallimlerin 
şahıslarından, hem de bütçeden tasarruf imkânı ola
caktır. Bu yapacağımız tasarruflarla da en çok ta
lepler karşısında kaldığımız mekteplerin yanı başına 
bir şube kuşat edeceğiz ve mehmaemfcen talepleri tat
min etmeye gayret edeceğiz. 

Orta tedrisat namı altındaki mekteplerimiz şun
lardır: 19 lisemiz beş tane askerden müdevver lise
miz, 24 muallim mektebimiz, altı tane meslek mek
tebi, 26 tane imam hatip mektebi ve 60 tane orta 
mekteplerimiz vardır. 

Liselerimiz gerek programları ve kadroları ve ge
rek heyeti idare ve talimıiyeleri itibariyle her halde 
dünyadaki arkadaşlarıyle yan yana gelecek bir su
rettedir. Yalnız liseler meselesinde meccaniler tipi 
mevcuttur ki, bu meccanilerle ücretliler arasındaki 
nispet 1 /4 olacak iken, birçok zamanlardan' beri 
bu nispet tecavüz edilmiş, aşağı - yukarı leylî kıs
mının meccanileri, ücretlilerle adeden müsavi dene
cek bir dereceye varmıştır. Binaenaleyh bu mecca
nileri nısıf nısıfa iblâğ etmek veyahut mevcut çocuk
lardan bir kamını kollarından tutuk atmak lâzımge-
lir. Fakat hiç şüphe yoktur ki tahsilde bulunan bir 

. çocuğun Heyeti Celileniz dışarıya atılmasını arzu et
mez. Binaenaleyh bizzarure meccanilerin adedini 
ücretlilerle müsavi bir hale ifrağ etmek mecburiye
tindeyiz. Bu münasebetle şu ciheti arz edeyim ki, 
biz bu efendilere yalnız orta tahsillerini yaparken 
yardım ediyoruz. îşte ya bu yardımı bütün bütün 
kaldırmak, yahut âli tahsillerini ikmal edinceye ka
dar devam ettirmek mecbb/riyeti var. Yoksa bugün
kü yarım tedbir, yarım muavenet bir çocuk için mü
fit olacağı yerde muzır olmasına da sebep olabilir. 

Askerden müdevver Mselenimize gelince: Efendi
ler! Maatteşekkür size söyleyebilirim ki, bunlar 
her gün daha iyi vaziyete girmektedirler. Filvaki 
Ekrem Bey gibi bazı arkadaşlarımız, bu sene Har
biye Mektebinin ve Tıbbiyei Askeriyenin kâfi tale
be bulamamış olmasını sebep olarak gösterip, bu 
mekteplerin şu veya bu yoldan yeniden Müdafaai 
Milliyeye devrini istiyorlar. Kezalik Cafer Tayyar 
Paşa Hazretleri de sivil mekteplerinde talebeye as
kerî ruh verilemiyeceğini ileri sürerek, başka yol
dan aynı hedef ve gayeye varmak istiyorlar. Bu
rada iradı nutuk eden Kâzım Karabekir Paşa Haz
retleri de efendiler, biz tevhidi tedrisatı yanlış an
lıyoruz, tevhidi tedrisat demek, bütün bu mektep
lerin sivil hale ifrağı demek değildir, dediler. Efen
diler! Her şeyden evvel şurasını arz edeyim ki; ga
yeleri tahsil, talim ve terbiye olan hiçbir mektep 
Maarif Vekâletinin idraesinden, Maarif Vekâletinin 
programından hariç kalamaz. Yoksa daha dün ilân 
ettiğimiz inkılâbın ruhu çok rencide edilmiş olur. 

Efendiler! Geçen sene Harbiye ve Tıbbiyei Askeri
ye kâfi talebe bulamamış.. Acaba yüsek tedrisat 
yapan mekteplerimizden hangisi kâfi talebeyi bula
bilmiştir? Biliyorsunuz ki efendiler, bizim bilhas
sa orta tedrisat mekteplerinin bulunduğu saha, sene
lerden beri düşmanın işgali altında kaldı ve bu kı
sım mekteplerimizin bir çoğu kapalı kaldı. Binaen
aleyh geçen sene mektepten mezun olanlar ve bu 
sene son sınıfta bulunanlar ve gelecek sene son sı
nıfta bulunacak olan efendiler, bu işgal ve hâdi-
satı harbiye münasebetiyle mekteplerinden ayrıldı
lar, kendilerine başka meslek buldular ve bittabi 
bir veya iki sene içinde, altı senede bitmesi lâzım-
gelen bir tahsil verilemiyeceği için, alelumum lise
lerimizin - bunda askerî mektepler de dahil almak 
üzere - son seneleri seyrek talebelerle işgal edilmek 
mecburiyeti altında kaldı. Harbiye ve Tıbbiyei As
keriye geçen sene kâfi talebe bulamamıştır. Tabiî 
Darülfünunun ve Mekâtibi Âliyenin diğer şuebatı 
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gibi. Gelecek sene de bulamıyacaktrf. Tabiî diğer 
şuebatı ulum ve fünunun yüksek kısımları gibi. Fa
kat bilmukabele efendiler, orta mekteplerimizin kü
çük sınıfları hınca hınç denecek kadar doludur, Bir 
çok yerlerde yeniden şube açmak mecburiyetinde ka
lınmıştır. Yalnız Kuleli idadisinde 1 600 talebemiz 
mevcuttur. Binaenaleyh Harbiye Mektebinin veya 
Tıbbiyei Askeriiyenıin kâfi talebe bulamadığını ileri 
sürerek, bu mektepleri ciheti askeriyeye devrettir
mek istemek doğru bir iddia alamaz. 

Ruhu askeriye gelince : Arkadaşlar! Eğer bu ru
hu askeriden maksat; vatanımızın müdafaası için 
gençliğimizin tecehhüz etmesi lâzımıgelen ruh ise; 
Maarif Vekâleti bu ruhun yalniz askerî mekteplere 
inhisarına şiddetle aleyhtardır. (Bravo sesleri) Ar
kadaşlar! Maarif Vekâleti bütün mekteplerinizin va
tan uğrunda aynı ruh ile mücehhez olmasını ister, 
bilhassa bunun için çalışır. Geçen istiklâl muhare
beleri ve Harbi Umumî bilfiil ispat etmiştir ki, sivil 
mekteplerden yetişen arkadaşlar, müdafaai memle
ket mevzuubahsolduğu zaman asker arkadaşlarından 
hiç de geri kalmamışlardır. (Alkışlar) Binaenaleyh 
bendeniz yalnız şunu dinleyebilirim. Derlerki: Bü
tün memleketin çocukları için şu dersin programa 
girmesi elzemdir. O programı tertip eden heyetli 
ilmiye Paşa Hazretleri kadar, hepimiz kadar vatan 
endişesiyle mücehhez adamlardır. Eğer o ders lâzım-
geliyorsa bilâ tereddüt kabul ederiz, 

Kâzım Karabekir Paşa Hazretlerinin tevhidi ted
risatı yanlış anladığınız mütalâasına gelince: Efen
diler! Tevhidi tedrisatı asla yanlış anlamadık. Tev
hidi tedrisatın gayesi, tahsili ulûm ve vatan için adam 
yetiştirmektir. Doğrudan doğruya vatan için terbiye 
edilmesi lâzım gelen adamı yetiştirecek hangi mek
tep ise, bu mektepler behemehal tevhit edilecek
tir. Tevhidi tedrisat, terbiyesi bir olan mekteplerin 
hepsini Maarif Vekâletinin sinesinde toplayacak
tır. Bendeniz paşa hazretlerine bunlar nerede demiş
tim. Fransa'da buyurmuşlardı. Efendiler! Fransa'nın 
iki büyük askerî mektebi vardır. Birisi hepinizin 
bildiği «Sen Sir» Mektebi diğeri de «Senmeksan» 
denilen mekteplerdir. Bunlardan birincisi doğrudan I 
doğruya liselerden mezun olan efendileri alır. Di
ğeri de orduda yetişmiş efendilerin içerisinden, or- I 
dunun daimî kadrosuna zabit olarak girmek iste
yenleri kabul eder ve tedrisatına devam eder. Görü
lüyor ki: Bu iki mektebin ikisi de meslek mektebi
dir. Bu ikinci kısım mektebin talebesinin lâakal yüz
de seksen, doksanı sivil mekteplerden neferlikle or-

| duya giren kimselerden ibarettir. Bunlar haricin
de «Lâ kleş» denilen bir mektep ile, darüleytam ma
hiyetinde bir iki mektep, tayyare ve jandarma mek
tebi vardır. Hulâsa mesaliki askeriyeye ait mektep
ler mevcuttur. Fakat bu mektepler bir mektebi âliye 
talebe hazırlayan mektepler değildir. Bu mektepler 
doğrudan doğruya bir meslek için açılmış mektep
lerdir. Buna rağmen bu sene Kânunusani de Fran
sa Meclisi Mebusanmda Maarif Bütçesi mazbata 
muharriri «Mösyö Dögo» uzun bir nutuk irat ede
rek o nutku arasında şu sözleri söylüyor. «Şimdi 
bütün nezaretler bir kısım tedrisatı deruhte etmiş bu
lunuyor, bazıları bunu faydalı bulmaktadır. Bana 
gelince, bu şekil behemehal izale edilmelidir. Bu 
hususta Nafıa ve Ziraat mekteplerinin pek çok mu
kavemetine mâruz kalacak değiliz. Fakat acaba Har
biye Nezareti de böyle mi düşünüyor? İhtimalki bu 
daire «Lâ kleş» Mektebini terkte tereddüt etmeye
cekler. Fakat asıfli askerî mektepler mevzubahso
lunca» yani arz ettim. Harbiyesi mevzubahsolunca 
«O zaman feryat kopacaktır.» 

Yine o adam söylüyor: «Hatip Jan Jüres'in söy
ledikleri bugün her günkünden daha doğrudur. İs
viçre'de olduğu gibi zabitlerimizi Darülfünunda ye
tiştirelim. Bundan başka Harbiye; millî terbiyenin 
yarısını teşkil eden bir tahsili, bir terbiyeyi ne hak
la inhisar altına almak istiyor? Fransız Hükümeti 
herhangi cihetten bir terbiyei bedeniye, bir terbi
yeli ruhiye kabul ediyor.»' Hülâsa birçok nuıtukl'ar.. 

ALt BEY (Rize) — Bizim Mazbata Muharriri 
ne söylüyor? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) '•— Görülüyorki arkadaşlar! Her yerde 
terbiye ve tedris esasında doğrudan doğruya vah
dete gidiliyor, hattâ bununla da kalmıyorlar. Mek
tebi Harbiyede dâhil olduğu halde, meslek mektep
lerinin bile Maarif Vekâletine devredilmesi gibi bir 
cereyan bulunuyor. Bu cereyanın taraftarı olduğum 
için söylemiyorum. Fakat Maarif Vekâletine devre
dilmiş olan liselerin, Maarif Vekâletinden alınması 
esasına matuf olan sözlere karşı bu sözleri söylü
yorum. ı. " 

Muallim ve mekteplerimiz ihtiyaç karşısında-bel
ki gayri kâfidir; elimizdeki anasır bunların adedini ih»-, 
tiyacımız nispetinde tezyide müsait değildir. Bugün 
bu mektepler gerek heyeti talimiye ve gerek prog
ramları itibariyle çok iyidir. Yalnız yine vekâlette
ki arkadaşlarla konuştuğumuz zaman şöyle bir ga
yeye vâsıl olduk: Beş sene zarfında mektebi ikmal ede-



t : 66 28 . 2 . 1341 C : 2 

rek doğrudan doğruya muallimliğe giren efendiler, 
gençler, henüz kâfi derecede benliklerine malik ol
madan ve kâfi derecede itimadı nefis edemedikle
rinden, güttükleri kasaba ve köylerde âlelekser var
dıkları muhit tarafından belü mas ediliyorlar. Onun 
için muallim mekteplerinin bilhassa son sınıflar
daki dersleri - âlettedriç aşağı sınıflara doğru tenzil 
etmek ve son sınıfta birkaç dersten sonra bir sene mü
temadiyen staj yaptırmak ve bulunduğu şehirlerdeki 
iyi muallimlere refakat ettirmek suretiyle kendileri
ne benlik, şahsiyet, bir varlık vermek ve badehu ka
sabalara, köylere izam etmek istiyoruz. Ancak o za
man bihakkın «Forme» bir şekilde bulunacakları 
için, vardıkları yerde buldukları muhite uymak de
ğil, buldukları muhiti arkalarına takmak kudretini 
gösterebileceklerdir. 

Meslek mekteplerimiz koskoca Maarif Vekâle
tinden maalesef 6 rakkamı ile tahdit edilecek ka
dar azdır. Mersin'de Ticaret Mektebimiz, kezalik 
Aydın'da da bir tek Sanayi Mektebimiz vardır. Mes
lek mektepleri mevzubahis olduğu zaman, hatırı
mıza şimdiye kadar memleketimizin bu hususta sar-
fetmiş olduğu mesainin niçin lâzım olan' semereyi 
vermediği mevzubahis oluyor. Meslek adamı yetiş
tirmek gayesiyle her vilâyette, bilhassa İstanbul'da 
doğrudan doğruya meslek adamı yetiştirilmek az
miyle birtakım mektepler açılmıştır. Fakat bu açılan 
mekteplerin aşağı yukarı yetiştirmiş olduğu talebe
lerin yüzde doksanı, belki daha fazlası derhal me
muriyet peşine takılmış ve öğrenmiş oldukları sanatı 
memlekette hayat sahasında istimal ederek hayat 
adamı olacakları yerde, memuriyete, müstehlik sınıfı 
arasına karışmaya doğru bir temayül göstermişler
dir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Sermaye yok. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Bu fena neticenin, yalnız bir tek şu ve
ya bu sebebin tesiriyle yapıldığını iddia etmek hiç şüp
he yok doğru olmaz. Ancak bizim varlığımız neti
cede en başlr sebep olarak şunu bulduk: Bu kabil 
memleketimizde daima iki sınıf muallim yan yana bu
lunmuştur. Nazarî muallimler, amelî muallimler. Na
zarî muallimler, şu veya bu kalemin mümeyyizi, 
tahrirat kâtibi vesairesidir ve binaenaleyh, temiz 
yakalıkları, ütüîü pantolanları, şık potinleri mevcut
tur. 

Amelî muallimlere gelince: Bunlar da âlelekser 
ustalardır. Bunların da nasırlı elleri, mühmel elbi
seleri mevcuttur. Çocuk, henüz daha taze yaşında 

karşısındaki şu iki sınıf muallimden birisi tarafına 
kalben istemeyerek temayül gösteriyor ve eli nasır-. 
lı, mühmel elbiseli muallimlerin yoluna takılıp o ta
rafa doğru aşk ve hevesini tahrik edeceği - yerde, 
bilâkis memur sınıfının, kâtip sınıfının - ki nazarî 
muallim sınıfıdır - döküldüğü yola doğru dökülmek 
hevesini ruhunda buluyor. Onun için bu kabil mek
teplerin bilhassa nazarî muallimlerinin hayatına ni
hayet vermeye karar verdik ve müsaade buyurursa
nız, bir Marttan itibaren Aydın Sanayi Mektebinde 
nazarî hocaları, amelî hocalardan ayıracağız ve ted
risatı da, talimatı da yalnız amelî hocaların eÜJne torik 
edeceğiz. 

İmam ve hatip mektepleri; Maarif Vekâleti bu 
mekteplerin bu memlekete nasıl en ziyade müfit ola
cağını düşündü. Biraz evvel arz ettiğim sebepten na-
şi, bu mekteplerin mühim bir kısmının, açılacak olan 
köy mekteplerine muallim yetiştirebilecek bir şekle 
ifrağını derpiş etti. Diğer bir kısmını da doğrudan 
doğruya Darülfünun ilahiyat ' şubesine mahreç ola
bilecek bir vaziyete ifrağ etmek istiyoruz. Bu da, 
mevcutlarına bir veya iki sınıf ilâvesi suretiyle veya
hut bu mektep mezunlarının bilâ imtihan liselerin 
edebiyat kısmına girraesii hakkını tanıyarak doğru
dan doğruya Darülfünunun İlahiyat şubesine mahreç 
yapmayı düşünüyoruz. 

