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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i ınazakerat; saat : 2,00 

REİS : Kâzım Paşa 

KATİPLER t Hakkı Bey (Vaı) Rajpp Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi Açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı Sabık hulâsası okunacaktır. 

SEKSENYEDİNCİ İÇTİMA 

25 Mart 1341 Çarşamba 

Birinci celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap
tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. 

Müddeti mezuniyetlerini tecavüz ettiren azayı 
kiram hakkındaki Divanı Riyaset karariyle sabık 
Maraş Mebusu Arslan Beyin hâmil olduğu istiklâl 
Madalyası kordelasının kırmızı • yeşile tebdili hak
kındaki Makamı Riyaset tezkeresi kıraat ve kabul 
edildi. 

Mektebi Harbiye ve Bahriye ile Tatbikatı Bay-
tariye mektebinden mezun efendilere teçhizat bedeli 
itasına dair olan kanun ikinci defa olarak tayini 

esami ile reye vazedildikten sonra İskân Müdirİyeti 
Umumiyesi Bütçesinin müzakeresine başlanıldı ve 
cereyan eden müzakere neticesinde bir fasıl tadilen 
diğer fasıllar aynen kabul ve teneffüs âçin celse ta-. 
til olundu. 

İkinci celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Büyük Millet 

Meclisi Bütçesinin müzakeresine ibtidar edildi. Ce
reyan eden müzakere neticesinde üç fasıl aynen ka
bul edildikten ve Mektebi Harbiye ve Bahriye İle 
Tatbikatı Baytariye mektebinden neşet eden efendi
lere teçhizat bedeli itası hakkındaki Kanunun ek
seriyetle kabul edildiği tebliğ olunduktan sonra Per
şembe günü bermutat içtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık aynen kabul 
olundu. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
i. — Evkaf Müdirİyeti Umumiyesinin 1341 sene

si Bütçesine mahsuben verilmiş olan 500 000 liraya 
ilâveten daha 500 000 liralık tahsisat itast hakkında 
kanun lâyihası (1/669) 

REİS — Muvazene! Maliye Encümenine hava
le edilmiştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa! Bu bütçe
leri biran evvel çıkaralım efendim. Böyle ilâve, 
ilâve bunun sonu ne olacak? Hem ıbizİm beyhude 
vaktimiz işgai edilmemiş olur ve hem de devadrin 
işi ait üst edilmiş olmaz. 

REİS — Çıkarmak için çalışıyoruz efendim. 

2. — Seyri Sefâİn İdaresinin 1341 senesi Bütçe
sine mahsuben verilmiş olan 500 000 liraya ilâveten 
daha 500 000 liralık tahsisat itast hakkında kanun 
lâyihası (11670) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Öksüz Yurtları Müdirİyeti Umumiyesinin 1341 
muvakkat bütçesi hakkında (1/667) ve Öksüz Yurtla
rı Müdirİyeti Umumiyesinin 1341 senesi Bütçesinin 
tasdikine kadar tahakkuk edecek maaş, ücret ve tah
sisatı fevkalâde olarak 30 500 Uranın sarfına mezuni
yet itası hakkında kanun lâyihası (î/671% 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Teklifler 
1. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; Bur-

dur'un Belönü nahiyesi dahilindeki ahaliye tefviz olu
nan çiftlikât bedelâtmın affı hakkmda teklifi kanu
nisi (2/462) 

(Lâyiha Encümenine) 
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Takrirler 
/. —•. Rize Mebusu Esat Beyin; müstacelen ruz-

namede buluttan Şurayı Devlet teşkilâtına ait kanun 
lâyihasının bütçeleri gayrı mevada tercihan müza
keresi hakkında takriri 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celİleye 
Ruznameye müstacel olarak alınmış olan Şurayı 

Devlet teşkilâtına ait lâyihai Kanuniyenin müzake
resi şimdiye kadar teahhür etmiştir. Ehemmiyeti 
derkâr bulunan bu kanunun bütçeden gayri diğer 
mevada tercihan müzakere Duyurulmasını teklif ve 
rica ediyorum efendim. 

Rize Mebusu 
Esad 

REtS -— Efendim! Bu takrirle Şurayı Devlet 
Kanun lâyihasının bütçeden sonra müzakere edilecek 
kanunların başında olmak üzere müzakeresi teklif 
ediliyor Bu takriri nazarı dikkate alanlar lütfen el
lerini kaldırsınlar..., 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Acaba 
takrir sahibi bütçenin haricindeki gündemin müza
keresini istiyor mu? 

REİS — Bütçe bittikten sonra müzakeresi iste
niliyor. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Paşa! 
Müzayede ve münakaşa hakkında mühim bir kanun 
vardır. Bütün Vekâletler Bu kanuna bakıyor, Bu ise 
müstacel ruznameye dahildir. Onun için bu kanu-

/. — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) 

A) Büyük Millet Meclisi Bütçesi : 
REÎS — Müzakereye devam ediyoruz efendim. 

' Fasıl Lira 

4 Memurin Maaşat ve ücuratı 54 546 • 

nun müzakeresinden sonra Şurayı Devlet Kanunu 
müzakere edilsin,. 

REİS — Efendimi Deminki takriri nazarı dikka
te alanlar lütfen eîlerini kaldırsınlar... Nazarı dik
kate almayanlar lütfen ellerini kaldırsınlar... Nazarı 
dikkate alınmıştır etendim! 

2. — Karahisart şarki Mebusu Ali Sururi Beyin, 
Meskenleri muhlerik olanlar için verilen meblağın 
âdilâne tevzi olunmadığı hakkında aldığı telgrafna-
me suretinin merbut olduğundan bahs ile bu husus
ta mıtktezayt adil ve kanunun temini icrasına dair 
temenni takriri (4/189) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
ÂZ AYİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Paris Büyükelçiliğine tayin olunan Ali Feî-
hi Beyin İstanbul Mebusluğundan istifası. 

REİS — Okunacaktır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Celİl esine 
Paris Büyükelçiliğini kabul eylemiş olduğundan 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei mahsusası mu
cibince mebusluk sıfatından mahrum kaldığımı arz-
ederken Büyük Millet Meclisinin bütün azayı kira-
mına karşı mütehassis olduğum lâezal hürmetleri
min en samimi muvaffakiyet temenniyatma terdifen 
Meclisi Âliye iblâğına delâlet buyurulmasını rica 
eylerim efendim. 

İstanbul Mebusu 
Ali Fethi 

(Allah muvaffakiyet versin sesleri) 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 

İDARE HEYETİNDEN ALİ RİZA BEY (İstan
bul) — Efendim! Memurin maaşatına ait olan birin
ci madde hakkında Meclisi Âlinin gösterdiği tema
yül üzerine bu sabah Muvazenei Maliye Encüme
ni ile görüştük ve teadülü teminen bazı tadilât yap
tık. Bunu arzedeceğim. 

SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Ereğli ile Zonguldak arasında şimendifer hattı inşa 
edilmemesi esbabına dair Ticaret Vekâletinden suali 

REİS — Sahibi Sual burada değildir efendim. 
2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; şahsî menfaat

ler temini maksadıyla bazı müessesatt ticariye ve 

âliyeye hulul edenler hakkında takibat ve tahkikat 
neticesinin izahına dair Dahiliye Vekâletinden suali, 

REİS — Sahibi sual ikinci defa bulunmadığından 
dolayı sual sakıt olmuştur. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Kadrodan takip 
edelim- bakalım ne yaptınız? 

ALİ RIZA BEY (devamla) — Pek âlâ efendim! 
malumu âliniz ortada iki esas mevcuttur. Birisi gece 
yevmiyelerinin kalkması dolayisiyle geceleri de ifayı 
vazifeye memur olan memurlar. 

FERİDUN FİKRİ BEV (Dersim) — Ali Rıza 
Beyefendi! Sesinizi işitmiyoruz. Dün pek yüksek söy-
lüyordunuz< 

ALI RIZA BEY (Devamla) — Yavaş yavaş açılı
rım efendim. 

Efendim! Arzettiğim gibi gece yevmiyelerinin 
kalkması dolayisiyle geceleri de ifayı vazifeye mecbur 
olan memurinin maaşlarına yapılacak olan zam ile 
bu zam neticesinde bütün memurlar arasında yeni
den bir teadül temini için yapılacak maaş tehaviilatı 
arzedeceğim şekil dahilindedir, Kavanîn kalemi mü
dürünün maaşım altmış liraya, mümeyyizin - ki sıra-
sİyle takip edilecek olursa anlaşılır • 35 liraya, diğer 
iki mümeyyizin yirmi beşer liraya, tezyit edilmiş ve 
20 liralık beş kâtip var, onların maaşları artırılma-
mıştır, Ondan sonra gelen 15 liralık üç kâtibin 
maaşları da on yedi buçuk lîmya tezyit edilmiştir. 

Evrak Kaleminde otuz liralık mümeyyizi 35 lira
ya 15 liralık birinci kâtip... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Elli beş, altmış, 
elli yerinde kalmış, teadül nasıl olmuş? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Evrak müdürüne zam 
yok mu? 

ALI RIZA BEY (Devamla) — Yok efen
dim! Şimdi tadilâtı arz ediyorum. Evrak müdü
rüne zam yapmadık. Çünkü Maaşı kâfi görüldü, 
Muvazene ile bu suretle mutabık kaldık. Tabiî her 
iki taraf fikrini söylemiştir. Bu esas dahilinde mu
tabık kaldığımız noktalan arzediyorum. Evrak kale
mi mümeyyizi 30 liradan 35 liraya, ikinci smıf iki 
kâtip on beş lira maaşları vardır. Bunların maaşları 
17,5 liraya tezyit edilmiştir. 12,5 liralık kâtibin maa-
fi 15 liraya evvelce tezyit edilmiş olduğu için bu 
sefer buna birşey vermedik. Vehbi Beyin gösterdik
leri tevzi esası dahilinde, dün gösterdikleri bir lüzum 
var idi. Bu esas dahilinde yeniden ayrıca da bir 
tevzi memuru 17,5 lira olarak kadroya ilâve ettik 

_ bunun esbabı mucibesini dün arzettiğim için tekrar 
etmek istemem. Zabıt kalemi müdürü maaşı 40 lira 
iken 45 liraya iblâğ edildi, yirmi beş liralık bir mü
meyyiz maaşı 30 liraya ve diğer mümeyyizin maaşı da 
20 den 27,5 liraya, yirmişer lira maaş ile katiplerin 
maaşları 25,5 liraya, diğer on kâtip vardır, bunların 

maaşı da 15 liradan 17,5 liraya tezyit edilmiştir. 25 
liralık Uç grup şefinin maaşları evvelce artırıldığın
dan bunların tezyidine lüzum görülmemiştir. Muva-
zenei Maliye Başkâtibinin maaşı 50 liradır. 16 senelik 
bir meclis memuru olduğu için bunun maaşı da 55 
liraya iblağ edilmiştir, 

Memurin muhakemat Encümeni Başkâtibi maaşı 
otuz lira olarak bırakılmıştır. İkinci kâtip maaşı yir
mi liradan yirmi beş liraya tezyit edilmiştir. 15 lira
lık iki mukayyidin maaşları 17,5 lira olmuştur. 

Hafızıkütüp muavini 20 lira idi 25 liraya çıkar
dık, Daire Müdürünün maaşı 40 lira idi elli liraya ib
lâğ edilmiştir ve hademeler arasında da ufak tefek bazı 
tebeddüller oldu. Serhademeden sonra bir muavin ge
liyor. Bunun adedini İkiye çıkardık. Sebebini açık
ça arz edeyim. Medİste""bir dilsiz Sıtkı Efendi var. Bu 
35 senelik ecirdir. Hiç zam görmemiştir. Bunu serha-
deme muavini göstererek maaşına 5 lira zammettik. 
(tyi sesleri) Sonra kütüphanede bir hademe vardır. 
Fu hademe artık hademelikten çıkmıştır. Yine ücret
le istihdam edilmek şartiyle kütüphane müstahzırı 
namiyle 40 lira ücret tayin ettik. 

Matbaa Müdürünün maaşını 40'dan 45 liraya çı
kardık musahhih 15 lira idi 20 liraya, sermusahhİh 
18'den 25 liraya ve üç nefer musahhih muavini maaş
ları 13 lira idi 17,5 liraya İb.'âğ ettik. Ambar Memu
ru maaşı 15 lira idi 20 liraya çıkardık. Malûmuâliniz 
Matbaa gece çalışmaya mecburdur. Mürettİpler 
için maddesi geldiği vakit bazı mütalâamız var
dır. Çünkü mürettipleri ameleden addettiğimiz için 
bunların fazla mesaisine mukabil ücret vereceğiz. 
Bunu faslı geldiği zaman, söyleyeceğim, yalnız me
murine, Meclisi Âlice ittihaz edilen karar mucibin
ce böyle ufak bir zam yaparak Matbaada da memu
rin için gece mesaisine mecburi kılmak istiyoruz. 
Sonra Efendim! Matbaaya bir litoğraf makinesi alın
dığı için bir litoğraf makinisti tutulmuştur ve €5 lira 
ücret verilmektedir. Bu da kadrolarına İlâve edilmiş
tir. 