Adetleri en çok olan orta mekteplerine gelince: 
Efendiler! Bu mekteplerin yerlerini, bendenizin ka
naatimce, yavaş yavaş meslek mekteplerine terk 
etmesi zarureti vardır. Hattâ yalnız yerlerini meslek 
mekteplerine terketmek değil, kendilerinin seri ve 
tedrici bir istihale geçirerek meslek mektepleri şekli
ni almaları zaruridir. Yalnız meslek mektepleri de
nildiği zaman derakap bu meslekleri talim ve tedris 
edebilecek muallimler ve anasır hatıra geliyor. Bir 
iki aydan beri yaptığımız tetkikat neticesinde bu 
sene, nihayet iki mektebi meslek mektebine tahvil 
edebilecek kadar anasırı memleketimizde bulabile
ceğimizi tahmin ettik. Diğerleri için bir müddet da-

1 ha beklemek zarureti vardır. Halbuki çok bekleme-
j ye tahammülümüz olmadığı için, Avrupa'ya berayı 
| tahsil göndereceğimiz efendiler arasında, fabrika-
! larda, Almanya'nın bu kabil emelî mekteplerinde 
| okumak ve bu kabil mekteplerde amelî ve nazarî 
i hocalığı beraber yapmak üzere lâzım gelen muallim-
| lerc, büyük bir yer arayacağız. Mektepler, bilhassa 

pek güç istihale edebilen ve pek güç yapılabilen mües
seselerdir. Para olunca, aşağı yukarı memlekette 
her şey yapmak mümkün olur. Fakat mektep yap-

18 — 



İ : 66 28 . 2 . 1341 C : 2 

mak için paradan başka hoca lâzımdır. Hoca ise bir 
günde, beş günde yetiştirilemiyor, bilhassa para ile 
tedarik edilemiyor. Binaenaleyh, biraz sabur olaca
ğız. Fakat herhalde bu mekteplerimizin büyük bir 
kısmını, mümkün olduğu kadar süratle meslek mek
tebi haline ifrağa çalışacağız. 

Efendiler! Bundan sonra sıra yüksek tedrisata 
geliyor. Yüksek tedrisat meyanında doğrudan doğ
ruya Maarif Vekâleti tarafından idare edilen mek
tepler, üç tanedir. Sanayii Nefise Mektebi, Yüksek 
Muallim Mektebi ve Mektebi Mülkiyedir. Bu mek
teplerin her üçü, memleketin birtakım ihtiyaçlarım 
karşılamak için ciddiyetle çalışan ve Maarif Vekâle
tini ve zannederim Heyeti, Celilenizi memnun edecek 
müesseselerdir. Filvaki bu münasebetle Darülfünun 
hakkında dahi bir münakaşa kapısı açmak ve mü
nakaşaya girmek icap ediyorsa da, Heyeti Celile ta
rafından kabul edilen kanunlar neticesi ve muh
tar bir idareye ve muhtar bir bütçeye malik olan 
Darülfünun bütçesi ve Darülfünun müessesesi hak
kındaki münakaşatı, kendi bütçesinin müzakeresine 
talik etmek zarureti vardır. (Muvafık sesleri) 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Maa
rif Bütçesinde münakaşa edilmesine dair kararı
mız var dr ı. 

MAARlF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Yalnız Heyeti Cehle, Muhtar Beye
fendinin söyledikleri veçhile Maarif Bütçesi mü
zakere olunurken Darülfünun bütçesinin Maarif 
bütçesiyle beraber görüşülmesi arzu buyurulmuş 
ve Darülfünun meselesi hakkında Maarif Encüme
nine gönderilmiş diğer bir takrir de mevcuttur. Yal
nız bendeniz, Maarif Vekili sıfatiyle, Heyeti Celile-
nin nazarı dikkatine bilhassa şu noktayı arz etmek 
isterim. Acaba şu kanun yaşarken, Darülfünunun 
müstakil bir bütçesi olması zarureti var mıdır, yok 
mudur? Eğer^bu kanun yaşarken Darülfünun bütçe
sinin müstakil bir şekilde Heyeti Celileye gelmesi 
zarureti varsa ve Darülfünun meselesi orada mev-
zubahsolacaksa... 

REFİK BEY (Konya) — Ki zaruridir. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Maarif Vekilinin doğrudan doğruya 
sizden hiç olmazsa bir ricada bulunması muhik olur. 
O da Darülfünun bütçesi münasebetiyle bu müna
kaşa kapısını açalım. 

Eğer Heyeti Celile vermiş olduğu kararda İsrar 
eder ve behemehal iki kelime ile ne olduğunun iza
hını arzu ederse, Maarif Encümeninde aşağı yukarı 

müttefikan vardığımız bir netice vardır. Onu da iki 
kelime ile arz ederim. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — O uzun mese
ledir. Sonra konuşuruz. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU §ÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Hatip arkadaşlarımız bilhassa spor me
selesi üzerinde fazla tevakkuf buyurdular. Bende
niz, kendilerini dinlediğim zaman, memleketimizde 
olduğu gibi, aramızda da sporun, terbiyei bedeniyenin 
ve nihayet izciliğin yekdiğerine karıştırılmış olduğu
nu gördüm. Malûmuâliniz, terbiyei bedeniye bir ders
tir. Filvaki bunun bir ders olmadığı kürsüden iddia 
ediliyor. Fakat bendeniz, iddia ediyorum ki o da bir 
derstir. Hareketsizlikten naşi dersanelerde yorgun 
vücutların biraz harekete gelmesi ve bazı azanın ha
reketsizlikten naşi tevakkuf etmemesi için, alelumum 
dünya mekteplerinde kabul edilmiş bir terbiyei be
deniye mevcuttur. Bunun da başka türlü düşünül
mesi ve bizde başka türlü olmasının imkânı yoktur. 
Spor, şu veya bu adalenin fevkalâde takviye edil
mesini veya şu veya bu azanın diğer anasırı uzviye-
sine nazaran takviyet. bulunmasını arzu eden bir 
kısım insanların gaye edindiği bir meslektir. 

İzciliğe gelince : İzcilik ise bedenî olmaktan ziya
de, maddî olmaktan ziyade ruhî ve manevî bir mües
sesedir. Kumandanlarına, emirlerine, nazamnamele-
rine, kanunlarına bakınız. Göreceksiniz ki cismin 
inkişafından, cismin takviyet bulmasından ziyade 
ruhun takviyet bulmasını isteyen dünyaşümul bir 
müessesedir. İzcilikte jimnastik, spor, terbiyei bede-
niyei mevcuttur. Fakat bunlar başka yerde bir gaye 
olduğu halde izcilikte, insanı doğrudan doğruya ga
yesine isal eden birer vasıtadır. 

Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri birçok memle
ketlerden, birçok rakkamler söylüyerek, izcilik teş
kilâtından ehemmiyetle bahis buyurdular. Hiç şüp
he yok ki oraların yekûnları büyük bir yekûna bağ
lı olur. Fakat şu küçük, mütevazi ve birçok vasait-
ten mahrum memleketimizde, onbin izcimiz olduğu
nu ve bunların her sene dağlarda adam aramak gibi 
insani bir gaye ile tecehhüz etmekte olduğunu söyli-
yecek olursam, vaziyeti hazıramıza nazaran çok 
dûn bir mevkide olduğumuzu zannederimki, kabul 
edemeyiz. 

Kezalik Kâzım Karabekir Paşa Hazretleri nutuk
larının birçok yerlerinde pek doğru ve muhik ola
rak terbiyede, sözden işe ehemmiyet verilmesi lâ
zım geldiğini bize izah ettiler. Fakat bilmiyorum yi
ne ne için, nutkunun bir kısmında söze, telkine, na-
sayihe lüzum olduğunu söylediler. 
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Ve zannederim ki, bu terbiye mebahisinde iki 
başka şeydir. İnsan ya doğrudan doğruya işin taraf
tarıdır. Veyahut, her şeyin telkinle, sözle herhangi 
bir şeyin yapılabileceğine kanidir. Bendeniz, Paşa 
Hazretlerinin nutuklarının kısmı küllisinde mevcut 
olan, sözden ziyade işe, lâftan ziyade yaptırmaya 
ehemmiyet veren terbiyenin taraftarıyım. Kezalik 
paşa hazretlerinin serbestii ticarete taraftar olduk
larını, Ahmet Beye, verdikleri cevaptan anladım. 
Fakat tasarruf için nasihat vermeye mâni hiçbir ci
hetini görmediklerini ifade etmişlerdi. Söz, sadece 
bundan ibaret kalmış olsaydı, hiç şüphe yoktur ki 
paşa hazretlerinin müdafaaları çok muhik ve Ah
met Beye verdikleri cevap, çok doğru olurdu. An
cak Paşa hazretleri bilhassa çocukların ecnebi me-
taı kullanmaması hususunda o kadar çok İsrar etti-
lerki, yirmi paraya alınacak herhangi bir ecnebi em
tiasının, ecnebi kasasına atılmış yirmi para olduğu
nu, binaenaleyh her şeyin mümkünse mamulâtı da
hiliyemizden tedarik edilmesi cihetine gidilmesini 
söylediler. Bu, bir mesleki iktisadidir. Ve bunun mü-
teassıpları her memlekette her milletin başlı başına 
bir kemmiyeti iktisadiye ve bir uzviyeti iktisadiye 
olmasını ve istihlâk edeceği tekmil eşyayı bizzat 
kendisinin istihsâl etmesini arzu ederler. Fakat bu 
arzuya mekteplerinde, evlerinde başlarlar ve so
kaklarda tatbik ederler. Aynı zamanda yaptıkları ka
nunlarda dahi, bunu tamamen tatbik etmek ister
ler ve bunun neticesi, tâ çocukluktan başlayarak ha
yatın en yüksek derecesine kadar aynı fikrin muak
kibi olduğu kararını verirler. Eğer insan hayatta 
serbestii ticaret taraftarı ise, serbesti! mübadele ta
raftarı ise, serbestii iktisadî şu demektirki: Bir Mem
lekette sây ile sermayenin en çok hâsılat getiren, en 
çok semere verebilen noktalara doğru tekasüf etme
si demektir. Bittabi bu kabul edilince, memlekette 
inkişafa müstait en çok semere verebilen mahallerde 
iktisadî fikir ve hareketler ne ise, tâ mektep kürsü
lerinden başlayacak olan terbiyemizle, Meclis kür
süsüne kadar gelecek olan sözlerimiz arasında bir 
ahenk, bir irtibat bulunması lâzımdır. Onun için, 
insan, siyasî hayatta serbestii ticaret taraftarı, umu
mî hayatta sıkı bir himayeci olamaz. 

Kezalik paşa hazretleri on senelik bir program 
yapmak lüzumundan bahis buyurdular ve bu lüzumu 
ispat için de, (Medeniyet dediğin tek dişi kalmış ca
navar) türküsünün hâlâ çocukların ağzında dolaş
makta olduğunu ileri sürdüler ve dedilerki: Bu, iki 
sene evvel bir ihtiyaç idi. Paşa hazretleri takdir bu-

yururlarki: Türkiye'de sekiz on seneden beri, on se
nelik program ihtiyacını duymuş insanlar bulun
muştur. Farzımuhal olarak hatta farzımuhal değil 
farzıvar'it olarak paşa hazretlerinin noktai nazarı 
bundan iki sene evvel kabul edilseydi ki - on sene 
için bir program mecburidir - hiç şüphe yok iki sene 
evvel bir ihtiyaç olduğu için tek dişi kalmış canavar 
türküsü bir zarureti kanuniye olarak kalacaktı ve 
bugün ona karşı bir tek şey söyleyemeyecekti. 

Bendeniz, uzun devreli bir program yapılmak 
mecburiyeti olduğuna kaniim. Yani bu program (Tek 
dişi kalmış canavar gibi türküleri veyahut doğrudan 
doğruya programların teferruatına taallûk eden ak
samı hiçbir vakit ihtiva etmeyecekti. Bu bizim esas 
hatlar üzerindeki hareketimizi gösterecek ve bizim 
o hatlardan ayrılmamamızı belki bir kanun ile te
min etmek zarureti olacaktı. Hakkı Tarık Bey cevap 
vermiş olmakla beraber, bendeniz de bilhassa paşa 
hazretlerinin bir maksim ile nihayet vermiş olduk
ları nutuklarının son cümlesine «Bir memleketin me
deniyeti bir milletin ahlâk ve adatiyle değil, sanayii 
ile ölçülür» buyurdular, bilâkis efendiler! Bir mille
tin medeniyeti, ahlâk ve adatiyle ölçüdür. (Soldan 
alkışlar) Tunalı Hilmi Bey arkadaşımızın söyledik
leri gibi, tarakkinin tekmil kısmımda medeniyet ola
rak kabul etmişlerdir. Halbuki medeniyet, maddî re
fahtan ziyade ruhî refahı, harsî refahı istilzam eden, 
kültürü gösteren bir kelimedir. 

Feridun Fikri Bey arkadaşımızın, her şeyden ev
vel iptidailere ehemmiyet vermeli sözü, zannede
rim ki söylenen sözlerden sonra kâfi bir cevap al
mıştır. Yalnız hafızı kütüpler meselesinden naşi şid
detli tenkidatta bulundular. Aylardan beri maaş al
mayan hafızı kulüplerden bahsettiler, filvaki efen
diler, bu vakidir, doğrudur. Yalnız bu vakidir, doğ
rudur diyecek olursam, hakikati ifade etmiş olmam. 
Vaki idi ve doğru idi. Fakat bugün doğru değildir. 
Malûmuâliniz geçen sene, Evkafta bulunan tekmil 
kütüphaneleri Maarif Vekâletine bizzat Meclisi Âli
niz. devrettiniz. Fakat bu devir esnasında, oradaki 
maaşat Maarif Bütçesine nakil bu vuruldu zanniyle, 
Evkaf bütçesinden tayyedilmişti. Meclisi Âli tatil 
olduğu ve Meclisin bize verdiği bütçe haricinde pa
ra sarfedilmek imkânı olmadığı için, Meclisin kü-
şadina kadar beklemek zaruretinde idik. Nitekim 
Meclis açıldıktan biraz sonra bendeniz lâzım gelen 
tahsisatı aldım ve maaşları verdim. 

Lügat, ansiklopedi münasebetiyle Feridun Fik
ri Bey arkadaşımız (Rezudr) kelimesinin (Solüsyone) 
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yazılmasından naşi Fransa'da kıyametler koptuğu
nu, binaenaleyh imlâ vesaireye ehemmiyet verilme
si lâzım geleceğini söylediler ve bunları söylerken 
demek istedilerki, biz yazılarımızı, harflerimizi, ke
limelerimizi kati ve lâyetegayyer olarak tespit ede
lim ve böyle olması lâzımdır. Feridun Fikri Bey ar
kadaşımız pekâlâ bilirlerki. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bilmesi 
lâzımdır ki. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Evet pekâlâ bilmesi lâzım gelirki... 
(Handeler) - Mademki kendileri söylediler - kelime
lerinde tıpkı insanlar gibi hayatı vardır. Doğarlar, 
tebdili kisve ederler, mânâlarını değiştirirler ve "ce
miyet hayatında mânâları kalmadığı zaman olur, or
tadan kalkarlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evlenmezler mi? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Onun için bugün biz, bir lügat yapa
cağız, ansiklopedi yapacağız ve bugünkü vaziyeti tes
pit için yapacağız ve zaman ilerledikçe icap ettirdi
ği tashihatı, tadilâtı, tekemmülâtı peyder pey yap
maya çalışacağız. 

Bunlar haricinde, bütçemize bir göz attığımız za
man orada, hıfzıssıhha namiyle bir para istendiğini 
göreceksiniz. Mekteplerimizde birer tabibimiz vardır. 
Bu tabiplerin muntazaman raporlarını alıyoruz. Fa
kat Vekâlette bu gelecek roparları anlayacak ve mem
leketteki sıhhî hareketleri anlayacak, takip ederek bir 
netice istihsal edecek bir baş mevcut değildir. Ora
ya bir doktor arkadaş alarak gelecek istatistikleri, 
raporları ona tetkik ettirecek ve memlekete, maarife 
müfit olmaya çalışacağız. 

Kezalik mektep müzesi namı altında yepyeni bir 
tahsisat istiyoruz. Mekteplerimizin âlât ve edevatı 
dersiyesi, bir intizam ve bir program altında şim
diye kadar sıkı bir surette tatbik ve takip olunma
dığı için, bazı mekteplerdeki âlât ve edevat diğer 
mekteplerde bulunmuyor. Kezalik en çok istifadeli 
olan bir âleti bir mektepte bulduğunuz halde, di
ğer bir mektepte başka markalı bir âleti görüyor
sunuz. Biz her sene yapabileceğimiz mübayaatta nu
muneleri gözümüzün önünde bulundurabilmek için, 
burada küçücük bir mektep müzesi yapmak istiyo
ruz. Bir mektep için lâzım olan alât ve edevatı der-
siyeyi tasnif edeceğiz. Siparişatımızda, tadilâtımız
da büyük suhuletlere mazhar olacağız. Hatta Ay
dın Sanayi Mektebi Müdüriyetinin bana verdiği te
minata nazaran, birkaç sene sonra açacağımız mes

lek mekteplerinde eğer bu sanayi müzemizde, mek
tep müzemizde bu alât ve edevat mevcut olursa, bun
ları memleket dahilinde imal edebilmek fırsatını 
da elde edeceğiz. 

Kezalik yeni tahsisat arasında irşat ve kongre
lere iştirak - matbu nüshada unutulmuştur - maarif 
mükafatı diye bir para görüyorsunuz. Maarif mü
kâfatından maksat şudur: Avrupa Darülfünunların
da her sene Avrupa ağniyası tarafından verilmiş pa
ralarla açılmış müsabakalar mevcuttur. Bu müsa
bakalar âlelekser memleketin en çok şiddetle duy
duğu ihtiyaçları tahlil ve terkip edebielcek yazıla
rı ihtiva eder. Meselâ: Memleketimiz için halka sıt
ma hakkında bir risale yaptırabiliriz. Kezalik mem
leketimiz için mucibi münakaşa olan efkâr ve müta-
lâatı, bir serlevha şeklinde Darülfünun müdavim
lerine ve mezunlarına yapdırıp, bunlar için birkaç 
mükâfat verecek olursak - ümit ediyorum ki - ya
vaş yavaş bu gibi şeyler mmeleketimizde de baş-' 
lar ve Avrupalılarda ümitbahş neticeler veren yol 
bizim de memleketimize, milletimize kâfi derecede 
istifade bahşetmeye vesile olur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İrşat ke
limesini izah buyurur musunuz? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Efendim, irşattan maksat memleket 
dahilinde irşat. Saniyen bu para ile kendi kendimizi 
de irşat etmek istiyoruz. Memleket haricinde birçok 
cereyanlar mevcuttur. Bilhassa hariçte birçok Türk 
muhipleri vardır. Onların cereyanları ile, ilimleri ile 
alâkadar olmak, tahsilleriyle alâkadar olmak ve ora
dan mümkün olursa kendi kendimizi de 'irşat etmek 
istiyoruz. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Tunalı Hilmi 
Beyi de irşat ediniz! (Handeler) 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — işte efendİer! Hulâsatian arz ettiğim 
efkâr ve mütalâattan sonra böndeniz içtin söylenecek 
bir söz kalıyor: Bütçemin, ara yere allmıış olduğu yük
lerle, müzakeresi teahhüır ede ede çok geri kalmış 
olan bütçem'in müzakeresünli kaibul ıbuyuraralk, bende-
niizii de isimlin başına gönderiniz. (Alkışlar). 

REİS — Efendim! Bazı aikadıaşıiar suali işin söz 
östödi'ier. Bu sualler ya vekil bey tarafından temas 
etitflörek müphem 'kaldı; yahut temas ©dffiimesü lâzım 
geldiği halde temas edilmeyen noktalara münhasır 
olmak ve kısa bulunmak lâzım gelir. Bumu arkadaş
lardan rical edıiyorum. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi! I 
Darülfünun hakkındaki münakaşa, Darülfünun büt- j 
cesime talik olundu mu olunmadı mı? Velkil Beye- I 
fendi böyle bir arzu reye konmadı. Eğer bu müna- I 
•kaışa Darülfünun bütçesine tehir olunacaksa, ona alt I 
sualferi-mli teh'u! edeyim. I 

REİS — Efendilim! Bu, cidden hali lâzım gelen 
bOr noktadır. Müsaade buyurursanız 'bunu reye arz ile I 
meseleyi 'ha'lledeılim. Darülfünuna ait mesaiil ve ten-
kidat bu bütçede mi olsun yoksa kendi bütçesinde I 
mıi? (Darülfünun bütçesinde sesleri) Darülfünuna ait I 
rnünakaşatîn Darülfünun bütçesinde yapılmasını ika- I 
bul edenller lütfen dilerini kaldırsınlar... Şimdi yapıl* 
maısını arzu buyuranlar işaret buyursunlar... Darülfü- I 
mm tehir olunmuştur. Şu halde sualiniz yoktur1 

değ.Tf mıi efendilim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vardır efendim. 
G'eçen sene Meclisten Orta Tedrisat Kanununu çıkar- I 
dik. Bu ikanunun İhtilâfında bir çok aziil, nasıp, terfi I 
muamelesi yap ılımı şıtıır diye ha'ber aldık. Hatta geçen- I 
terde laırkadaşlarun birisi de Mir liste 'okudu. Bu hu- I 
susta vekil beyefendiden cevap istiyorum. Böyle bıir I 
hal vaki mildûr? Vâıkiı İse ne gibi tedablr İttihaz ed'il- I 
•mlşıtıir. Bu sualim 'bir, İkinci sualm - vekil beyin I 
kendi ifadelerinden mülhem oldum -.. I 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Müsaade buyurun birer birer cevap vere- I 
y'm. I 

MUHTAR BEY (Devamla) — Zaten ıbir tana 
'kaldı, ilkisin© birden cevap verirsiniz. İkindi sualim: I 
Geçen sene vekil 'beyefendi buyurdularki, kanunen I 
mekâtipte mevcut ücretli takibenin rub'u kadar leylî I 
ve meccani tafebe kabul edilecektir. Yani bu, bütçe- I 
hin sarih :b;r 'meselesi 'idi. Şiim'di vekil 'beyefendi bu- I 
yürüyorlar iki; bu meccanî talebe müiktarı mevcudun I 
ruib'u derecesinde değil, nısfını ıtıecaıvüz etti. Yani. I 
devlet kesesinde bu (hayratı yapanlar kümlerdir ve I 
vekil 'bey bunlara derhal mân! oldu imu? Ve bu mua- I 
meleyi memleketin bütçesinden, kendi kesesinden hay- I 
rat yapar giibü, ki:m yapabildi? Bunu anlamak isterrım. I 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Muhtar Beyefendi, Orta Tedrisat Kanu- I 
nuna rağmen ve o kanun hilâfında birtakımı muaffiinı- I 
lerin azil!, nasıp ve terfi edildiklerin! ve vekili hazırın I 
büroları bilip bilmediğini ve bildi ise ne yapıldığını I 
soruyor. Bendemiz şu dakikaya kadar, Orta Tedrisat I 
'Kanununun hilâfında hiç bir kimsenin nasp ve terfi I 
edildiğini bilmiyorum. Eğer bilmiş dlsa li'diım ve eğer I 
ıbbn bunları görmüş olsayd'im 'tashihe ve tadille gider- I 
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dim. Mademki varmış; Muhtar Beyefendiden rica 
öderim, lütfen 'isini 'tayini' suretiyle vekâlete haibeırt 
versinler. Bendenizde elimden geleni yapmaya çalı
şırım. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Teşekkür ederim. 
'Böndeniz de vekil beyefendiden bu cevabı bekiyor-
durn. Kendilerinin ilmî lâhik olmayan mesatilMiır. Ya
kında bu gibi muamelâtı İsijmle, zamanını tayinle bil-' 
direoeğimı. Şimdi kürsüden millet namına vaat buyu-
ruyorlarki, bu< meseleyi halledeceğim. Bu kanunsuz
lukları mutlaka kanuna irca buyuracaklardır. Te-
şelkıküı' ederim. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Meccaniler meselesine gelince: Bu cidden 
çok güç bir meseledir. Ve zannediyorum belki bu dert 
memleketimizde mekteplerin kurulduğu günden beri 
mevcuttur, ve hatta zannediyorum 1/4 kanunu kabul 
edilirken meccanî mevcudu 1/4 olmaktan çok uzaktı. 
Birtakım kanunlarımız mevcuttur. Bu kanunlar, leylî 
meccanî olarak şu sınıf veya bu sınıf çocukların mek
tebe kabul edilmesi mecburiyetini veriyor. Diğer bir 
kanun bu mecburiyet ancak 1/4 nisbetinde olacaktır 
diyor. Fakat arz ettiğim gibi belki bizzat bu 1/4 ka
nunu kabul edilirken nisbet bu 1/4'ü çoktan geçmiş 
bulunuyordu. Her vekil de zannederim ki bendeniz 
gibi gayrı kabili hal bir mesele karşısında kalıyor. 
Ya mevcutları kapı dışarı etmek, atmak - ki zanne
diyorum bunu hiçbir kimse tecviz edemez - yahut bir 
kısmını kapı dışarı atmak lâzım geliyor. Bu hususta 
bendeniz biraz endişeli davrandım. Bu gayri kanunî 
vaziyeti haber alarak, nim kanunî bir vaziyet ver
mek isterdim. Bir iki tane de bendeniz meccanî yap
tım. Hepiniz bilirsiniz ki Tıbbiyei Askeriyenin pek 
meşhur ve namdar hocası Vasfi Bey vefat etti ve 
pek muhtaç bir vaziyette birçok çocuklar bıraktı. 
Bunlar bana geldiler, kanunun muhalefetinden bahset
tim. Vaziyeti uzun uzadıya teşrih ettiler ve bu teşri-
hat karşısında bu mesuliyeti üzerime alarak bu ço
cukları kabul ettim. (Çok iyi etmişsiniz sesleri) Ve 
dedim ki Heyeti Celileye arz edecek olursam zanne
derim Heyeti Celile beni tevbih etmezler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vekil Beye olan 
hürmetlerim bipayandır. O iki efendiyi mektebe ala
rak fevkalâde iyi bir şey yapmıştır. Fakat derhal bu
raya gelerek bir kanunla bize müracaat edip mezuni
yet almak lâzımdı veyahut servetleri müsaitse, ücret
lerini kendi servetlerinden vermeli idiler. Yoksa ne 
olursa olsun hissiyatına mağlup olarak bütçe hilâfına 
hareket etmemeli idi. Bilhassa selefi muhteremleridir 
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ki, bu kanunla mevcudun rub'unun meccani olması- | 
m teklif etmişlerdi ve bu teklifi yapan, arz ettiğim 
gibi selefi muhteremleri idi ve o zat bunları rub'un-
dan fazlaya çıkarmıştır ve bu şekilde bu memlekette 
hiç bütçe olmadığını ispat etmiştir. Şu halde bir ay
dır niçin bütçe ile uğraşıyoruz? Mademki vekiller büt
çe ile alâkadar olmuyorlar ve memleketin parasını 
istedikleri gibi sarf edebiliyorlar. O halde burada bey
hude yere uğraşıp bütçeyi çıkararak vekillerin eline 
vermekte hiç mâna yoktur. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendiler Muhtar Beyefendi, cebinden ver
meli veyahut derhal bir lâyihai kanuniye ile buraya 
gelmeli idi buyurdular. Kanun, lâyihai kanuniye şek
linde değil, fakat bütçe şeklinde ve esasen Bütçe En
cümeni »Mazbata Muharriri Bey tarafından da meşe- I 
leye vukuf peyda olduğu için, esbabı mucibe mazba
tasının içinde bu, bizzat oraya dercedilmiş ve bende- I 
diz de bu mesele hakkında buraya gelip izahat verme
yi Encümene arz etmiştim. Fakat böyle küçük bir me- I 
sele için Heyeti Celileyi meşgul etmek istemedim. 1 
Umumî ve şâmil bir şekilde ve esasen bütçenin mü- I 
zakeresi esnasında arz etmeyi tercih ettim. I 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Vasfi Bey 
merhum kıymetli bir zattı. Böyle adamların çocukla- I 
rının parasız okumasına razıyız. Vasfi Bey memle- I 
kette bir tane idi. Şimdi yerine adam koyamıyoruz. 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Efendim! Ge
çen sene ilga edilen liseler hakkındaki mütalâanız I 
nedir? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — İlga edilmiş liseler hakkında Heyeti 
Celilenize maruzatta bulunurken, ancak on orta mek- I 
tep için tahsisat istiyebildiğimi arz etmiştim. O mek
tepler - bendeniz de müzakeresinde Muvazenei Ma
liye Encümeninde idim - talebesizlikten lağvedilmiş
tir. Arz ettimki, her yerde talebede büyük bir hahiş, 
büyük bir arzu uyandı ve neticeye elimizden geldiği 
kadar mukabele göstermek mecburiyetindeyiz. Fakat I 
gene tekrar ediyorum ki çok mektep değil iyi mektep- I 
ler vücuda getirmek istiyoruz ve ancak belki on mek- I 
tep açacak kadar ki - bilhassa içinde kapanmışlar da I 
dahil olmak şartiyle memleketin en çok muhtaç oldu- I 
ğu yerlerde açacağız. I 

REİS — Bitti mi efendim? 
MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 

(İzmir) — Evet efendim. I 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Maarif 

Bütçesi münasebetiyle müzakere ceryan ederken, ben- [ 
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deniz birçok defa daldım ve kendimi Tuba ağacın
dan yemiş toplamakla meşgul gördüm. Bana kalırsa 
bir milletin irfanı meselesi, o milletin elifbası mesele
sidir. Vekâleti Celilenin elifba hakkındaki malumat 
ve tasavvuratı ne merkezdedir? Vekâletteki arkadaş
larla her şey görüşülürken, buna ait hiç bahis geç
miş midir, geçmemiş midir? Bendeniz bu hususu ve
kil beyefendiden soruyorum. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Henüz ham bir fikrimiz mev
cuttur. Yalnız elifba değil, hatta mekâtibi iptidaiye-
nin tekmil kitaplarını, Japonların yaptığı gibi, devlet 
inhisarı şekline koymak istiyorum. Fakat bu fikir 
arz ettiğim gibi kâfi derecede kemale gelmiş bir fikir 
olmadığı için, sözlerimin arasında bu kısma yer ayır
madım. Bizde görülüyorki her yerde basılmış binbir 
çeşit kitap vardır. Bilhassa bunlar meyanında elifba 
hakkındaki şikâyet çok haklıdır. İstiyoruz ki bunları 
çok ucuz, hatta mümkün olsa meccani vermektir. Fa
kat bu kitaplar çok pahalıya mal oluyor. Hesap et
tik, maatteessüf bütçemiz bu masrafı karşılayamıyor. 
Fakat elifba dahi dahil olduğu halde, Japonların yap
tığı gibi, bütün mekâtibi iptidaiye kitaplarını devlet 
inhisarı şeklinde yapmak ve üzerinde hükümet dam
gasını havi bulunan kitapları çocuklara çok ucuz bir 
surette tevzi ederek yeknasakiyi, ahengi temin etmek 
istiyoruz ve bu suretle ahenksizliği, irtibatsızlığı or
tadan kaldırmak istiyoruz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Hurufat mese
lesini ne yapacaksınız? 

REİS — Müsaade buyurun efendim. 
İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Biraz evvel 

bahis buyurduğunuz Fransa Meclisi Mebusanı Maarif 
Encümeni Mazbata Muharririnin mazbatasında, tahsi
lin tamamiyle meccani olması lüzumuna ait fıkralar 
vardı. Maarifin para ile yapıİamıyacağına, binaena
leyh meccaniyetin umuma teşmili hakkında noktalar 
vardı. Bu hususta evvelâ noktai nazarı âlinizi öğren
mek istiyorum. 