Şimdi bunun neticesini arz edeyim. Bu yaptığı
mız zam aim neticesinde bütçenin maaşı asli madde
sine (1 238) lira zammetmek icabediyor. Yani yap
tığımız zamaimİn mecmuu t 238 liradır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Kütüp
hane Cuma günleri açılmaz. Kütüphane memuru bir 
tane olduğu için hakkı da vardır. Ankara gibi bir yer
de bilhassa Cuma günü açılması icabeden bir kütüp
hanenin o gün de açılması için heyeti idare ne gibi 
tedbir düşünüyor? 
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ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Emir veririz, açtı
rırız. çünkü muavini vardır. Cuma günleri buluna
bilir. 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Efendim! Kavinin 
Müdürü 60, Muhasebe Müdürü 60, Evrak Müdürü, 
50, Zabıt Müdürü 45, bu herhalde noksan kalmış
tır. Diğer müdürler altmış, elli aldığı halde Zabıt 
Müdürüne neden kırkbeş lira veriliyor? Bunu da na
zarı dikkate almalıdır. 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim! Kıdem 
meselesidir. Maalesef Meclisi Âlinin memurininin 
terfihine ait bir nizamnamesi yoktur (isterdi sesle
ri). Tabiî. Mademki bu lüzumdan bahsediyoruz. Bu
nu da yapmaya esasen evvelce teşebbüs etmiş oldu
ğumuz anlaşılmalıdır. Talimatname yapıyoruz. Bu 
talimatname yalnız Refet Beyefendinin hastalığı 
dolayısiyle maateessüf teahhür etti. Müsveddesi ih
zar edilmiştir. Divanca tasdik edildikten sonra meri 
olacaktır. Aynı zamanda vazettiğimiz; maaşlar dai
ma kıdem esası dairesindedir. Meselâ Kavaninİn 
Kalemi Müdürüne altmış lira veriyoruz. Yirmİüç 
Nisan 1336*da da Büyük Millet Meclisi ilk açıldığı 
zamanda Kavanİn Müdürü olan zat bugün Kavanin 
Müdürü olan Hâmit Beydir. Sonra muhasebeci ge
liyor. Keza o da öyledir ve bunlar kıdem esası dâ
hilinde yapıldığı için onlara biraz fazla zammedil-
miştir. Arz ettiğim talimatnamenin mevkii meriyete 
vazından sonra maaşlara vukubulacak zamaim bit-
tabii o talimatname ahkâmına tevfikan yapılacak
tır. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) -— Rica ediyorum. Za
bıt Müdürünün maaşı hiç olmazsa evrak kalemi Mü
dürünün maaşı 'ile bir olsun. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Muvazene Encüme
ni kabul ederse biz de kabul ederiz efendim,, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim? 
Matbaa Müdürü gerçi isimleri zikredilen efendiler 
kadar kıdemli değildir. Yani Meclisin ikinci sene
sinde gelmiştir. Fakat mesai itibariyle vazifesi zan
nederim hepsine falktir ve geceleri çalışmaya mec
burdur. Bunun İçin beş lira doğru değildir. Beş lira 
daha zammedİlmesini teklif ediyorum. 

ALİ RİZA BEY (İstanbul) — Matbaa Müdürü
nün maaşı 32,5 lira iken 45 liraya iblâğ edilmiş
tir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendenizce Meclis hademelerine de terfih esasında 
bir ;ey düşünmek lâzım gelirdi. Bu babda bir şey tek

lif ederseniz herhalde Meclisi ÂH reddetmez. Bu adam
lar hakikaten fedakârane bir suretle çalışıyor. 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Müstahdemin üc
retlerinin az olduğuna bende kaniim. Yalnız Muvaze-
neî Maliye Encümeninin teklifime iştirak edeceği 
kendileri tarafından temin edilirse müstahdemine 
beş lira zamedilmesinde bir mahzur görmem. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Muva
zene Encümeni bizim üç hadememiz İçin... 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) ~ Muvazene Encü
meni kabul ederse bendeniz kabul ediyorum çünkü 
maaşların mütevazin yürümesini arzu ediyoruz. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hakkı tek
lifi haizsiniz. 

ALİ RIZA BEY (istanbul) — Muvazene Encü
meni kabul etmek şartiyle teklif ediyorum. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (İzmit) — Kabul edi
yor Encümen efendim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Maliye Ve
kili Bey de. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maliye Vekilinin bu hususta hakkı kalemi yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Trabzon Me
busunun vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maliye Vekili sıfatiyle değil. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Meclis memurları için 
ayrı ayrı müzakere cereyan edemez. Bunların hepsi 
tespit edilmiştir. Burada âlelinfirat her memurun ya
hut her hademenin maaşı İçin müzakere olur mu? Bu 
başa çıkar mı? 

REİS — Bu hususta başka mütalâa var mı eefn-
dim? Matbaa Müdürü maaşının beş bin kuruşa İblâ
ğı hakkında bir imzalı takrir var. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Efendim! Encümen 
kabul ediyor (olamaz sesleri). 

İDARE HEYETİNDEN ALİ RIZA BEY (İstan
bul) — 32,5 liradan 45 liraya İblâğ ettik. Bu sene gös
tereceği faaliyeti nazarı itibara alarak gelecek sene 
tezyit edilebilir. 

REİS — Bu hususta başka mütalâa var mı efen
dim? 

İDARE HEYETİNDEN ALİ RIZA BEY (İstan
bul) — Hayır efendim. 

REİS — Başka bir teklifiniz var mı? Hademe
ler için bir zam -teklif ediyor musunuz? 

ALİ RİZA (İstanbul) — Muvazene! Maliye Encü-
nei kabul ederse müstahdemin için teklif edilen mik
tara ilâveten beşer lira zam teklif ediyoruz, 
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REÎS — Encümenin bîr itirazı var mıdır? 
MAZBATA MUHARRİRİ ŞAKIR BEY (Çatal

ca) — Yoktur efendim. 
REİS — Hademelere beş Ura zam teklif ediyor

lar. Encümenin de bir itirazı yoktur. Kabıd buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırışın... Kabul edilmiştir. O halde Enmümen 
faslı alıp ona göre tadilâtını yapsın. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok).— Paşa haz
retleri! Meclisin Zabıt Kalemi, Meclis gece müzake
resi yaptığı zaman burada bulunuyor. Bilhassa Mü
dürü burada bulunuyor. Beş lira zam muvafıkı ade-
let değil. İdare Heyeti hiç olmazsa elli liraya iblâğ et
sin. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Pasa hazretleri! 
Memurine yapılan zam şayanı şükrandır. Fakat me
murini inzibati yeye hiçbir zam yoktur. Bir serkomiser 
17,5 lira alır mı? Bunun için idare ne düşünüyor? 

İDARE HEYETİNDEN ALİ RIZA BEY (istan
bul) — Memurin inzibatiyeye yapılacak zamaim 
umum polisler meyanında doğrudan doğruya Mu-
vazeneİ Maliye Encümenince düşünülmektedir. Mu-
vazeneİ Maliye Encümeninin verdiği esas dâhilin
de tabiî bizim memurini inzibatiyeye de zam yapıla
caktır. Ve ondan evvel bir şey teklifini biz faydalı 
görmekteyiz. 