MAARİF VEKİLİ S A K A Ç O Ğ L U ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! O mazbata muharriri demokra
tik, demokrasiyi kabul etmiş bir memlekette, hangi 
sınıfta olursa olsun, bir ücreti tahsil istemenin doğru 
olmadığını ve binaenaleyh bütün mekteplerde tekmil 
ücretin kalkmasını istiyordu. Bendeniz de bu husus
ta eğer iki ceryan ve iki kuvvet olmasa idi, aynı nok
tayı nazarı Heyeti Celilenizin huzurunda serd edecek 
ve aynı şeyi istiyecektim. Bir kere cümlenizin malu
mudur ki, bizlerde mütemadiyen memur yetiştiren 
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mekteplere karşı büyük bir meyil uyanmıştı.^ Bu tema
yülün biraz temdidi zarureti vardır. Bu mekteplerde 
bilhassa istikbalde liseler Darülfünun olacaktır. Mes
lek mekteplerine gelince, meslek mekteplerinin her
hangi birisinden bir santim bir ücretti tahsil istemek 
bir cinayettir. Fakat ara yerde bir tevazün hâsıl olur, 
liselerle yüksek tahsille, meslek mektepleri arasında 
rağbet itibariyle bir fark kalmazsa, yani memleketin 
kütlei umumiyesi şuurlu bir tarzda gideceği yerleri 
bihakkin tayin edebilirse, memleketimizde liselerde 
de, Darülfünunda da ücreti tahsiliye aramak doğru 
olmaz ve o dakikadan itibaren bunu lâğvetmek mec
buriyeti vardır. Elhaletyhazihi hepimiz biliyoruz ki, 
liselerde o istikamete doğru büyük bir temayül mev
cuttur. Muvazenei temin edinceye kadar, bir tarafı 
tamamen meccani bırakmak, diğer taraftan da mu
vakkat olmak üzere hafif bir ücret almak zannede
rim doğru olur. Üçüncü bir mesele de bugün ücreti 
lâğvedecek olursak, derhal Maliye Vekili Beyefendi 
mekteplerin leylî aksamının ilgasını istiyecektir. Bu 
korku ve endişede bu mekteplerin daha bir müddet 
için ücretli olarak kalması zarureti vardır. 

İHSAN HÂMÎT BEY (Ergani) — Bu meseleyi 
varidat bütçesinin müzakeresi esnasında konuşuruz. 
Müsaade buyurursanız ikinci bir sualim şudur: Mek
teplere alınan meccani talebenin adedi kanunen üc
retlerin rub'u derecesinde olması tahdit edilmiş iken, 
bu miktar tezyit edilmiş. Bu tezyitten ne için vilâyatı 
şarkiye ahalisi müstefit olmamış, hatta Diyarbekir 
lisesi başta olmak üzere, hiçbir meccani talebe alın
mamıştır ve Maarif Vekâleti de buna sureti mahsu-
sada emir vermiştir. Bilhassa bu meselenin izahını is
tirham ederim. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Bendenizin ve böyle bir hususiyetin mevcut 
olduğunu zannetmek istemiyorum. Diyarbekir belki 
müsait değildir. Fakat Diyarbekir'de meccani hiçbir 
talebe alınmasın diye emir verildiğini zannetmiyorum. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Hiç alınma
mıştır. Hiç meccani yoktur. Lütfen o ciheti tahkik 
buyurmanızı rica ederim. Bir sual daha var: Sinni 
tahsilde bulunan çocukları mektebe devama icbar 
için eski kanun kâfi midir? Yoksa Maarif Vekâleti 
yeni bir tedbir almak ihtiyacı karşısında mıdır? Bu 
hususta vekâletiniz ne düşünmüştür? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Mecburiyeti bugün derhal temin 
etmek ister ve temin edecek kuvayı kâfiyemiz dahi ol
sa, maatteessüf vuku bulacak taleplerin yekûnunun 

rub'unu karşılayacak bir vaziyette mekteplere malik 
değiliz. Binaenaleyh yeni bir tazyik, olan yeni bir ce
bir ihdasından evvel bu cebir neticesinde mekteplere 
gelecek olan çocukların okuyacakları mektepleri ve 
karşılarındaki hocaları hazırlamakla meşgulüz. Bun
ları gördüğümüz gün, eğer icap ederse İhsan Hâmit 
Beyin işaret ettikleri mecburiyeti vaz için Heyeti Ce-
lilenize müracaat edeceğiz. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Nihayet bir su
alim vardır. O sualim iyi anlaşılmamıştır. Onu tekrar 
tavzih edeyim. Bendeniz her yerde demiyorum. Mek
tep olan yerlerde muallimler var. Talebeler icbar edil
miyor, okutulmuyor, onu arz etmek istiyorum. Bun
lar hakkında ne tedbir alınmıştır? Diye sordum. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Şu halde ahkâmı kanuniye tatbik edilmi
yor demektir. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Bunu nazarı 
dikkati âlinize arz ettim. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Şu halde tatbik edilmiyen yerlerde behe
mehal tatbik ettiriniz. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Sonra en ni
hayet harflerimiz hakkındaki noktai nazarı âlinizi öğ
renmek isterim. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir )— Efendim! Bendeniz Maarif Vekiliyim ve 
Marif Vekili olmak hasabiyle memleketimizde harf
ler hakkında birçok ceryanlar mevcut olduğu için, 
bu ceryanlardan herhangi birisine kuvvet verecek bir 
şekilde bu millet kürsüsünden söz söylemeyi faydalı 
değil, zararlı görüyorum. (Bravo sesleri) 

REİS — Buyurunuz Hilmi Bey! 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Sarfına

zar ettim. 
NİYAZİ BEY (Mersin) — Maarif Vekâleti Mek

tebi Mülkiyeden matlup olan... 
REİS — Müsaade buyurunuz sıranız gelmedi. 

Hamdullah Suphi Bey buyurunuz. 
HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Mak

sat hasıl olmuştur efendim. 
REİS — Buyurunuz Halit Bey! 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Selefi 
âliniz zamanında (Jon Dövi) namında birisi gelmiştir. 
Matbuat bunun mütehassıs olarak celbedildiğini yazı
yor. Halbuki mütehassıs değildir deniyor. Bu zat ne 
sıfatla celbedildi? Vekâleti Âliyenize rapor verdi mi? 
Raporunda başlıca ne gibi esaslar üzerinde yürüdü ve 
ne gibi şeyler tavsiye etti? 
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MAARİF VEKtLÎ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Meselenin ilk safasını bilmiyo
rum. Ona cevap veremeyeceğim. Davet mi ettik, me
muriyeti mahsusa ile mi geldi, bendeniz burasını bil
miyorum, öğrenirim bildiririm. 

İkincisine gelince : Bu zat Maarif Vekâletine rapor 
göndermiştir. İçinde şayanı dikkat bir çok mütalâat 
mevcuttur. Biz mevcut olan risalelerimizle bunu tab 
ve neşrederek efkârı umumiyeye dağıtacağız. Fakat 
şurasını da arz edeyim ki, mekteplerin milletten ayrı 
birer müessese olacağını zan ve tahmin edenler, onu 
okudukları zaman göreceklerdir ki; mektep milletin 
bir uzvudur. Millet denilen bir camianın içinde on
dan çok yüksek, çok farklı, bilmem salonları şöyle 
olur, tuvaletler böyle olur diye tavsiye değil, bilâkis 
doğrudan doğruya millet camiası içinde bir uzviyet 
olduğunu ve bunu milletten ayrı bilenlerin çok bir 
hatalı yol takip etmekte olduğunu bizzat iddia edi
yor. (Doğru sesleri.) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Darülfünun kapı
sına yapıştırsanız çok iyi olur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! 334 ncü 
fasılda Ankara'da bir leylî musiki mektebi var. Bu 
mektep 1340 senesi bütçesinde yoktur. Bu sene açıl
mış, onbeşbin lira kadar bir masraf konulmuş, halbu
ki bendenizin işittiğime göre bu mektep için Cebecide 
bir bina kiralanmış, binaenaleyh bütçede masrafı ka
bul edilmeden bir mektep için nasıl bina kiralanıyor. 
Böyle bir şey var mıdır? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Şuna emin olabilirsinizki, Maa
rif Vekâletine vermiş olduğunuz tahsisattan hariç, bir 
santim bile hiç bir yere sarfedilmiş değildir. Yalnız ge
çen sene Divanı Muhasebatla Maarif Vekâleti arasında 
bir çok meseleler ihdas eden bir hadise karşısında 
kaldık. O da meselâ hendese muallimi denmiştir. 
Hendese! musattaha muallimi tayin ettiğiniz gün maaş 
alamaz. Kezalik musiki muallimi denmiştir. Musiki 
muallimine mahsus maaş (Muzıka) muallimine, te-
ganni muallimine veyahut alâtı musikiye muallimine 
verilmemek mecburî olmuştur. Bu ihtilâftan naşi, 
Maarif Vekâleti hayli müşkülâta sevkedildikten son
ra, vekili aidi deruhtei mesuliyet ederek bu kabil 
dersler muallimlere verilmiştir. Maarif Vekâletinin bu 
fasılalardan bir çok tasarrufatı olmuştur. Hiç açama
dığımız ve açamayacağımız mekteplerin parasını, aça
bildiğimiz mekteplere sarfetmeyi daha hayırlı bulduk. 
Çünkü hiç şüphe yoktur ki, Heyeti Celileniz o parayı 

maarife sarf için vermiştir. Artan muallimlerden ta
sarruf edilen para ile, Zeki Beyin maiyyetinde Musi
ki Muallim mektebi açılmıştır. Tasarruf edilen mual
limlik maaşatından da maaş verilmiştir. Hatta şu mek
tebin açılması bize şu hissi vermiştir. Türkiye'nin her 
tarafından - Bu mektebin leylî zannedilerek - telgraf
larla «Çocuğumu mektebe kabul eder misiniz?» diye 
müracaat vaki olmuştur. Maarif Vekâleti bu müra
caatları nazarı itibare alarak bu mektebi leylî yapmak
tan bir fayda görmüş ve lâzım gelen tahsisatı da He
yeti Celilenizden istemek için bütçemize para kon
muştur. 

İZZET ULVİ BEY (Karahisarısahip) — Geçen se
ne Musiki Mektebi için ikibin lira vardı. 

RİFAT BEY (Kângırı) — Vekil Beyefendi, lise
lerde mevcut meccanî talebe ile üretli talebeyi hali 
müsavatta bulunduracağınızı buyuruyorsunuz. Muva-
zenei Maliye Encümeni de sülüsünden nısfına çıkarıl
dığını iddia edyor. Bu şayanı şükrandır. Leylî tale
be miktarı ne kadar olursa o kadar istifade edeceğz. 
Yalnız hali müsavatta bulunduracağımız cümlesine 
nazaran mektep binalarının vüs'atına- ve müsaadesi
ne göse kadroların muayyen ve mahdut, faraza büt
çeye nazaran onbeş lisemizde ikibin, yahut üçbin ta
lebemiz var. Meccaniler nısıf ücretli miktarına mı 
müsavi olacaktır. Leylî kadrosunda üçbin vardır, bu
nun binbeşyüzü ücretli, binbeşyüzü ücretsiz olacaktır. 
Olabilirki, ücretli binbeşyüze baliğ olamaz, meselâ 
bin olur. Buna nazaran ücretli olarak bin talebe mi 
alacaksınız, yoksa 1500 ücretsizi, ücretli binbeşyüzü 
beklemeden tamamen alacak mısınız? Ki böyle olma
sı lâzımdır. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Efendim! Eğer nısıf kabul edilirse, 
kadromuzun yekûnu umumisinin tam yarısı meccanî 
demektir. Endişe ettiğiniz nokta lehimize varittir. 
Ancak kadroyu ne kadar tevsi etsek meccanî kısmı 
olduğu kadar ücretli kısmı için de namütenahi müra
caatlar vardır. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Usul hak
kında söz söyleyeceğim. Fasıllar hakkında iradı sual 
olunur mu? Fasıllarda tekrar edilecek... 

REİS — Doğrudur efendim, rüfekayı kiramın 
bunu takdir etmesi icap eder. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Hakkı ikazınız var
dır efendim. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Efendim! 
Müterakki memleketlerde tahsil sinninde bulunan ta-
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lebe, mektepe, evde, hatta bahçede aynı terbiyeyi gör
mektedir. Biz de mektepte olan terbiye başka, ço
cuğun sokakta aldığı terbiye başka, evde aldığı ter
biye gene başkadır. Müterakki millet ve memleket
lerde bu terbiyeyi tevhit etmek için ziyaretçi mual
lim teşkilâtı vardır. Bizde bu teşkilâtı zatı âliniz fay
dalı görüyor musunuz ve bu teşkilât bizde bazı yer
lerde var mıdır, terbiyeyi tevhit etmek meselesindeki 
noktai nazarınızı öğrenebilir miyiz? 

MAARİF VEKÎLt SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(izmir) — Efendim! Bunun faydalı olacağında hiç 
şüphe yok. Fakat bendeniz ilk defa olarak böyle bir 
tenevvür karşısında kaldım. Onun için hemen şimdi 
cevap vermemekliğime müsaade buyurunuz. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Dört Türk 
talebenin Kolombiya Darülfünununda meccanen tah
sili için Maarif Vekâletine müracaat vaki olmuştur. 
Bendeniz Amerika'ya gittiğim zaman bu dört talebe 
henüz gönderilmemişti. Bunun hakkında ne gibi bir 
muamele cereyan etmiştir, malûmat verir misiniz? 

MAARİF VEKÎLÎ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — îstenen ikidir ve biz iki talebe gönderdik. 
Birisi Kadri Bey isminde Fransızca, İngilizce, Alman
ca bilen bir gençtir. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Teşekkür 
ederim efendim. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim! Vekil 
Beyefendi buyurdularki, orta mektepler meyanında 
bulunan imam ve hatip mekteplerine, ya bir iki sı
nıf ilâve edeceğiz veyahutta bu mektep mezunlarının 
bilâ imtihan liselerin edebiyat kısmına girmesi hak
kını tanıyarak, doğrudan doğruya Darülfünunun İla
hiyat şubesine mahreç yapacağız. 1341 senesinde tam 
devreli liseler bunlardan kaç tane alacak, bu mek
tepler tam devreli olacaksa, mevcut tahsisat meyanın-
dan bu, yapılacak mı? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Bu mekteplerin tam devreli olacağı veya
hut liselerin edebiyat kısmına buradan mezun ola
cakları kabul etmek şekillerinden birisi sureti katiye-
de tercih edilmiş değildir. 

Buradan "mezun 'olacak efendiler için h!iç şüphö 
yoiktuır iki, yen'i bir teşkilât yapmak mecburiyetinde 
değiliz. Tam devreli yapabileceğiz. Tam devreilü yap
tığımız zaman üç ve n'Ühayet dört mektebi tam, dev
reli yapabileceğiz ve bu üç veyahut dört mektebin 
muallim kadrosu esasen tevhit edilerek bütçeye kon
muş olduğu liçin, tıasarrufattan yalnız onları değil da
ha fazlasını yapaibileceğiımlzii ümit ederini. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Liselerin edebiyat 
kısmına geçerek fakülteye girebilirler. Fakat isçileri
mizde, fakülte ve takip edilen derişlerin mebadisli ol
madığı liçlin herhalde vekâlet 'bunlardan 3, 4, 5, 6'sın( 
bu sene tam devre! yapması daha iyi olur kanaatlin-
deyim. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Hay hay efendliım, onu da nazarı dik
kate* alırız. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Mekte'bi MüılMyenin 
halli mükemmeliyete isıali üçkı ne gibi teşebbüsatta 
bulundunuz? Mektebi Mülkiye memleketiiimliztin en 
mühim bir müessesesidir. Bu müessese ölyevm gerek 
bina itibariyle, gerek tedrisat itibariyle itıinaya maz-
har olamamıştır. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Niyazi Beyefendi, sual başta 
sordular; cevaplarını da altında verdiler. Mektebi 
Mülkiyenin haili tdkemmülie gelmesi için düşündünüz? 
Çok mükemmel, çok iyli gençler yetiştiren bu güziide 
mektep için daha neler düşünüyor sunuz? Dedüler. 
Kendileri de kabul 'buyurdularki, Mektebi Mülkiye 
cidden bu memleketin İftihar edeceğe! müesseselerden 
binisiidir. Yalnız bu mektep (içlin arkadaşlardan bir 
kaç zat müracaat etıtli. Çok liyi bir bina bulamadım. 
Kendilerine, çok büyük olimaımak ve iyli olimiak şar-
tiyle, İstanbul'da bulabilecekleri herhangi bir binayı 
Hükümetten alıp vermek liçlin bütün gayretlimle çalı
şacağımı vadettlim. Mıektebi Mülkiye büyük bina İster
se, orada hür ve 'müstakil 'olarak kalamayacağı liçlin 
bittabi bu tecviz edilemez, eskiden, ımialuımu âliniz 
başka bir binada idi. Aynı binada Darülfünun da bu
lunuyordu. Mülkiyeye şimdiki binayı bulduk. Zanne
denim ki Maarif Vekâleti az zaman zarfında bu işi 
netieelendirecektir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bazı yerlerde sefer
berlik dolayısiyle eskiden olduğu gibi, mekteplere ge
ne) vazliyeH edilecek midir? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim! Bu cidden cayi sualdir ve maat
teessüf kat'1! olanak şöyle olacak diye bir cevap vere-
meyedeğim. Bir yerden, zannederim Niğde'den bir 
telgraf aldım. Orada iki mektebin, seferberlik müna-
sebelbiyle işgal edildiğini yazıyorlar. Başvekil Beye-
fendiyli gördüm. Başvekil Beyefendi, pek kafi olmadı
ğını zannederim dedi. Mahalline mektep binasının iş
gali ödiılmemesi iyi olur tarzında bir telgraf çekecek
tir. 
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NİYAZİ BEY (Mersin) — Büır sualimi diaıha var 
efendim. Demin, Maarif siyasetti hakkında malumatı
nızı rica etnuiştim. FMhakiilfca muhtelif derecat üzerine 
çocukliarımızın terbiyesinli hanıgi hedeflere tevcih ede
ceğinize dair izahat vermediniz. Bu hapta izahat lüt
fediniz. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Niyazi Beyefendinin sordukları zemin üçlin, 
yenli haşlan büyük terbiye sistem ve nazariyelerini 
'burada söylemek, zannediyorum sizleri fazlaca işgal! 
etmek demektir. Onun 'içlin huıtutû esasiiyeyıi bundan 
evvelki sözlerimin içinde bir kaç noktada telbarüz et
tirdim zannederim. Heyeti Ceillile bu kadarını kâfi gö-
rüıf (Kâfü sesferi.) 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — 1340 senesi, 
varidatı masarifatına ıtekahüll etmeyen Vilâyetlere 
(100) hin Üüra tahsisat konmuştu. Halbuki geçen sen© 
varidat daha çoktu. Bu sene aşar kalktı. Tarik parası, 
Yol Kanunu kabul ediiMikten sonra yola tahsis edi'Mi. 
idaırei Husosiyeferin varidatı azaldı. Binaenaleyh ge
çen sene yüz bin l'iıra verildiğine göre, bu sene (500) 
bin lira koymak lâzım idi. Tenzilllindeki maksat nedir? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Tedrisatı iptidaiye vergisinden dolayı, Ida-
rei Hususiyelerde her taraf şikâyetçidir.. Biliyorsunuz, 
bu hususu sizlere arz etmiştik ki, hükümet tarafın
dan teklif edilen bütçeyi pek ufak tadilâtla Heyeti 
Celilenize sevkedeceğiz. Yaptığımız evvelâ bundan 
ibarettir. Saniyen : İsmail Kemal Beyin, küçük bir 
noktalarını tashih etmek isterim. - Hatalarını demi-
yeyim. - Geçen sene hükümet (100) bin lira tahsisat 
isteyerek bütçeyi Muvazeneye ve Muvazeneden bu
raya sevketmiş değildir. Bütçe, tahsisatsız olarak He
yeti Celilenize sevjcedilmiştir. Heyeti Celile bu tah
sisatı kabul etmiştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! Ma
demki bu tahsisat kabul edildi. Halbuki varidat ge
çen sene fazla idi. Bu sene azdır. İdarei Hususiye
lerde varidat kalmamıştır. Her tarafta tedrisatı iptida
iye vergisinden müştekidir. Binaenaleyh geçen sene 
(100) bin lira kabul edilince, bu sene daha ziyade tek
lif etmek lâzımdır. Memleketi kurtaralım beyler. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Nutkumun içinde arz ettim... 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Biz verdik te Maa
rif Vekili Bey istemedi mi? 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Hakkı de
ğil mi? 

MÂARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Arz etmiştim efendim. İdarei Hususi-
yelerin elinden şu vergi, bu vergi alındıktan ve şu yük 
tahmil edildikten sonra, onlardan fazla bir inkişaf 
beklemek değil, hatta mevcutlarının muhafazasını bi
le beklemek çok zor bir iştir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Mektebi olan 
yerlere tedrisatı iptidaiye vergisi konmuştur. Ahali 
«mektep açmayalım vergi ile mükellef olacağız» diye
cek. Ahaliyi oraya sevkediyoruz. Binaenaleyh bunu 
esaslandıralım, buna hiç olmazsa 4 - 5 yüz bin lira 
verelim. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Veriniz efendim veriniz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Meslek mektebi açıla
cağına göre acaba köy muallimlerini, muhite göre 
çocuklara ziraî malûmat verecek derecede yetiştirmek 
için, Darülmualliminlerde bu gibi tertibat alınmış mı
dır? Umumi Darülmualliminlerden yetişip köye gön
dereceğimiz olan muallimlerin, bütün köy çocukla
rına iptidaî ziraat malûmatı vermesi için bu suretle 
muallimlere usulü tedris vazedilmiş midir? İkincisi 
kemalî fahr ve minnetle gazetelerde okudum ki, Türk 
dili birleşiyor. Herkes mütalâatını söylesin. Arapçayı 
ne şekilde kabul edeceğiz, Fransızcadan kabul ettiği
miz kelimeleri olduğu gibi mi yazacağız? Maalesef 
Türkocaklarından beklediğimiz bir Türk dilinden, 
acaba ümidi kestinizde mi Arap çorbası gibi tâ eski 
arapça lisanındaki kitaplardan araştırıyorsunuz. Şim
di bu lisanla bir kitap yazarsak, yani bir lisan birliği 
yaptığımız zaman şimdiye kadar yazılmış bütün ki
tapları değiştirmek lâzım değil midir? Dilimizin bir
liğinden ümidinizi kestiniz mi? Bu ümidiniz neden 
kırıldı. Yani dediniz ki herkes kitap yazıyor. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Kırıldı demedim hayır... 

EMİN BEY (Eskişehir) — İnhisar şeklinde ki
tapların yapılması... 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Hayır öyle bir şey de demedim efen
dim. 

REİS — Efendim! Daha sualler var mı? 
EMİN BEY (Eskişehir) — Mekteplerimiz me

mur fabrikası olmuştur diye hepimiz müştekiyiz. 
Şimdi anladım ki memleketin ihtiyacı niyedir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Gene memu
radır. 

EMİN BEY (Devamla) — Bu ihtiyaç üzerine aca
ba rağbeti çoğaltmak için İktisat Mekteplerinde, bil-
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hassa memlekete en çok nafi olacak sınıfa rağbet 
ettirilmesi düşünülmüş müdür? Meselâ hatırıma ge
len, Avrupaya giden talebelerin askerlikten muafiye
ti vardır da, ziraat tahsiline gireceklere muafiyet yok 
mudur? Bunun için faydalı ve herkesi oraya sevkede-
cek bir şekil düşündünüz mü? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Efendim! Biraz evvel bahsettiğim köy 
mekteplerini kastediyorsunuz zannediyorum. Bugün
kü muallim mekteplerine ziraat dersi gibi bir ders 
koydunuz mu diyorsunuz? Bendeniz bu köy mektep
lerini, bir tip olarak Heyeti Celilenize arz ettim. De
dim ki, darüleytamların bir kısmı ile imam ve hatip 
mekteplerinin bir kısmını mevcudiyeti hazırasından 
istihale şeklinde, köy mekteplerine muallim yetiştire
cek derecede bir mektep yapacağım. Yani o nokta
ya doğru imale edeceğim. Bittabi bu imaleyi yapar
ken hiç şüphe yok ki uzak köylüye en ziyade nafi 
olacak muallim yetiştireceğim. Yani ziraat derslerini 
de öğreteceğiz. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Muhiti de nazarı dik
kate alacaksınız. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Evet; saniyen Türk dilinden ümidimi
zi kestiniz mi ki, kitapları devlet inhisarına alıyorsu
nuz dediler. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Hayır halihazırda. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Aynı zamanda bu halihazırda lisanımız 
tekemmül etsin. Bu yeni kitapları öyle neşredeceğiz. 
Şunu arz etmek isterim ki, benim Türk diline olan 
iman ve itikadım lâyezaldir. (Bravo sesleri.) Yıkıl
maz ve sarsılmaz. Dünyanın en güzel ve en mantıkî en 
sağlam bir dili olduğuna kaniim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — En zen
gin, en geniş. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Binaenaleyh ben bu dilden ümidimi 
hiçbir vakit kesemem. Arkadaşlarımızdan birisi, ip
tidaî kitapları için de elifbamızda bir anarşi olduğunu 
ihsas etti. Ben de bunun önüne geçmek için dedim 
ki : Japonların yaptığı gibi bu kitapları devlet in
hisarı altına alarak bir intizam tahtına almaya ça
lışacağım, bittabi bu inhisarı Heyeti Celilenizden ge
çirilecek bir kanunla yapacağım, yani mütalâa halin
de olduğunu arz etmiştim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Tütün in
hisarı gibi mi? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Hayır efendim, öyle değil, saniyen zira-
ati tahsile rağbet için ne düşündünüz diyorsunuz. 
Meselâ her mektepte bulunanlar askerlikten tecil edil
diği halde, ziraat tahsiline Avrupaya gönderilenler te
cil edilmiyor buyurdular. Bu bir hata olsa gerektir. 
Herhangi tahsil için olursa olsun, Avrupaya gidenle
rin ve Türkiye'de mevcut ziraat mekteplerinde bulu
nan efendilerin hepsi Müecceliyeti Askeriye Nizam
namesine tevfikan tecil olunuyorsa... 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! 1339 se
nesinde kız liselerinde (Aş) dersleri vardı ve bunların 
yüksek sınıflarında da biçki ve dikiş dersleri vardı. 
Ameliyat ve nazariyatını görüyorlardı. Hatta Eren-
köyünde bir kız mektebi olduğu halde, orada amelî 
olarak aş dersleri gösteriliyordu. Bir saadet yuvasını 
amelî olarak kuracak olan kızlarımız, gitmiş olduk
ları evlerde yemek pişirmesini, dikiş dikmesini bil
mezse, kendisinin giyeceğini dikemezse ne vaziyete 
girerler. Bunun için bu sene bir şey düşünülmüş ve 
konmuş mudur? 1340 senesinde yoktu. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — 1339 senesindeki programlar tadil edil
miş ve liselerde aş ve iş dersleri olduğu programlar
da görülüyormuş, 1340 senesinde kalkan 1341 sene
sinde avdet edecek midir diyorlar. Bendeniz bunun 
kalkması ile, avdet etmesinin, ne bizzat Zeki Bey ve 
ne de Heyeti Celileniz doğrudan doğruya salâhiyeti 
altına girmiş bir mesele olmadığını arz ediyorum. Sa-
lâhiyattar olan zevatın, bu işi bilen heyeti ilmiyenin 
toplanarak verecekleri mukarrerattır ki, işin en doğ
rusudur. Biz burada dikiş lâzım mıdır, çorap örmek 
lâzım mıdır? Diye konuşacak olursak zannederim ki 
aldanırız. Ancak, arkadaşlarımızın arasında program
larda görülecek herhangi bir hatayı tashih edebilecek 
kuvvet ve kudret sahibi zevat mevcuttur. Çok rica 
ediyorum, gerek heyeti ilmiyeye ve gerek Vekâlete 
gelsinler. Noktai nazarlarını söylesinler, bizi tenvir et
sinler. Lâzım gelen şeyi derhal yaparız. Size bir şey 
arz edeyim arkadaşlar, bir köylü geldi ve bana gayet 
iyi bir fikir verdi, dedi ki, sen eğer maarifi köylere 
sokmak istiyorsan, kasabanın kenarına birer baraka 
yaptır, samandan, ottan minder yaptır, arpa, fasul
ye topla ve her köyden beş altı tane çocuğu cebren 
getir. Orada köyde yediğini, içtiğini yedir içir, tah
sil ettir dedi. (Bravo sesleri.) Binaenaleyh bir köylü
nün bana verdiği bir fikir, benim için bir mebdei 
hareket olmuştur. Bunu nazarı dikkate aldım. Köyler
de en evvel ve en acil şekilde maarifi tesis için, bun-
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dan başka çare ve imkân olmadığına kanaat ettim. 
Bana bir köylünün bile verdiği bir fikri hahişle ka
bul ettikten sonra, arkadaşlarımdan herhangi birinin 
vereceği fikri bilâ tereddüt kabul ederim. 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Vekil Bey, 
(Bir köylünün bile) demekle onu alçaltıyorsunuz. O 
benden çok yüksektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Kabul edi
yoruz. Senden yüksektir. (Kâfi, kâfi sesleri.) 

REİS — Maarif bütçesinin heyeti umumiyesinin 
müzakeresinin kifayeti hakkındaki takriri okuyaca
ğım : 

REİS — Celseyi açıyorum. 
BAŞVEKİL ALÎ FETHÎ BEY (istanbul) — Muh

terem arkadaşlar! Bazı mahallerde harekâtı isyaniyeyi 
tenkil için yaptığımız seferberliğin icabettirdiği masa
rif hakkında, Heyeti Celilenize tahsisatı munzamma 
kanunu teklif ettik. Sene, hitama ermek üzeredir. Mü
saade buyurursanız, gerek bunun için gerek Meclisi 
Âliniz tarafından kabul edilen bir karar tefsiri üze
rine, Mektebi Harbiyede tahsil etmekte olanlara teçhi
zat bedeli olarak verilmesi lâzım gelen yüzellişer lira 
hakkında istediğimiz ufak bir tahsisatı munzammanm 
şimdi müzakere edilmesini Heyeti Celilenizden rica 
ediyorum. (Kabul sesleri.) 

REÎS — Efendim! Başvekil Beyefendinin teklif
lerini reyinize arz ediyorum. 

Teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

3. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 senesi büt
çesine (240 100) lira tahsisatı munzamma itası hak
kında (1/635) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası: 

Riyaseti Celifeye 
Maarif bütçesinin heyeti umumiyesi hakkındaki 

müzakerenin kifayetini teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

REİS — Bu takriri kabul buyuranlar işaret et
sinler... Kabul etmeyenler işaret etsinler... Kabul edil
miştir. O halde fasıllara geçilmesini kabul edenler işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursun
lar... Fasıllara geçtik efendim. Teneffüs için yirmi da
kika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 4,25 

Esbabı Mucibe Lâyihası 

Hadisatı ahire dolayısiyle ordunun bir derece daha 
takviyesi için silah altına celbolunan ve mezuniyet ve 
terhise şayan iken, .silâh altında tutulan efradın iaşe-
leriyle ihtiyat zabitanının harcırahlarına vuku bulacak 
nakliyata karşılık olmk üzere yeniden 240 100 liralık 
tahsisatı munzamma istihsali lâzım geldiğinden; mak
sadı teminen rapten takdim kılınan layihai kaniniye 
müsveddesi tanzim edilmiştir, iktisabı meriyeti husu
suna müsaade buyurulması maruzdur. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Ali Fethi 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — Müdafai Milliye Vekâletinin 1340 
senesi bütçesine müfredatı merbut cetvelde muharrer 
olduğu üzere (240 100) lira tahsisat ilâve ve sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba- ' 
ren meriyül icradır. 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 5,5 

Reis : Reis Vekili Ali Sururi Bey 

Kâtipler : Ruşen Eşref Bey (Karan, sarısahip), Talât Bey (Kângın) 
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Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 26.2.1341 

Başkevil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
Hastadır 

F. 

294 

300 
301 

M. 

1 
3 

CETVEL 
Nevi Muhassesat 

Tayinat 
Mahrukat ve tenvirat 
Nakliyat 
Harcırah 

Lira 

157 500 
12 600 
50 000 
20 000 

Yekûn 240 100 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesi

ne (240 100) lira tahsisatı munzamma itasına dair 
Başvekâletten mevrut ve Encümenimize muhavvel 
kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümet esbabı mucibesinde vilâyatı şarkiyedeki 
hadisatı malume üzerine ordunun takviyesi icap eyle
miş ve bu yüzden Müdafaai Milliye bütçesinin ta
yinat, mahrukat ve tenvirat, nakliyat ve harcırah fa
sılları muhassesatının ademi kifayesi anlaşılmış ol
makla işbu tahsisatı munazammanın istihsaline lü
zum görüldüğünü ifade etmektedir. Seferber bir ha
le vaz edilen kıtaat ihtiyacatının karşılığı olarak iş
bu tahsisatı munzammanın itası encümenimizce de 
zarurî görülerek lâyihai kanuniye aynen kabul ve be-
rayı tasdik Heyeti Celileye takdim kılınmıştır. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Çatalca Çatalca 

Şakir Şakir 
Kâtip Aza 
Konya Sivas 
Fuat Halis Turgut 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
Trabzon 

Şefik 

Aza 
İsparta 

Mükenrem 

REİS — Efendim! Lâyihanın heyeti umumiye-
si hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Mad
delere geçilmesini kabul buyuranlar lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmiiyenler işaret buyursunlar... 
Maddelere geçildi. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesine 
tahsisatı munzamma itasına dair Kanun 

Madde 1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 
senesi bütçesine müfredatı merbut cetvelde mulhaır-
rer olduğu üzere ikiyüz kırkbin yüz lira tahsisat ilâ
ve ve sarfına mezuniyet verilm'iştıir. (Cetvel okunsun 
sesleri) 

Cetvel 
Fasıl Madde Nevi muhassesat 

294 1 Tayinat 
3 Mahrukat ve tenvirat 

300 Nakliyat 
301. Harcırah 

Lira 

157 500 
12 600 
50 000 
20 000 

Yekûn 240 100 

REİS — Efendim! Birinci maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabull edenler işaret buyursunlar... 
kabul etmiyenler işaret buyursunlar... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden rner'iyül-
icradır. 