İBRAHİM SÜREYYA BEY (Kocaeli) — Mecli
sin İnzibat memurlarının vazifesi daha fazladır. 

REİS — Efendim! Bu fasılda yalnız hademele
re beser Ura zam esası kabul edilmiştir.. Buna göre 
faslın yekûnunu yapıp getirmek üzere Encümene 
tevdi ediyoruz. Şimdi ondan sonraki fasla geçiyo
ruz. Bu fasla ait bir teklif vardır okunsun: 

Heyeti Umumiyeye 
Nizamnameyi Dâhilide musarrah olup, İstida En

cümeni tarafından ifası lâzım gelen vazaifin temini 
ve muamelâtın süratle intacı için mevcut kâtibe ilâ
veten İstida-Encümenine mektebi âli tahsili görmüş 
bir efendi alınması hakkında İstida Encümeni Riya
setinin sureti mus&ddakası mevrut tezkeresi Divanı 
Riyasetin 10 Şubat 1341 tarihli Dokuzuncu îçtimain-
da ledettezekkür bu babda zikredilen esbabı mu
cibe muvafık görülmüş ve mezkûr Encümene âli tah
sil görmüş bir kâtip alınması tensip edilmiş olmakla 
keyfiyet Heyeti Umıımiyenin nazarı tasvibine arz olu
nur. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

REİS — Efendim! Bu mesele kadro meselesidir. 
İstida Encümenine bir kâtip ilâvesi arzu edilmiş. 

MUSA KAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
İstida Encümenine müstesna olarak bir kâtip ve
rilemez. Her Encümeninin kâtibi vardır. 

REİS — Esasen reye konulacak bir şey olmadı
ğı için malûmat kabilinden arz ettik. Heyeti İdare 
şüphesiz nazarı dikkate alır. Efendim! Faslın yekû
nu Encümenden gelmiştir. Elliyedi bin yetmişaltı 

girayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

5 Masarifi müteferrika 5 700 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul'etmeyenler el kaldırsın.». Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

6 Masarifi Mütennevvja 86 545 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! (Otomo
bil hakkındamı söyleyeceksin sesleri) Söyleyeceğimi 
rüfeka anlamıştır. Efendileri Meclise yeni bir otomo
bil mubayaası vardır. Artık bu otomobil mubayaa
larından vazgeçelim. Şimdi memurlara bihakkın 
zamettiğimiz şeylerden bu otomobilin masrafını çı
karmış olalım. Onun için yemden otomobil almaya
lım. istirham ediyorum. Bunun için de bir takrir ve
riyorum. Altıncı faslın dördüncü maddesindeki mu
bayaa edilecek otomobil bedelinin tenzilini teklif ey
lerim. 

ALİ RIZA BEY (istanbul) — Efendim! Bu fas
lın dokuzuncu maddesi 'akümlâtör mubayaası İçin
dir, Heyeti idarenin bir teklifi vardır, bunu arz edi
yorum, bu dokuzuncu madde de akümülâtör için 
8 550 lira gösterilmiştir. Halbuki Heyeti idareniz akü-
mülâtorden mâada vantilatör, aspiratör ile telefon 
santrali mubayaa edecektir, 

Malûımıâlİniz bu salon katiyen tebdili bava için 
lâzım olan vesaite malik değildir. Bunu temin ede
bilmek için bu salonun dört köşesine birer tane as
piratör ve icabeden yerlerine de vantilatör koymak 
fennen icabediyor. Yoksa hepimiz bir hava kuyusu 
içerisinde, daha doğrusu meşbu bir hava içerisinde 
saatlerle yaşamaktayız ve bundan sıhhati umumi
ye müteessir olmaktadır. Heyeti Fenniyeden aldı
ğım rapor üzerine bu tesisatı yapmak mecburiye
tindeyiz. Sonra Meclisi Âlinin telefon santralı gayet 
fena ve bozuktur. Bunu da tebdil etmek mecburi-
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yerindeyiz. Onun için 8 550 liradan ibaret olan bu 
maddenin on bin liraya iblâğına ve maddenin akü-
mülâtör, vantilatör, aspiratör ve telefon santralı 
mubayaasına hars ve tahsisini rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Meclis posta
nesinde elan havale muamelesi yapılmıyor. Dün 
de söylemiştim. Burada havale muamelesi başlaya
cak mıdır? 

ALÎ RIZA BEY (İstanbul) — Başlayacaktır diye 
söz verdim efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yarın görecek miyiz? 
ALİ RIZA BEY (istanbul) — Yarın kabil değil fa

kat... 
VEHBt BEY (Karesi) — Yarın kabil değilse bir 

senedir bütçede olduğu halde görmedik, yarın öbür 
gün yine gelecek seneye kalır diye korkarım. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Yarın yapılsın diye 
tazyik etmeyiniz, bu kabil değildir ve bunu Teşri
nisanide teşrif ettiğiniz zaman göreceksiniz ve doğ
rusu da budur. İş yaptığımızı göstermek İçin çok vaat
te içtinap ederiz. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Muhtar Be
yefendi otomobile İtiraz buyurdular. Encümeniniz bu
nu kabul ederken noktai nazarı şu olmuştur: Meclisi 
Âli geçen sene altı ay tatil vermişti. O vakit idare 
memurlarımızı burada bulundurmaya mecbur bunu-
nuyoruz. Yaz zamanı idare memurları ekseriya ha
riçte bağlarda kalmaya mecburdurlar. Kendilerine, 
eski Nizamnamet Dâhiliyeyi nazarı dikkate alır
sak, bir tazminat vermek mecburiyetindeyiz. İdare 
masını kâfi buldular. Encümenimiz de bunu bir se-
memurları ise bu tazminat yerine otomobil bulun-
ne için daha fazla masrafı müeddi olsa bile daha 
fazla seneler için daha ziyade tasarrufu mucip ola-
ca.ğı noktai nazarından tercih etmiştir. Yalnız orada 
bir tashihe lüzum görüyoruz. Senelik masraf na
zarı dikkate alınmıştı. Bunun altı aya mukabil 1 750 
lira tutan mukabilini tenzil ediyoruz 6 8000 fira kal
maktadır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Şim
di otomobil niçin kondu tahakkuk etmiştir. Bağlarda 
oturan ricali memurine, rüesai Hükümete birer oto
mobil vcriyormuyuz ki İdare memurlarına otomobil 
verelim? Meclis kendisi için bir hakkı rüçhan, bir 
hakkı nıümtaziyet verirse müsteşarlar için. de daire 
Müdürü Umumileri için de otomobil ister. Yoksa 
biz kendimize sıfatı mümtaziyet ve hakkı rüçhan 
vermeyelim. Bağlarda oturan varsa vesaiti de var

dır. Vesaiti varsa bağda oturur, yoksa oturamaz. 
Öyle bugün İdare memurlarına, yarın kâtiplere, 
öbürsü gün hademelere kadar otomobil vermekle 
Meclisle bu bidati icat etmeyelim. Çok rica ede
rim Meclisin şerefi için Reisin bir otomobili var
dır ve olmalıdır. Çünkü Hükümetimiz teşkilâtında 
Reisicumhurdan sonra en büyük makam Meclisin 
Reisidir. Onun için şerefiyle mütenasip bir otomo
bili vardır. Hatta Rcisisaniler -bile otomobil istemi
yorlar, İdare memurlarına vesaîreye otomobil veril
mesini bendeniz muvafık bulmuyorum. 