REİS — Efendim! İkinci maddeyi aynen kabul 
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyenleır işa
ret buyursunlar... Kabul olundu. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

TUNALI HİMİ BEY (Zonguldak) — Memur
durlar... 



î : 66 28 . 2 . 1341 C : 3 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar işaret bu
yursunlar... Kabul etaıiyenler işaret buyursunlar... 
kabul edildi. 

Efendim! Heyetli umumiyesi diğer kanunlarla 
beraber tayini esami ile reye vazolunacaktır. 

4. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 senesi büt
çesinin 296 ncı faslına 24 900 lira tahsisatı munzam-
ma itası hakkında (1/633) numaralı kanun lâyihası 
ve Muvazeni Maliye Encümeni mazbatası. 

REÎS — Okunacaktır, 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
22 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 360 numaralı 

Kanunun dördüncü maddesi ile ilga edilen melbusat 
ve teçhizat bedeli hakkındaki Kanundan maksadın 
ne olduğuna mütedair sebk eden muamele neticesinde 
Meclisi Âlinin 22.1.1341 tarihinde münakit otuzdo-
kuzuncu içtimanm ikinci celsesinde kabul edilen ka
rarı tefsiriye mülga olan melbusat ve teçhizat bede
li Kanununun kıdemli yüzbaşıya kadar zabitana veri
len elbise bedeli hakkındaki 14 Mart 1338 tarihli 
Kanun olduğu ve maddei mezkûre hükmünün talim
gahtan neş'et edecek efendilere verilecek yüzellişer 
lira teçhizat bedeli itası hakkındaki 11 Kânunuevvel 
1336 tarih ve 76 numaralı Kanuna şümulü olmadığı 
anlaşılmış ve bu sene zarfında Mektebi Harbiyeden 
yüzaîtmışaltı zabit vekila neş'et eylemüş ve bunlıarın 
tahsisatı 1340 bütçesıine ithal edilmemiş olduğundan 
Meclisi Âlinin kararı tefsirisi hükmünce itası lâzım-
gelen haklarının temini tesviyesi için bütçenin 296 
ncı faslına (24 900) İri a tahsisat ilâvesi zarureti ha
sıl olmuştur. Binaenaleyh bu maksatla tanzim ve 
Mfen takdim kılınan lâyihai kanuniyenin iktisabı 
meriyetine lütuf buyurulması mercudur. 

Lâyihai kanuniye 
Madde 1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 

senesi bütçesinin 292 nci faslına 24 900 lira tahsi
satı munzamıma ilâve ve sarfına mezuniyet verilmiş
tir. 

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

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Müdafaai Milliye Vekileri memurdur. 

26 . 2 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Hastadır 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi Büt
çesinin 296 ncı faslına 24 900 lira tahsisatı munzamı
nı aitası hakkında Başvekâletten mevrut ve Encüme
nimize muhavvel kanun lâyihası tetkik ve müzakere 
edildi. 

11 Kânunuevvel 1336 tarihli ve 76 numaralı Ka
nun ahkâmına nazaran talimgahtan zabit vekilli ola
rak neşet eden efendilere nevakıs ve teçhizatlarının 
ikmai için yüzelişer lira verilmesi lâzıımeden iken 
işbu kanunun muhtacı tefsir görülmesi üzerine 1340 
bütçesıine bu husus için tahsisat vazolunmadığı hükü
metin esbabı muciıbesinden anlaşılmıştır. Bu sene 
zarfında Mektebi Harbiyeden zabit vekili olarak 
çıkmış efendilerin adedi yüzaîtmışaltı olmasına na
zaran beherine yüzelişer liradan yekûnun 24 900 
liranın 1340 bütçesinin 296 ncı melbusat, teçhizat, 
mutabiye faslına ilâvesi encümenirnizce tasvip edil
miş ve lâyihai kanuniye aynen kabul edilerek berayı 
tasdik Heyeti GeMleye takdim kılınmıştır. 

Muvazene! Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Namına 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 

Konya 
Fuat 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza 
Bursa 

Osman Nuri 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

Aza 
Trabzon 

Şeflik 

Çatalca 
• Şakir 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Maraş 
Mithat 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 
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REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul et
miyenler işaret buyursunlar... Kabul edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 senesi Bütçesinin 
296 ncı faslına tahsisatı munzamına ilâvesine dair 

Kanun. 

Madde 1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 
senesi bütçesinin 296 ncı faslına yirmidörtbin do 
kuzyüz lira tahsisatı munzamma ilâve ve sarfına me
zuniyet verilmiştir. 

REİS — Efendim! Birinci maddeyi aynen kabul 
edenler işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler işaret 
buyursunlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyülicradır. 

REİS — Efendim! Maddeyi aynen kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir. 

Madde : 3 — işbu kanunun icrasına Maliye ve 
Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim! Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar.. Kabul etmiyenler işaret buyursunlar. 
Kabul olundu. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Tahsisatı 
munzamma üç tanedir, ikisi kabul olundu, birisi geri
ye kaldı. Müsaade ederseniz onları da müzakere ede
lim. Dört tane de muvakkat bütçeler vardır, mülhak 
bütçelere aittir. Tabiî yarın sene başı olmak münase
betiyle meselâ Askerî Fabrikalarının, Seyri Sefainin 
muvakkat bütçe olmak itibariyle masrafa ihtiyacı var
dır. Müstacel meseledir. Lütfen bunların da şimdi mü
zakeresini rica ederim. (Kabul sesleri) 

REtS — Efendim! Mazbata Muharriri Beyin tek
lifini kabul edenler işaret buursunlar. Kabul etmien-
ler işaret buursunlar. Kabul edilmiştir. 

5 — Düyunu umumiye idaresi 1340 senesi bütçe
sinin 91 nci faslının dördüncü maddesine (5 000) lira 
tahsisatı munzamma itası hakkında (1/604) numara
lı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası. 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
1340 senesi Düyunu Umumiye Bütçesinin 91 nci 

faslının dördüncü maddesine sigorta bedeli namiyle 
mevzu 10 000 liralık tahsisat, istikrazı Dahili tahvilâ
tının senedatı muvakkate ile tebdili için Banka Os 
manî ve Ziraat Bankası şuebatınca ihtiyar olunacak 

sigorta masrifine karşılık bulunmuş olup, bundan 
şimdiye kadar (8006) lira ellidokuz kuruş tahakkuk 
ve tediye edilmiştir Ahiren Bankı Osmanî idaresin
den alınan hesabata nazaran senedat ve tahvilâtı ka-
tiyenin sigortası ve irsal ve iade masrafı olmak üzere 
(2 694) buçuk liranın daha tahakkuk ederek hesabı 
carimize masraf geçirildiği anlaşılmıştır. Bakiyeyi 
tahsisatın bu miktarın mahsubuna ademi kifayetiylc 
beraber mübadele muamelesinin de tahdit edilmiş ol
masına göre daha beşbin liralık tahsisata ihtiyaç ha
sıl olmuştur. Ancak 1340 senesi bütçesinin salifülarz 
doksanbirinci faslının dördüncü maddesine mevzu on-
bin liralık tahsisat sigorta bedeli namiyle mevzu bul
masına ve muvakkat senedatın tahvilâtı katiye ile mü
badelesi için banka idarei merkeziye ve şuebatınca 
icra edilen masarf yalnız sigortadan ibaret olmayıp 
gerek senedat gerek tahvilâtın irsal ve iadesine müte
allik bilumum nakliye ve bendiye ve kırtasiyesi ne de 
şamil bulunduğundan, bu baptaki ita emirlerinin tas
dikinde divanı muhasebatın itirazına mahal kalma
mak üzere mezkûr doksanbirinci faslın dördüncü 
maddesine matlup beşbin liranın «sigorta ve nakliye 
ve bendiye ve kırtasiye bedeli» namı altında istihsali 
zarurî görülmüş ve bu bapta tanzim olunan lâyihai 
kanuniye leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Lâyihai Kanuniye 
Madde : 1 — 1340 senesi Düyunu Umumiye büt

çesinin doksanbirinci faslının dördüncü maddesi 
«Sigorta ve nakliye ve bendiye ve kırtasiye bedeli» 
şekline ifrağ ve daha beşbin lira tahsisat ilâve olun
muştur. 

Madde : 2 — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyül - icradır. 

Madde : 3 — işbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili 

ihsan 
Hariciye Vekili 

Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekili 
Hastadır 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 senesi Düyunu umumiye bütçesinin 91 nci 

faslının dördüncü maddesine (5 000) liralık tahsisatı 
munzamma itasına dair encümenimize muhavvel lâ-
yihai kanuniye Maliye Vekili Beyefendinin huzuriyle 
tetkik ve müzakere edildi. Hükümetin esbabı muci-
besi vardır ve Düyunu Umumiye bütçesinin 91 nci 
faslının dördüncü maddesi «Sigorta ve nakliye ve ben-
diye ve kırtasiye bedeli» namına tahvil kılınmış oldu
ğu görülmüştür. İşbu maddeye beşbin lira tahsisatı 
munzammanın vaz'ı encümenimizce tasvip edilmiş ve 
lâyihai kanuniye aynen kabul edilmiş olmakla tasdi
ken Heyeti Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Maraş 
Mithat 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Trabzon 
Şefik 

REİS .— Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere geçilme
sini kabul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyen
ler işaret buyursunlar... Kabul edilmiştir. 

Düyunu umumiye müdüriyeti umumiyesi 1340 
senesi bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkında 

kanun. 
Madde 1. — 1340 senesinin Düyunu umumiye büt

çesinin 91 nci faslının dördüncü maddesi «Sigorta ve 
nakliye ve bendiye ve kırtasiye bedeli» şekline ifrağ 
ve daha beşbin lira tahsisat ilâve olunmuştur. 

REÎS — Birinci maddeyi aynen kabul edenler işa
ret buyursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursun
lar... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Ka
bul edilmiştir. 

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

REİS — Efendim! Üçüncü maddeyi kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir. 

6. — Evkaf Müdüriyeti umumiyesinin 1341 se
nesi bütçe kanununun mevkii meriyete vazına kadar 
ifa olunacak hidemat hakkında kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası (1J632). 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
1341 senesi bütçesinin miadında yetişmemesi ha

sebiyle hidematı umumiye tatile uğramamak üzere 
Mart ayı için muvakkat bütçe yapılması zarureti ha
sıl olmuş ve bu bapta kaleme alınan lâyihai kanuni
ye leffen arz ve takdim kılınmıştır. Muvazenei Ma
liye Encümenince tespit edilmiş olan fusul ve mevada 
nazaran bütçenin yekûnu ikimilyon dörtyüz küsur 
bin lira olmakla bir ay için ikiyüzellibin lira tahsisi 
muvafık mütalâa edilmiş ve birinci madde bu suretle 
kaleme alınmıştır. Bu miktar gerçi biraz fazla ise de 
başlanılmış olan inşaat ve tamiratın devamını temin 
için bu miktara zaruret bulunmaktadır. İkinci madde
nin varidatın devamı tahsiline mezuniyeti mutazammın 
ve alelusul vaz edilmekle muhtacı izah değildir. 1341 
bütçesinde fusul ve mevadın kısmen tebeddül etmek
te olması hasebiyle umumî bütçenin tasdiki âliye ik
tiranında kuyudatın yeni baştan tesisine ve bu suretle 
teşevvüşat husulüne mahal kalmamak üzere tahsisatı 
mehuzenin emri tevziinin 1341 bütçesine göre icrası 
muvafık olacağı cihetle üçüncü madde bu maksatla 
ve dördüncü ve beşinci maddeler alelusul arz ve tek
lif kılınmıştır. 

(1341 senesi Mart ayı hidematı vakfiyesi için 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesine ikiyüzellibin) 

lira avans itasına dair kanun lâyihası. 

Madde 1. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 -senesi Mart ayı hidematı umumiyesi için Mu
vazenei Maliye Encümenince 1341 senesine mahsus 
olarak tespit edilen muhassesatı umumiyesine mahsu
ben (250) bin lira tahsisatı muvakkate verilmiştir. 

Madde 2. — Müdiriyeti mezkûre bu müddet zar
fında Kavanini nizamatı mevzua dairesinde kâffei 
varidatı vakfiyenin tahsiline devam edecektir. 

Madde 3. — İşbu tahsisatın Muvazenei Maliye 
Encümenince 1341 senesi için tespit edilmiş olan fu
sul ve mevada tevziine Başvekâlet memurdur. 

Madde 4. — İşbu kanun 1341 senesi Martından 
itibaren meriyülicradır. 
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Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Başvekâlet 
memurdur. 26 . 2 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 
Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 

ihsan Cemil 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Şükrü. Kaya Mustafa Abdülhalik 
Maarif Vekili Nafıa Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Feyzi 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Hastadır 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Evkaf Müdüriyeti umumiyesinin 1341 senesi Mart 

ayı için (250 000) liralık avans itasına mütedair Baş
vekâletten mevrut lâyihai kanuniye Encümenimizde 
müzakere edildi. 

Lâyihai kanuniyenin birinci ve ikinci maddeleri 
Muvazenei Umumiyeye dahil ve devairde ifa oluna
cak hidemat için kabul edilmiş olan kanunun esası 
dairesinde ve miktarı tahsisatın tespiti suretiyle tadi-
len kabul edildiği gibi Müdürüyeti mezkûre bütçesi
nin Mart ayı zarfında Meclisi Âlice bilmüzakere in
tacı memul olduğundan işbu kanun ile kabul edile
cek mebaliğin fusul ve mevada tevzii hakkındaki lâ-

^yihai kanuniyenin üçüncü maddesi billüzum muame
lâtı hesabiyeye sebebiyet vereceğinden tayyolunarak 
işbu kanunun mevkii meriyette bulunduğu müddetçe 
1340 kadro ve teşkilâtının muteber olacağı hakkında 
lâyihai kanuniyeye üçüncü madde ilâve edilmiş dör
düncü ve beşinci maddeler aynen kabul edilerek müs-
tacelen müzakere olunmak üzere Heyeti Celileye tak
dim kılınmıştır. 28 Şubat 1341 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakır 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
Zonguldak 
- Ragıp 

Çatalca 
Şakir 
Aza 

Maraş 
Mithat 
Aza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Aza Aza 
Giresun Trabzon 

Musa Kâzım Şefik 
(1341 senesi Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi Bütçe 

Kanununun mevkii meriyete vaz'ına kadar ifa oluna
cak hidemat hakkında lâyihai kanuniye) 

Madde : 1 — 1341 senesi Evkaf Müdiriyeti Umu
miyesi Bütçe Kanununun mevkii meriyete vaz'ına ka
dar ifa olunacak hidemat ve iktisap olunacak hu
kuk muteberdir. Bu müddet içinde maaşattan gayri 
mevadı mühimme ve müstaceleye sarfedilmek ve bilâ
hare senei mezkûre bütçesinin muayyen tertiplerin
den mahsup olunmak üzere (150 000) liranın sarfiyatı 
muvakkate suretiylte tediyesine mezuniyet verilmiş
tir. 

Madde : 2 — Bu müddet zarfında Kavanin ve 
nizamat ve usulü mevzua dairesinde varidatı vakfi
yenin cibayetine devam olunur. 

Madde : 3 — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve kad
rosu muteberdir. 

Madde : 4 — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi muvazene ka
nununun mevkii meriyete vazı tarihine kadar caridir. 

Madde : 5 — İşbu kanunun icrasına Başvekâ
let memurdur. 

REÎS — Efendim! Heyeti Umumiyesi hakkında 
bir mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler işaret buyursunlar.. Kabul et-
miyenler işaret buyursunlar kabul olundu. 

Evkaf müdiriyeti umumiyesinin 1341 senesi büt
çe kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa olu
nacak hidemat hakkında kanun. 

Madde : 1 — 1341 senesi Evkaf Müdürüyeti 
Umumiyesi Bütçe Kanununun mevkii meriyete vaz'
ına kadar ifa olunacak hidemat ve iktisap olunacak 
hukuk muteberdir. Bu müddet için de maaşattan 
gayrı mevadı mühimme ve müsteceleye sarfedilmek 
ve bilâhare senei mezkûre bütçesinin muayyen tertip
lerinden mahsup olunmak üzere (150 000) liranın sar
fiyatı muvakkate suretiyle tediyesine mezuniyet veril
miştir. , 

REİS — Birinci maddeyi aynen kabul edenler işa
ret buyursunlar.. Kabul etmiyenler işaret buyursun
lar. Kabul edilmiştir. 

Madde : 2 — Bu müddet zarfında kavanin ve ni
zamat ve usulü mevzua dairesinde varidatı vakfiye
nin cibayetine devam olunur. 
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RElS — ikinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldrısın. Ka
bul olunmuştur. 

Madde : 3 — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdeminin ve sınıf unvan 
maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve kadrosu mu
teberdir. 

RElS — Üçüncü maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar.. Kabul etmiyenler işaret buyursunlar. Ka
bul edilmiştir. 

Madde : 4 — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
Evkaf müdiriyeti umumiyesi muvazene kanununun 
mevkii meriyete vaz'i tarihine kadar caridir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler işa
ret buyursunlar.. Kabul etmiyenler işaret buyursun
lar.. Kabul olundu. 

Madde : 5 — İşbu kanunun icrasına Başvekâlet 
memurdur. • 

RElS — Beşinci maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar.. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Beşvekil 
Memurdur, Başvekâlet değil.. 

REİS — Lâfız tashihidir. Binaenaleyh maddeyi bu 
suretle tashih ediyoruz. 

Madde : 5 
murdur. 

işbu kanunun icrasına Başvekil me-

REİS Maddeyi kabul edenler işaret buyursunlar. 
Kabul etmiyenler işaret buyursunlar. Kabul edilmiş
tir. 

7. — Seyri sefain idaresinin 1341 senesi bütçe ka
nunun mevkii meriyete vazına kadar ifa olunacak hi-
demat hakkında kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (1/631) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Türkiye Seyri Sefain idaresinin Mart mahına 
mahsus olmak üzere Ticaret Vekâleti Celilesince tek
lif olunan ve icra Vekilleri Heyetinin 26 ... 2 . 1341 ta

rihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta-
kurrür eden lâyihai kanuniye maateferruat lef fen tak
dim kılınmıştır. Muktezasının ifa ve neticesinin inha
sına müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Türkiye Seyri Sefain idaresinin Mart 1341 
mahma ait muvakkat bütçe kanunu lâyihası 

1. — Türkiye Seyri Sefain idâresinin 1341 senei 
maliyesi Mart mahına ait masarifi umumiyesi için 
merbut cetvelde muharrer olduğu üzere beşyüzseksen-
bin dokuzyüz yirmialtı lira tahsis olunmuştur. 

2. — tdarei mezkûrece kavanin ve nizamat ve 
mukarreratı mahsusasına tevfikan istiyfa edilmekte 
olan varidatın Mart ayında da kemakân tahsiline de
vam olunacaktır. 

3. — tdarei mezkûrenin 1340 senei maliyesi Mu
vazene Kanununun üçüncü, dördüncü, beşinci mad
deleri ahkâmı bakidir. 

4. — işbu kanunun icrasına Ticaret Vekili memur
dur. 26 . 2 . 1341 

ışvekil ve Müdafaa 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 

Bahriye Vekili 
-• ihsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Marif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekiil 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye 

i 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
A Ali Cenani 

ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Hasta 
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Nevi Muhassasat Lira K. 

Müdüri Umumî ve muavini . , • 
îdarei merkeziye, fabrika, ambarlar memurin ve müstahdemini maaşatı 
Sevahili mütecavire memurin ve müstahdemini maaşatı 
Mütekaidin ve itam ve eramil ve üsera maaşatı 
Bilumum merakip ve sefaini bahriye memurin ve müstahdemini maaşatı 

Maaşat yekûnu : 
Birinci faslın yekûnu : 

Masarifat 

2 1 Acenteler, simsarlar, kılavuzluk, romorkörcülük ücurat, aidat ve masarifatı 
2 Merakip ve sefaini bahriyeye ait rüsumu muhtelife 
3 Eşya ve levazım esman ve masarifi 
4 Kömür, su, tenvir ve teshin esmanı ve masarifi 
5 Evrakı matbua, kırtasiye, telefon, ilânat reklâm kabio ve posta masarifi 
6 Bedeli icar 
7 Vapurlar ve tamirat masarifi ve amele ücuraü. 
8 Meclisi idare ücuratı içtimaiyesi 
9 Mahakim ve daavi ücurat ve masarifi 

10 Masarifi müteferrika ve mütenevvia 
11 Harcırah ve yevmiye 
12 Mükâfatı nakdiye ve vefat eden müstahdemin aileleriyle müstehakı tekaüt olmayıp 

da hizmeti idareden çıkarılacaklar ikramiyesi 
13 Eşyayı ticariye ve posta zayiatı tazminatı 
14 Tahlisiye ve müsademe masarifi 
15 Sinini sabıkadan müdevver düyun 
16 Bilumum merakip ve sefain ve idarei merkeziye sevahili mütecavire memurin ve 

müstahdemini ve amele ile aileleri mualecat ve alât ve edevat esman ve masarifi 
18 Sigorta ücreti ve sigorta sermaye bedeli 
18 Emlâk vergisi ve mukataatı vakfiye 

İkinci faslın yekûnu : 
3 Merakip ve sefaini bahriye mübayaat ve isticar esman ve masarifi 
4 Tahsisatı fevkalâde 

Yekûnu Umumî : 508 926 

160 
3 742 
1 498 
420 

18 606 
24 426 
24 426 

25 000 
15 000 
40 000 
100 000 
5 000 
1 000 
50 000 

500 
500 

2 500 
1 000 

2 500 
1 500 
5 000 
20 000 

5 000 
20 000 

500 
290 500 
124 000 
70 000 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Türkiye Seyri Sefain idaresinin mart mahına 

mahsus olmak üzere teklif olunan muvakkat bütçe 
kanunu lâyihası Encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu, tdarei mezkûreye ait umumî bütçenin mart 
1341 zarfında intacı memul olduğundan hükümetin 
teklif ettiği lâyihai kanuniye diğer bütçelerle kabul 
olunan esasat dairesinde tadilen kabul edilmiş ol
makla berayı müzakere Heyeti Celileye arz ve takdim 
kılındı. 28 şubat 1341 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Çatalca Çatalca 

Şakir Şakir 
Kâtip Aza 

Konya Giresin 
Fuat Kâzım 

Aza Aza 
Trabzon Sivas 

Şefik Halis Turgut 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 1341 senes Türkye Seyri Sefain İda
resi bütçe kanununun mevkii meriyete vaz'ına ka

dar ifa olunacak hidemat ve iktisap olunacak hu
kuk muteberdir. Bu müddet içinde maaşattan gayrı 
mevadı mühimme ve müstaceleye sarfedilmek ve 
bilâhare senei mezkûre bütçesinin muayyen tertip
lerinden mahsup olunmak üzere beşyüzbin liranın 
sarfiyatı muvakkate suretiyle tediyesine mezuniyet 
verilmiştir. 

Madde 2. — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edil
mekte olan varidatın cibayetinej devam olunur. 

Madde 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve 
kadrosu caridir. 

Madde 4. — işbu kanun 1 mart 1341 tarihinden 
Türkiye Seyri Sefain idaresi Muvazene Kanununun 
mevkii meriyete vaz'ı tarihine kadar muteberdir. 

Madde 5. — işbu kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

REtS — Bu lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa avr mı? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler işaret buyursunlar... Ka
bul etmieynler işaret buyursunlar... Kabul edilmiştir. 

Seyri Sefain idaresi 1341 senesi Bütçe Kanunun 
mevkii meriyete vaz'ına kadar ifa olunacak hidemat 
hakkında kanun 

Madde 1. — 1341 senesi Türkiye Seyri Sefain 
idaresi Bütçe Kanununun mevkii meriyete vaz'ına 
kadar ifa olunacak hidemat ve iktisap olunacak hu
kuk muteberdir. Bu müddet içinde maaşattan gayri 
mevadı mühimme ve müstaceleye sarfedilmek ve 
bilâhare senei mezkûre bütçesinin muayyen tertip
lerinden mahsup olunmak üzere (500 000) liranın 
sarfiyatı muvakkate suretiyle tediyesine mezuniyet 
verilmiştir. 

REÎS — Birinci maddeyi aynen kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler işaret buyur
sunlar... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edil
mekte olan varidatın cibayetine devam olunur. 

REtS — ikinci maddeyi aynen kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmiyenler işaret buyur
sunlar... Kabul olundu. 

Madde 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve kad
rosu caridir. 

• REtS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — işbu kanun 1 mart 1341 tarihinden 
Türkiye Seyri Sefain idaresi Muvazene Kanununun 
mevkii meriyete vaz'ı tarihine kadar muteberdir. 

REtS — Dördüncü maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar... Kabul etmiyenler işaret buyursunlar... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — işbu kanunun icrasma Ticaret Ve
kili memurdur. 

REtS — Beşinci maddeyi kabul edenler işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... 
kabul edilmiştir. 

8. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı 
demiryolları idaresinin 1341 senesi bütçe kanununun 
mekii meriyete vazına kadar ifa olunacak hidemat 
hakkında kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni Mazbatası (1/627) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzurum - Sarıkamış - Kars demiryolları idare

sinin mart 1341 senesi zarfındaki hidemata mahsus 
olmak üzere maaş ve masarifatı umumiyesi için 
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muktazi ellidokuzbin kırküç liranın sarfiyle şehri 
mezkûr zarfındaki cibayetine ve aidatının ahz ve 
1340 senesi tarifesinin tatbikine mezuniyet itası hak
kında Nafıa Vekâlea Celilesince tanzim olunan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 19 . 2 . 1341 tarihli içtımaın-
da ledettezekkür Meclisi âliye arzı takarrür eden Lâ-
yihai Kanuniye leffen takdim kılınmıştır. Mukteza-
smın ifa neticesinin inhasına müsade buyurulmasma 
rica eylerim efendim. 25 . 2 . 1341 

Başvekil 
Ali Fethi 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuebatı demiryol
larının Mart 1341 bir aylık muvakkat bütçe.kanunu 

Madde 1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şue-
batı demiryolları idaresinin mart 1341 zarfındaki 
maaş ve masarifatı umumiyesi için 1341 senesi büt
çesinde mahsup edilmek üzere 59 043 liranın avans 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Mart 1341 zarfındaki varidat 1340 
senesi rniısüli ahz ve clilbayet olunur. • 

Madde 3. — il 340 seoesii ücurat tarif ederi Mart 
1341 zarfında tatbik edilecefctÜr. 

Madde 4. — İşjbu kanun Mart 1341 iptidasından 
itibaren meriyül ücradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmıma Nafıa 
Vekilli ımamurdur. 

19 . 2 . 13411 
Başvekil ve1 Müdafaai 

Midlyd Vekili Adliyq Vekil 
Alil Fethi Mahmut Esat 

Bahriyle- Vekili Dalhilıiye, Vekilli 
İhsan Cemil 

Hariciye; Vekıii Maiye; Vekili 
Şükrü Kaya Muistafal Abdülhal'jfc 

Maarif Vekil Nafıa Vekili 
Saraçoğlu Şükrü Feyzîi 

Ziraat Vekili Ticareti Vekili 
Hasam Fehmi " AİİÜ Cenani 

Sı!hhüyej vq Muaveneti! 
İçtliımaliyeı Vekii 

Hasta 

Muvazeneli) Ma'Hiyd Encümenİl Mazbatası 
Erzurum - Sarıkamıış Kars ve Şueibaıtı Demiryolları: 

İdaresMn 1341 senesi Mart mahı hüdematına mah
sus 'OİImak üzeırıe ımaaşat ve masarifatı umumiyesi 
için tanzim kılınan muvakkat ibüıtçe lâyinasımın gön-
deriddiğlirii mutazammın Başvekâletten mevrut iâyihai 
kanuniye Encümenimizde tetkik ve müzakere olun
du. 

Mezkûr demiryoları idaresine ait umumî bütçe
min Maırt ayı zarfında (intacı memul bulunduğundan 
Hükümetin teklifi diğer bütçelerle kabul edilen esa-
sat daireslinlde ve miktarı tahsisatın sülüsü surefciylle ta-
dilen kalbul edilerek tmüstacefen müzakere -olunmak 
üzere Heyeti Celileye arz ve takdim kılındı. 

Muvazeneli Maliye 
Encümen^ Relisi, namına Mazbata Muharriri 

Çatalca Çatalca 
Şakır Şaikir 
Kâtip Aza 
Konya ' Sivas 
Fuat Halis Turgut 
Aza Aza 

Gaziantep Giresun 
Ahmet Renizi Kâzım 

Aza 
Tra'bzon 

Şefik 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuebaıtı Demir-
yolaırı İdaresi Bütçe Kanununun mevki me-
niyete vaz'ma kadar. ifa olunacak hidemat 

hakkında İâyihai1 kanuniye 
Maddle : 1. — Erzurum - Sarık atmış - Kars ve . 

Şuebatı Dem:âıyoil!ları İdaresıi 1341 Bütçe Kanunu
nun mevkii meriyete vaz'ma kadar ifa olunacak hi
demat ve iktisap olunacak hukuk muteberdir. Bu 
müddet 'içinde maaşaırtan gayri mevadı mühimme ve 
müstacele ye sarf eidiidime'k ve bidâharer senei mezkûre 
ıbütçesinlin muayyen tertiplerinden malbsup olunmak 
üzere effi dokuz 'bin İkanın sarfiyatı muvakkate 
suretiyle tediyesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde: 2. — Bu müddet zarfında kavariin ve 
nizamı mahsusasına teviikan varidatın ciilbayetine de
vanı olunacağı gibi ücurat tarifeleri dahi aynen 
tatbik edilir. 

Madde: 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdemimin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve 
kadrosu, caridiiır. 

Madde: 4. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihl'n-
den idara mezkûre Muvazene Kanununun mevkii 
meriyetle vaz olunacağı tarihe kadar muteibeırdiir. 

Madde : 5. — İşbu kanunun icrasına Nafıa Vs-
kilü memurdur. 

REİS— Heyeti umumiyesii hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Maddelere geç^mesinli kalbul 
edenler işaret buyursunlar... Kalbul etmeyenler üşa-
ret buyursunlar... Maddelere geçilmiştir. 
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Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuebatı demiryol
ları idaresi 1341 senesi-bütçe kanununun mevkii 

meriyete vazına kadar ifa olunacak hıdemat 
hakkında Kanun 

Madde : 1. - r Erzurum - Sarıkamış - Kars ve 
şuebatı demiryolları idaresi 1341 bütçe kanununun 
mevkii mer'iyete vaz'ına kadar ifa olunacak hidemat 
ve iktisap olunacak hukuk muteberdir. Bu müddet 
içinde maaşattan gayrı mevadı mühimme ve müsta-
celeye sarf edilmek ve bilâhare senei mezkûre bütçe
sinin muayyen, tertiplerinden mahsup olunmak üzere 
59 000 liranın sarfiyatı muvakkate suretiyle tediyesi
ne mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... 
Kabul, olundu. 

Madde : 2. — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamatı mahsusasına tevfikan varidatın cibayetine 
devam olunacağı gibi ücurat tarifeleri dahi aynen 
tatbik edilir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde : 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
'teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe ve kad
rosu caridir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde : 4. — işbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
idarei mezkûr Muvazene Kanununun mevkii meriye
te vazolunacağı tarihe kadar muteberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde : 5. — İşbu kanunun icrasına Nafıa Ve
kili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul 
olundu. 