İdare Heyeti muhteremesinden bu şeraiti kabul 
etmeyen gider, eden kalır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Paşa hazretleri! İda
re heyeti muhteremesi kütüphanenin Cuma günle
ri de açılacağını vaat buyurdular. Teşekkür ederiz. 
Yalnız Cumaları kapalı kalan diğer bir daire vardır. 
Meclis müştemilâtından, Meclise merbut, o da posta 
ve telgrafhanedir. Bendeniz Heyeti Muhteremeden 
rica ediyorum, bunu da Cumaları açık bulundursun
lar. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMİ
NA ŞAKtR BEY (Çatalca) — Efendim! Arz ettiğim 
izahatın Muhterem Muhtar Beyefendiyi tatmin et
mediğini görüyorum. Eğer nizamname! dâhilinin 136 
ncı maddesine istinaden tazminat tarzında tahsisat 
vazetmek lâzım gelseydi bu sene için takriben 3 600 
lira vazı lâzım gelirdi. Encümenimiz 3 600 lira yerine 
1 750 lira otomobil masrafı koydu ve bunu daha zi
yade rrluktesidane gördü. Bahusus İdare memurla
rının istifadesi yalnız tatil zamanındadır. Tatil ha
ricinde ekser merasim günlerinde Divanı Riyaseti
mizin daha bir otomobile ihtiyacı hâsıl oluyor. 
Divanı Riyaseti bu gibt ahvalde müşkülâta mâruz 
bırakmamak Meclisi Âlinizin şerefi iktîzasıdır. Bu 
sene alınacak olan otomobilin yalnız' mubayaa be
delini hariç tutacak olursak... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kaç Ura? 

SAKİR BEY (Devamla) — Mubayaa bedeli beş 
bin lira hesap edilmiştir. Bu sene için fazla bir mik
tar olarak nazan dikkate alıyoruz. Fakat bunun ha
ricinde kalan miktarı otomobil masrafıdır. Mütea
kip senelerde ancak 1 750 veya 2 000 lira arasında bir 
masrafı mucip olacaktır. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
İdare memurlarına nizamname mucibince tazminat 
verilmek lâzım gelirse İtası icabeder. Tazminattan 
sarfı nazarla bu otomobil ile mübadele edilmez. 
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İdare memurlarıyJe Muvazene Encümeninin bu hu
susta sulh olması muvafık mıdır? Otomobil lazım
sa verilmeli, tazminat lazımsa o da verilmeli. Fakat 
böyle mübadele doğru değildir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! 1335 senesin
de 'ittihaz olunan bir karara göre tazminat mikta
rına tahsisatı fevkalâde İlâvesi lâzım gelir. Hesap 
ettiğimiz zamaim bu yüzdendir. Otomobil ve taz
minatın ayrı ayrı olduğu hakkında Musa Kâzım 
Efendi hazretlerinin noktai nazarlarına iştirak et
memek kabil değildir. Ancak tazminattan sarfı na
zar etmelerine mukabil bunun daha muktesidane 
bulduğumuz için Encümeniniz bunun bütçede dahil 
olmasını iltizam etmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yann İdare Heye
ti başkası olur. O, kabul etmez. Bunun hakkında bü
tün Meclisin muvafakati lâzımdır. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz isteyen yok
tur. Takrirler okunacaktır. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Paşa Hazretleri! 
9 ncu maddenin on bin liraya iblâğı hakkında şifa
hi teklifimiz vardı. Muvazenei Maliye Encümeni de 
muvafakat etti. Dokuzuncu maddenin on bin lira
ya İblâğ edilmesini rica ederim.. 

REİS — Bu madde on bin lira... 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Müsaade bu
yurursanız bir noktayı sorayım. Bu sene posta ve 
telgraf bütçesinde, Anakara'da tesis olunacak tele
fon şebekesi vardır. Ondan mı istifade edilecek, yok
sa ayrıca bir şey mi yapmak istiyorlar? Bütün An
kara için tahsisat kabul edilmiştir. Buradaki şey zait 
olmuş olacaktır. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Santral mi? 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Yeni tesi
sat yapılacaktır. 1341 senesinde bütün Ankara'da te
lefon şebekesi kurulacaktır. Meclis de bununla ida
re edilecek midir? 

ALİ RIZA BEY (istanbul) — Efendim! Telefon 
santralı yapılmış dahi olsa bu, doğrudan doğruya 
Meclisle diğer telefonları raptedecek hat içindir. 
Meclisin dahili telefonları ve ona müteferri birçok 
telefonlar vardır ki behemehal Meclis santralinin 
fennen raptedilmesi icabeder. Başka bir çarei hal yok
tur ve nitekim bu tesisat mecburidir. Bozulmuşsa 
bunu tebdil ederiz. Bu, çok para değildir. Heyeti Umu-
miyesi.l 450 liralık bir şeydir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — 1 450 lira istiyor
sunuz. 

ALİ RIZA BEY (Devamla) — Evet 1 450 liraya 
baliğ oluyor. Bütün teferruat vesaire bu para ile ik
mal edilebilir. 

REİS — Takrirler okunuyor efendim. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı faslın dördüncü maddesindeki mubayaa 

edilecek otomobil bedelinin tenzilini teklif ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

Riyaseti Celileye 
İdare memurlarına otomobil tahsis edilmediği su

rette mumailyhime şehri 200*er lira tazminat İtasını 
teklif ederim. 

İstanbul 
Hakkı Şinasi 

REİS — Evvelâ Muhtar Beyin takririni reyinize 
arz edeceğim. Muhtar Beyin takriri bir otomobil alın
maması hakkındadır. Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsınlar. „ Nazarı dikkate almayan
lar lütfen el kaldırsınlar... Takrir nazarı dikkate 
alınmıştır. O halde hakkı Şinasi Paşanın bir teklifi 
vardır. Otomobil verilmezse 200 lira tazminat veril
mesi hakkındadır (Hayır sesleri). Efendim! Bunu ta
biî reye koyamayız. Encümene verelim (olmaz ni
zamname sarihtir sesleri). 

REİS — Reye koymayacağım efendim! Nizam
nameyi Dâlrilide tazminat itası hakkında sarahat 
varsa o başka. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Muhtar Be
yefendinin takrirleri yalnız otomobil bedeline ait
tir. 

REİS — Evet otomobil bedeline aittir. Lütfen onu 
yekûden tenzil eder' ve bîze verirseniz reye arz ede
riz. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Yekûn $6 845 
lira ediyor. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Otomobilin 
yalnız bedeli tenzil ediliyor. Halbuki bu otomobilin 
benzini hesap edilmiştir. Şoför vardır. Şoför elbisesi 
masrafı vardır. Bunların da tenzili icabeder. Muvaze
nei Maliye Encümenindeki yekûnda bunlar dâhil
dir. 

REİS — Encümen tabiî bunları nazarı dikkate al
mıştır. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Encümen yal
nız bedeli tenzil etmiştir. 

REİS — Efendim! Muhtar Beyin nazarıdikkate 
alınan takriri üzerine Encümenden gelen yekûn 
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(86 845) liradan İbarettir. Faslın yekûnunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen e* 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

7 Matbaa maaşat, ücürat ve masarifi 70 733 

ALİ RİZA BEY (tstanbul) — Efendim! Burada 
üçüncü maddeyi şu suretle tashih edeceğiz: «Matbaa 
müstahdeminin fazlai mesai ücreti» yalnız bundan 
İbarettir. 

REÎS — Efendim! Bu fasıl hakkında Bozok Me
busu Süleyman Sırrı Bey İle elliiki refikinin bir tak
riri vardır. 

SÜLEYMAN SİHRİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Teklifim kadroya ilâve edilmiş ve bunu Meclisi 
Ali de kabul etti. Şu halde takririn reye konmasına 
lüzum kalmamıştır., Zira teklif ettiğim tevzi me
murluğu kabul edilmiştir. 

ALÎ RIZA BEY (istanbul) — Efendim! Meclisin 
hademelerine beşer lira zam kabul ettik ve bunu yap
tık. O esas dâhilinde fasıl kabul edilmiştir. Yalnız 
burada hamallar vardır. Onlara da aynı suretle be
şer lira zam edilmesini teklif ediyorum. (Hamallar 
kim sesleri) (Matbaa müstahdemini sesleri) 

REİS — Efendim! Elli imzalı takriri reye koy
madık. Çünkü esasen Encümence nazarı dikkate alın
mıştır. idare Heyeti, hamallara da beşer lira zam ic
rasını teklif ediyor, Encümen ne diyor efendim? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul ediyoruz efen
dim. 

REİS — O halde İdare Heyetinin teklifini Encü
men de kabul ediyor. İdarenin teklifi mucibince, ha
mallara beşer lira zammı... (Hademe sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) 7- Efendim! Bunlar 
da hademedir. Hiçbir farkı yoktur. Bunlar da hade
me meyanında geçsin. 

REİS — Hademenin maaşı ayrı fasılda hamalın 
maaşı ayrı fasılda. Bu zammı nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsınlar.,. Nazarı dikkate almayan
lar el kaldırsınlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

O halde (300) lira zammedildikten sonra faslın 
yekûnunu Encümen düzeltsin efendim. 

MUVAZENEI MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — (71 033) liradır. 

REİS — Efendim! Encümen zammı yaptı. Fas
lın yekûnu (71 033) lira oluyor. Faslın yekûnunu 

kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsınlar.... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

8 İnzibat Memurları maaşatı 3 172 
REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldır

sınlar.,.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsınlar.... 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

9 inzibat memurları melbusatı 1 235 
REtS — Kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Ka

bul etmeyenler el kaldırsınlar.... Kabul edilmiştir. 
Fasıl * Lira 

10 Tahsisatı fezkalâdei şehriye 54 133 

REİS — Efendim! Bu yapılan zammiyat üzerine 
bu faslın yekûnu tahavvüle uğramıştır, 

ALt RIZA BEY (istanbul) — Yapılan zammi
yat ücret üzerinedir. Maaşat üzerine tesiri yoktur. 
Onun için faslın ya küllünün tadile lüzum yoktur. 
(54 133) lira doğrudur. 

REİS — O halde fasıl (54 133) liradır. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsınlar.... Kabul edilmiştir. 
Fasıl . Lira 

10/A Meclis Binası inşaatı 51 500 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu hu
susta izahat versinler anlayalım. Bu (28 500) idi 
(51 500) liraya nasıl çıktı? 

ALt RIZA BEY (İstanbul) — Efendim! Ev
velce (28 500) lira teklif etmiştik. Bu bilâhare 
Meclisin mahzeni evrak inşaatı meselesi mevzu bahis 
oldu. Meclisin mahzeni evrakı hali hazırda istan
bul'daki Fındıklı Sarayıdır, Bu mahzeni evrakı An
kara'ya nakletmezsek Fındıklı Sarayının ber sabık 
Meclisi Âlinin tahtı işgalinde bulunması ve orada 
ayrıca buranın kadrosundan bir memur istihdamı 
suretiyle fuzulî masraf edilmesini ve Saraydan isti
fade olunmamasının mucip olacaktır. Onun için biz 
burada bir mahzeni evrak inşa ettirmek üzere keşfini 
yaptırdık, daha yirmi üç bin liraya lüzum vardır. 
Bu suretle faslın yekûnu 51 500 liraya baliğ oldu. 

Meclisin üst tarafındaki temeller üzerine Divanı 
Muhasabat binası yapılacaktır. Alt katında mahzeni 
evrak yapılması," Muvazenei Maliye Encümeniyle 
görüşülerek tekrarım etti. Ve Muvazenei Maliye 
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Encümeni de bu babdaki fikrini söyleyecektir. Bu 
suretle biz saraydaki mahzeni evrakı buraya getire
ceğiz, Sarayı da Maliyeye teslim edeceğiz. Maliye 
mektep mi yapacak, ne yapacaksa yapsın. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Fındıklı Sarayı mı? 

ALt RIZA BEY (tstanbul) — Evet, 

MALİYE VEKtLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bana zaten lâzım. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. 
ALt RİZA BEY (İstanbul) — Muvazenei Mali

ye Encümeni izahat verecektir. (Kâfi sesleri), 

REİS — Onuncu (A) faslının yekünü olan (51 500) 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırışın Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 
Fasıl ' Lira 

10/B Telgraf ücuratı 1 000 

RElS — Onuncu «B» faslının yekûnu olan 1 000 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

10/C Sigorta ücreti 2 500 

REİS — Efendim! Onuncu «C» faslının yekûnu 
olan 2 500 lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Kabul edil
miştir. 

Efendim! Meclis Bütçesinin müzakeresi hitam bul
du. Şimdi bugün ruznamemızde evvelce çıkmış olan 
bütçelere ait tehir edilmiş bazı fasıllar var. 