9. —- Askerî fabrikalar müdiriyeti umumiyesi 1341 
senesi bütçe kanununun mevkii mer'iyete vazına ka
dar ifa olunacak hidemat hakkında kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1/630) 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
' Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesinin, 1341 

senesi bütçesi henüz Meclisi Âlice tasdik edilmediğin
den Mart ayına mahsus olmak üzere Müdafaai Milli

ye Vekâleti celilesince teklif olunan ve İcra Vekil
leri Heyetinin 26.2.1341 tarihli içtimaında ledelmü-
zakeref Meclisi Âliye arzı tensip olunan muvakkat büt
çe lâyihası leffen takdim kılınmıştır. Muktezasının 
acilen ifa ve neticesinin inhasına müsaade buyurul-
masını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde : 1. — 1341 senesi Martı mahı hidematı 

için sarf olunmak üzere Askerî Fabrikaları 1341 sene
si bütçesine mahsuben 1 190 089 lira Mart 1341 zar
fında tahsisatı muvakkate olarak verilmiştir. 

Madde : 2. — Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umu-
miyesince kavanin ve nizamat ve mekârreratı mahsu
sasına tevfikan istiyfa, edilmekte olan varidatın Mart 
zarfında kemakân tahsiline devam olunacaktır. 

Madde : 3. — 1341 senesi bütçesinin tasdikine ka
dar maaşata yapılan zamaimi ile teşkilâtı cedide tat*-
b'ik olunmaz. 

Madde : 4. — îşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde : 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 26.2.1341 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 
İhsan Cemil 

Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Şükrü Kaya Mustafa Abdülhalik 
Maarif Vekili - Nafıa Vekili 

Saraçoğlu Şükrü Feyzi 
Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Hasta 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
'Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 

senesi Mart ayına mahsus olmak üzere tanzim kılı
nan muvakkat bütçe kanun lâyihasının gönderildiğine 
dair Başvekâletten mevrut lâyihai kanuniye Encüme
nimizde tetkik ve müzakere edildi. 

Müdiriyeti Umumiyenin 1341 senesi Muvazene 
Kanununun Mart 1341 zarfında intacı memul bulun
duğundan teklif edilen lâyihai kanuniye Muvazenei 
Umumiyeye dahil devair için kabul edilen kanun esa-
satı dairesinde tedilen kabul edilmiş ve amele yevmi-
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ye ve ücurat mevadı mühimme ve müstacele meya-
nında lâzimüttediye hususattan madut olduğundan bu 
cihetin ayrıca metni maddeye ilâvesine lüzum görül
memiştir., Muaddel lâyihai kanuniye müstacelen mü
zakere edilmek istirhamiyle Heyeti Celileye takdim 
kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Çatalca Çatalca 
Sakir Şakir 

Kâtip Aza 
Konya Giresun 

Fuat Kâzım 
Az<1 Aza 
Sivas Gaziantep 

Halis Turgut Ahmet Remzi 
Aza Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Lâyihai Kanuniye 

Madde : 1. - ^ Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umu
miyesi Bütçe Kanununun mevkii meriyete vaz'ına ka
dar ifa olunacak hidemat ve iktisap olunacak hukuk 
muteberdir. 

Bu müddet içinde maaşattan gayrı mevadı mühim
de ve müstaceleye sarfedilmek ve bilâhare senei mez-
kûre bütçesindeki muayyen tertiplerinden mahsup 
olunmak üzere 750 000 liranın sarfiyatı muvakkate 
suretiyle tediyesine mezuniyet verilmiştir. 

Madde : 2. — Bu müddet zarfında kavanin ve ni-
zamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edilmekte 
olan varidatın cibayetine devam olunur» 

Madde : 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve unvan 
ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe kanun ve 
kadrosu caridir. 

Madde : 4. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi Muvazene 
Kanununun mevkii meriyete vaz'ı tarihine kadar mu
teberdir. 

Madde : 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
mütalâa var mı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Söz iste
rim. Efendim! Geçen senenin son günlerinde bir 
takrir takdim etmiş idim. Askerî fabrikalarının İstan
bul'da bulunduğu zamanda amelenin temini istikbal 

sandığı vardı. Altmışüç bin lira birikmişti. Bu para 
orta yerden kaybolmuştur. Müdafaai Milliye Vekâle
ti bütçesi vesilesiyle Vekil Beyden rica ederim. Lüt
fen o sualime cevap hazırlamışlar mıdır? 

REİS — Efendim! Heyeti umumiye hakkında baş
ka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi 1341 
senesi bütçe kanununun mevkii meriyete vaz'ına 

kadar ifa olunacak hidemat hakkında kanun. 

Madde" : 1. — 1341 senesi Askerî Fabrikalar Mü
diriyeti Umumiyesi bütçe kanununun mevkii meriyete 
vaz'ına kadar ifa olunacak hidemat ve iktisap oluna
cak hukuk muteberdir. Bu müddet içinde maaşattan 
gayrı mevadı mühimme ve müstaceleye sarfedilmek ve 
bilâhare senei mezkûre bütçesindeki muayyen tertip
lerinden mahsup olunmak üzere yediyüz elli bin lira
nın sarfiyatı muvakkate suretiyle tediyesine mezuni
yet verilmiştir. 

BAŞVEKİL VE MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİ
Lİ ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efendim (750) bin 
liralık meblâğ vakıa maaşattan gayrı olan hususata 
sarf edilecektir. Fakat askerî fabrikalarda çalışmakta 
olan ve gerek yevmiye suretiyle ve gerek aylık sure
tiyle ücret almakta olan amelelerin ücretleri bu meb
lâğa dahildir. Sui tefehhüm olmamak için bunu He
yeti Celilenize arz ediyorum. Maaşat, tabiî memuri
nin maaşatıdır. Fakat amele ücreti tabiî (750) bin li
rada dahildir. Amele bu ücuratı almak mecburiyetin
dedir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — Esasen 
diğer bütçelerde de bu noktai nazar kabul edilmiş ve 
aynı noktai nazarla tespit edilmiştir. 

REİS — Efendim! Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde : 2. — Bu müddet zarfında kavanin ve 
nizamat ve usulü mevzuasına tevfikan istiyfa edilmek
te olan varidatın cibayetine devam olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Madde : 3. — Bu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve un
van ve maaşları hususunda 1340 senesi bütçe kanun 
ve kadrosu caridir. 
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REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tik 

Madde : 4. — işbu kanun 1 Mart 1341 tarihin
den Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi Muva
zene Kanununun mevkii mer'iyete vaz'ı tarihine ka* 
dar muteberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edildi. 

Madde : 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen işaret buyursun... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 
'Başka yoktur. Şimdi kabul edilen yedi lâyihadır. 
Bunları tayini esami ile reye vaz edeceğim. Lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. (Reyler toplandı.) 

REİS — Efendim! Reyini vermeyen arkadaşlar 
var mı? (Hayır sesleri.) Ârânın istihsali hitam bul
muştur. Efendim! Kanunların neticei arasını arz ede
ceğim : Malûmuâliniz reye vaz olunan kanunların ade
di «,yedî» tanedir. Bunların hepsi hakkında istihsali 
ârâ hitam bulduktan sonra dokuz arkadaş reye işti
rak etmiştir. Onları saymıyorum. Ayrı duruyor. Yani 
arz edeceğim yekûnlara dokuz rey dahil değildir. 

Efendim! Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 se
nesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair olan 
Icanuna (153) arkadaş iştirak etmiştir ve cümlesi ka
bul reyi vermiştir. Muamele tamamdır kanun 153 reyle 
kabul olunmuştur. 

Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesi
nin 296 ncı faslına tahsisatı munzamma itasjna dair 

* t mtamOm 

olan Kanuna 151 arkadaş iştirak etmiştir. Hepsi ka
bul reyi vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun kabul 
olunmuştur. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 senesi Büt
çe Kanununun mevkii meriyete vaz'ına kadar ifa 
olunacak hidemat hakkındaki kanuna 152 arkadaş 
reye iştirak etmiştir ve hepsi de kabul reyi vermişler
dir muamele tamamdır. Kanun kabul edilmiştir. 

Düyunu Umumiyenin 1340 senesi bütçesine tahsi
satı munzamma itasına dair olan kanuna (150) arka
daş iştirak etmiştir. (146) kabul, 4 ret vardır. Muame
le tamamdır. Kanun 146 reyle kabul edilmiştir. 

Seyrisefain İdaresinin 1341 senesi Bütçe Kanu
nunun mevki meriyete vaz'ına kadar ifa olunacak hi
demat hakkındaki Kanana 157 arkadaş iştirak etmiş-• 
tir. Cümlesi kabul reyi vermiştir. Muamele tamamdır. 
Kabul edilmiştir. 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şüebatı demiryol
ları idaresi 1341 senesi bütçe kanununun mevkii me
riyete vaz'ına kadar ifa olunacak hidemat hakkında
ki kanuna iştirak eden azanın adedi 162'dir.-160 kâ ' 
bul, 2 ret vardır. Muamele tamamdır. 160 reyle kabul 
edilmiştir. 

Askeri Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi 1341 se
nesi bütçe kanununun mevkii meriyete vaz'ına kadar 
ifa olunacak hidemat hakkındaki kanuna 161 arka
daş iştirak etmiştir. 159 kabul, 2 ret vardır. Muame
le tamamdır. Kanun 159 rey ile kabul edilmiştir. 

Efendim! Yarın saat onda içtima etmek üzere cel
seyi tatil ediyorum. 

Hitâmı Celse; Saat : 6,0i 
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3 Nisan 1341 tarih ve 319 numarah (Havalii Şarkiye muhacirlerinin iadesi ve mesakeninin tamir ve inşası 
için tahsisat itasına dair) Kanun ile verilen tahsisatın sarf edilmiyen miktarın 1341 senesi zarfında sarfı 

hakkında Kanunun neticesi ârâsı. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B£ 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
E&ad B. 

' Nafiz B. 
ANKARA 

Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B, 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 

' M ur ad B. 
Rasih Ef.ı 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B, 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Sami'h Rifat B. 

BOLU 
Cevad Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfı B. 

1 Şükrü B. 
BOZOK 

Süleyman Sırrı B. 
BURSA 

Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B, 

Reye iştirak edenler 
Kaibul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

154 
149 

1 
4 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Mehmed B. 
Şeref B. 
Zülfi B.

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Rasim B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B.. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Adnan B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdula'h Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmed Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. f 

Hasan Fehmıi B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞBHİR 
Ali Rıza B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 
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KÜTAHYA 
Nuri B. 
Ragıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
ReşM Ağa 

MARAŞ 
Abdülfcadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
îlyas Sami B. 
Rıza B. 

ORDU 
İsmail B. 
Recai B. 

RtZE 
Ali B. • 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. / 

SİlRD 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞI 
Faik B, 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

(Reddeden) 

BİGA 
Mehmet B. 

TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 

Ali B. -
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

(Müstenkifler) 

GAZİANTEP I İSTANBUL 
Hafız Şahin Ef. I Süleyman Sırrı B. 

KANGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 

»-•-<« 
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Müdafaai Milliye Vekâletinin 1341 bütçesinin 296 ncı faslına 
Kanunun neticesi ârâsı 

tahsisatı munzamma itasına dair 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B; 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B, 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murad B, 
Rasih Efi 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B, 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rif at B.: 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrü Bey 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Müstenkifler 

[Kabul e 

1 ÇORUM 1 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B, 
Feyzi B. j 

1 Mehmet B. 
Şeref B. 
ZülfiB. 

EDİRNE 
1 Cafer Tayyar Paşa 
1 Hüseyin Rıfkı B.: 

ELÂZİZ 
1 Hüseyin B. Ç 
1 Mustafa B. 
j NaciB, 

ERGANİ 
1 İhsan B. 
1 İhsan Hâmid B. 

Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 
1 Sabit B. 

ERZURUM 
1 Câzim Ef. 

Halet B.; 
1 Münir Hüsrev B. 
1 RaifEf. 
1 Rüştü Paşa 
1 Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
1 Abdullah Azmi B. 

ArifB. 
1 Emin B. 

151 
151 
— 
- -

derileri 

GAZİANTEP 1 
Ahmet Remzi B. 
Hafız Şahin Ef, 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B, 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

[ Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil EL 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmet Emin B.: 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B, 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef.: 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

1 Mahmud Nedim B. 
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M ARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tashin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi Bj 

MUŞ . 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
Hamdi B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim Bi 
Ziyaettin B. 

TOKAD 

Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B.: 
Rahmi B. 

Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 

Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

•. ı.ımt>m<90 +-
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Müdafai Milliye Vekâletinin 1340 senesi bütçesine tahsisatı munzamıma itasına dair kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 1 
Safa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murad B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN | 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rıfat B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrü B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

: 153 
: 153 
'. — 

(Kabul edenler) 

ÇORUM I 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Mehmed B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
, Hüseyin B. 

Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

| ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B./ 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Hafız Şahin B. j 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafiz Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B.: 
İbrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSAR SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSAR ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B, 
Haydar Adil B. 

i Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B, 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. „ 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 
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MALATYA 
Dr. Hilmi B. . 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
İlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 

Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

. Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim- B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

i>9<i 
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Düyunu umumiye müdüriyeti umumiyesi 1340 senesi bütçesine tahsisatı munzamma itası hakkındaki 
kanunun neticci ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Murad B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B, 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi Ef. 
Şükrü Bey 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

150 
146 

4 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

. ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Hafız Şahin EL 

GENÇ 
Muhiddin B. 

(Kabul edenler) 

GİRESUN 
Hakkı Tank B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Flasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. . 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B, 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSAR SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSAR ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa-Ef, 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 
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MARDİN 
Âbdülgani B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Ilyas Sami B. 

Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

, 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. / 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 

[Reddedenler] 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 

Mehmet Vehbi B. 
KONYA 

Eyyüp Sabri Ef. 

Süleyman Sırrı B. 
Şefik B, 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

»>»«<« 
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Evkaf Müdiriyeti umumiyesinin 1341 senesi bütçe kanununun mevkii meriyete vaz'ına kadar ifa oluna
cak hidemat hakkındaki kanununun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrü Bey 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B, 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenlef. 
Reddedenler 
Müstenkifler 

: 152 
: 152 

— 
: — 

(Kabul edenler) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Mehmed B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Musttafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 
Emin B./ 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Hafız Şahin B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR-
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

, 

Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSAR SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSAR ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Musttafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
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MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
tlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 

Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 

İbrahim B. 

ZANGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

• > • • « 
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Seyrisef ain idaresi 1341 senesi bütçe kanununun mevkii meriyete vazına kadar ifa olunacak hidamat hakkın
daki kanuna ait neticei ârâ 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
ismail Sefa B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. * 

Murad B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD U i V x i - f i j ı i y 

Şefik B. 
BİGA 

Mehmed B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi Ef. 
Şükrü B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

: 157 
: 157 
: — 
: — 

(Kabul edenler) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 

Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 
Züifi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef, 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

. ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

- - 5 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

Kâzım B. 
GÜMÜŞHANE 

Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

ÎÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 

Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

2 — 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

İzzet Ulvi B. 

Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B, 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
, 

Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KONYA 
Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 



KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
A&iüttcadir B. 

Mithat B. 
Tahsin B, 

MARDİN 
Abdürrezzak B. 
Necip B. 

t : 66 28 . 2 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

. 1341 C : 3 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 

TOKAD 
Hacı Kâmil B. 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuabatı Demiryolları İdaresi 1341 senesi bütçe kanununun 
vazma kadar ifa olunacak hidemat baklandaki kanununun neticei ârâsı 

meriyete 

(Kanun kabul edilmiştir. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Murad B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrü B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

162 
160 

2 

[Kabul edenler] 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYABEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı. B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B.
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHlSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmü B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHlSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B, 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
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Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Rağıp B; 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
îlyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 

[Reddec 
ADANA 

Safa B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 

SİNOP 

Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

TOKAT 

Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

Ünler] 

MERSİN 
Niyazi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Aü B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Hail B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

»••-<« 
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Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi 1341 senesi Bütçe Kanununu mevkii meriyete 
olunacak hidemat hakkındaki kanunun neticei ârâsı 

vazma kadar ifa 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Murad B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrü B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Mehmet B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 
Emin B. 

161 
159 

2 

(Kabul edenler) 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmet Şükrü B. 
İbrahim B. 

İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sur ur i B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Aağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B.: 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 
Sabit B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef, 

56 — 



Mustafa Ef. 
Mustafa Feyzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Saip B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Rağıp B, 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 
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MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MENTEŞE ' 
Esad Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
îlyas Sami B, 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

ORDU 
İsmail B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

[Iteddec 
ADANA 

İsmail Safa B.; 

SARUHAN .1 
Hacı Ethem B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

TOKAT 
Hacı Kâmil Ef. 
Mustafa Vasfi B. 

ImUrJ 

MERSİN 
Niyazi B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
AH B. 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 
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