B) Bahriye Vekâleti Bütçesinin 310 ncu faslı : 

REİS — Evvelâ Bahriye Vekâleti Bütçesinin 310 
ncu faslı vardır ki, bir kanuna talik edilmişti. Kanun 
kabul edildi. Şimdi Encümen o fasıl hakkında izahat 
versin, 

MUVAZENEf MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Malumu âliniz olduğu veçhile Bahriyenin 310 
ncu melbusat faslı tehir edilmişti. Bu faslı Vekâlet 
(techizat^-kelimesinin ilâvesini teklif ediyordu. Do
nanmada tatbikatta bulunan mühendislerden müla-
zımlığa terfi edeceklere 150 şer lira verilmesi, son 
kabul buyurduğunuz kanun müktezasından olmasına 
binaen bunun mukabili olan (4 950) lira fasla ilâve 
edilecektir. Yapılan zamla faslı reyi âlinize arz edi
yoruz. 

REİS — Efendim! 319 ncu faslın yekûnu okuna
caktır, bir de (teçhizat) kelimesi ilâve olunacaktır. 
yekûnu (243 900) lira olmuştur. (Reyinize arz ediyo
rum, Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Sonra Efendimi Maliye Vekâleti Bütçesinin 41 nci 
ve 56 ncı t«C» fasılları vardır. 

C) Maliye Vekâleti Bütçesinin 39/A, 41 ve 56 ncı 
fasılları : 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Maliye Vekâletinin henüz tahsisatı tespit 
edilmeyen fasıllardan birisi 41 nci fasıl, mesarifi tah-
siliye (1 140 250) liradır. Sonra darülfünuna maktuan 
verilecek olan 56 ncı C faslının miktarını henüz bil
miyorum, Maarif Vekâletinin tespit ettiği (570 000) 
liradır. Fakat Maarif Vekili burada yok. 

Sonra bir de, 39 ncu fasıl vardır. Masarifi müş
tereke (ki 848 380) liradır buna da (325) bin lira zam 
istiyorum. (125) bini nüfus tezkereleri tabı içindir. Bu 
sene mühim bir kısım vilâyetlerimizde tahriri nüfus 
yapılacak. Bu, bunun içindir. Diğeri de (200) bin lira, 
faslın İkinci maddesine arazi tahriri için istiyorum. 
(125 000) lira nüfus tezkereleri (200 000) lira da arazi 
tahriri için ceman yekûn (325 000) liradır. 

Fakat dikkat buyurulursa bunlar kuru bir masraf • 
değildir. İcrası halinde hazineye 2:3 misli her halde 
varidat getirecek olan fasıllardır. Ve (bunun karşı
lığım bendeniz bulmuşumdur. Açıktan değildir. Aşar 
mesarifi için koyduğunuz 400 küsur bin lira bir para 
vardır, onun yüz bin lirasını mesarifi tahsiliye, yani 
aşar faslından icabeden maddelere aldım. Taksimatı 
şöyledir: 85 000 lira aşar masarifine 7 500 lira kıy
metli evrak aidatı tahsiliyesine (7 500) lirası da kâtibi 
adiller aidatına dairdir. Yekûnu yüz bin liradır. 

Otuz dokuzuncu faslın yekûnu (1 173 380) liradır, 
Darülfünun bütçesine ait zam henüz sıfır duruyor, 
Maddenin teefrruatı böyle olacak. Sonra Düyunu 
Umumiyeden aşarı ayırıyorum. (100 000) lirasını Ma
liye Vekâletinin 41 A faslına, mesarifi tahsiliye fas
lına alıyorum. Teferruata göre (100 000) lira müteba
kisini Düyunu Umumiyeden tayyedeceğim. Düyunu 
Umumiyede aşar masarifi tahsil iyesi diye bir madde 
bırakmak niyetinde değilim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zaten aşar kalktı. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Aşar masarifi tahsiliyesi bu sene daha ziyade olacak, 
çünkü yeni şekilde muamele yapılacaktır. Bunun tali
matnamesini yaptık. Ve tamim ettik. Bunun masrafı 
mühim masraftır. Ve ilk senemiz olduğu için netayici 
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henüz sureti kattiyede malûm olmayan bir masraftır, 
bir teşkilâttır. Yalnız Düyunu Umumiye ile alâkası 
olmadığı içindir ki, Düyunu Umumiye Bütçesinden 
bu faslı ayırıyorum. Şu halde (570 000) liranın 
(100 000) lirasını alıyorum. (470 000) lirasını da her
hangi bir zem a ime mahsup ederim. Bu. yaptığınız 
zamların herhangi birisini bundan çıkartırım. Maale
sef Darülfünun, sıfır kalıyor, onun için birşey söy
lemiyorum. (570 000) liradır. Darülfünun hakkında 
yeni bir vaziyet yoktur. Heyeti Vekileye de konul
muş değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Onu da kabul ede
lim de bitsin. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu faslın 
birinci maddesi münasebetiyle Vekil Beyefendinin na
zarı dikkati âlilerine bir şey arz etmek istiyorum. 
Malûmu âliniz Davar Sayım Kanunu bu sene fevka
lâde hüsnü netice verdi. Dairei intihabiyemizde, halk
tan sorduğumuz zaman, bu tezayüdün sebebi sırf ka
nunun muhteviyatı ve halkın kanuna olan hüsnü ri
ayeti sayesindedir. Hükümet bu hususta tetkikat icra 
etmemiştir dediler. Meselâ memurları gitmiş köylünün 
vermiş olduğu beyanname üzerine davarın koçanı 
verilmiş tekrar t et ki kat İcra edilmediği köylünün zih
nine yerleşmiş. Bu köylünün sözüdür. Eğer bu seneki 
gibi • gerçi çetin bırakılmadı. Fakat bu kanun saye
sindedir. Gelecek sene yoklama memurları köylünün 
beyannamesine istinaden lakayt kalırda tetkikat İcra 
etmezse, beyanname üzerine davranıyor fikriyle mal 
saklanacaktır, resmî beyanname onun üzerine verile
cektir. Varidatta bittabi tenakus edecektir, dediler. 
Bendeniz Vekil Beyefendinin nazarı dikkatlerine arz 
ediyorum. Beyanname ahzından sonra memurlar tet
kikat icra etmemişlerdir, yoklama hususunda lakayt 
kalmışlardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Nazarı dikkate aldım efendim. 

REİS — (Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata 
Muharriri Şakır Beye hitaben): Maliye Vekâleti Büt
çesinin 41 nci faslının yekûnu ne oldu efendim? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 1 140 250 
liraya baliğ oldu efendim. 

REİS — Müzakeresi tehir edilen fasıl budur. En
cümen tahsisatını yaptı ve getirdi. Reyinize bu suret
le arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! 39 ncu faslın tehir edildiğine dair bura
da bir kayıt yoktur. Bu fasıl zamanında reye kondu 
ve kabul edildi. Bunun üzerine yeniden tashihat diye 
ne muamele yapılacak? Evvelce iki fasıl tehir edilmişti. 
41 ve 56 ncı C fasıllarıdır. Maliye Vekâleti Bütçesinde 
bunlardan başka tehir edilmiş fasıl yoktur. Şİmdİ, ev
velce reey konup kabul edilmiş olan herhangi bir fas
lın yekûnunu tedbil etmek veyahut yeniden reye 
koymak mümkün değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendimi 39 ncu faslın sureti katiyede kabul edildiğini 
Reis Paşa hazretleri ifade buyurdular. 

Fakat bütçenin Heyeti Umumİyesi hitam bulma
mıştır. Bendenizin maruzatım bu 39 ncu faslın 
848 380 lira olarak kabul edilen miktarına nüfus tez
keresi maddesine 125 bin lira, tahriri arazi maddesine 
de (200) bin lira ilâvesine dairdir. Bunu munzam ola
rak istemiyorum. Kabul buyurduğunuz bir diğer fa
sıldan Düyunun Umumiyenin 63 ncü faslından 325 
bin lira almak suretiyle teklif ediyorum. Bu bir 
aranjıvandır. Maruzatımda 250 bin lira bir tasarruf 
vardır. 570 bin lira da kabul edilmiştir. Onun için 
bunu lâzımlı fasıllara alıyor ve mütebakisini tenzil 
ettiriyorum. Bendenizin maruzatımı reye koymakta 
hiç bir mahzur yoktur zannederim. 

Nüfus tezkereleri tabiye maddesine 325 bin, ara
zi tahriri maddesine 39, masarifi müştereke faslına, 
200 bin liranın zammı suretiyle reye konması ve Dü
yunu Umumiyeden 570 bin liralık faslın tenzilidir. 
Arzu buyurursanız bunu başka şekilde de yapabili
riz. Meselâ Muvazenei Umumiye Kanununa madde 
koyarız. Maruzatım budur efendim. 

REİS — Efendim! Reye konulup kabul edilmiş 
olan fasıllar üzerine zammıyat yapılması, ne intizama 
delâlet eder, ne de nizamnameye riayet edilmiş olur. 
Binaenaleyh rica ederim usul ve nizamına göre bu 
tadilâtı yapsınlar, ya ayrı bir fasıl teklif ederler, ya
hut da Muvazenei Umumiye Kanununa bir madde 
ilâvesini teklif ederler. Yoksa geriye avdet edemez. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Reis Paşa Haz
retleri! Bütçe müzakeresine başlanıldığından bugüne 
kadar cereyan eden müzakerat, Muvazenei Umumi
ye Kanununun birinci maddesine racidir. Halbuki 
o maddei kanuniye henüz reye konmamıştır. Tetki-
katın hitamına ve birinci maddenin gösterdiği raka
mın tespitine kadar bütün tadilât yapılabilir. Bu da 
o maddeye aittir, 

REİS — Efendim! Nasıl yapacağınızı ben söyle
yeyim. Vekil Beyin söylediklerini herhangi bir fasü 
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meselâ (A) faslı, (B) faslı olarak teklif edersiniz. 
Fakat reye konulmuş olan bir fasıl bozulamaz. Tadi
lini teklif ettiğimiz 39 ucu fasıldır. (39/A) faslı dersi
niz. Reye koyarım. Fakat ayrıca reye arz edemem. 

Efendim! 39 ncu (A) faslı 325 bin lira olarak tek
lif ediliyor, Encümenin mütalâası nedir? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendimi Maliye Vekâletinin 39 ncu (A) faslına 325 
bin lira ilâve edildikten sonra faslm unvanı şöyle 
olacaktır: 

Madde 1. — Nüfus tezkeresi tabiyesi 125 bin lira, 
Madde 2, — Arazi tahriri masrafı, 200 bin lira, 

her iki maddenin yekûnu 325 bin liradır. 
REİS — Efendim! .39 ncu (A) faslı olarak yeni 

bir fasıl teklif ediyorlar. Yekûnu 325 bin liradır, iza
hatını Maliye Vekili Beyefendi verdiler. Binaenaleyh 
faslın yekûnunu reye arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. * 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Düyunu Umumiyenin 63 ncu faslının tayyını teklif 
edersem bir mani var mı efendim? Düyunu Umumi
yenin 63 ncü faslmdaki 570 bin liranın tayyını tek
lif ederim. 

REİS — 56/C faslının müzâkeresine geçiyoruz 
efendim, 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
diler! 56/C faslı, Darülfünuna maktuan verilecek 
bir meblâğı gösteriyor. Malumu âliniz Darülfünun 
içinde bir Tıp Fakültesi vardır. Tıp, Fakültesinin 
epey zamandan beri, nakli meselesi deveran etmek
tedir. Şimdi sormak istiyorum: Bu nakil meselesi 
doğru mudur? Doğru ise bütün fakülte mi nakledi
liyor, yoksa bir kismı mı? Bunların naklindeki se
bep nedir? Bunlar hakkında izahat versinler. Ona 
göre söz söyleyeceğim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Maatteessüf şimdiye kadar Darülfünun 
bütçesi, Hükümetten Meclisi Âliye takdim edilmiş
tir. Encümeniniz, tetkikata imkân bulamadı, Bütçe 
ile fazla tehire imkân olamayacağından geçen sene 
kabul edilmiş olan altı yüz bin liraya nazaran biraz 
tenzilât ile Meclisi Aliye bir rakam takdimine mec
bur oldu. Bütçelerde manzum âlileri olmuş olacağı 
üzere 570 bin lira teklif edilmiştir. 

Heyeti Celilenin tensibine arz ediyoruz. Darülfü
nun bütçesi halâ gelmemiştir. Bunun da fazla tehi

rine imkân yoktur. Binaenaleyh, 570 bin lirayı, Da
rülfünun bütçesi gelip de tetkikat icra edildikten 
sonra- ayrıca tenzilât nazarı dikkate alınmak üzere 
şimdiden Maliye Bütçesinde ayrı bir fasıl olarak ka
bul buyurursanız maksat temin edilmiş olur. Ve büt
çenin teahhuruna meydan kalmamış olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Nİçİn şimdiye kadar Darülfünun bütçesi gelmemiş
tir? Onu anlamak istiyoruz. Hükümete sordunuz mu? 
Darülfünun bütçesinin, Martın 25, 26'sı olduğu halde 
hâlâ Meclisi Âliye gelmemesinin sebebi nedir? Niçin? 
Acaba Meclisi Âlinin meczum olan istirahat vaziye
tine geçeceğinden İki gün veyahut iki saat evvel geti
rerek ve vaktin darlığından istifade ederek münakaşa 
olmadan tahsisat almak gibi bir fikre mi matuftur? 
Öyle ise hiç kabul etmeden reddederiz, vermeyiz. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Muhterem Feridun Fikri Beyefendinin bu 
sualleri tabiî Encümene tevcih edilmemek icabeder. 
Encümenimiz bunu, müteaddit defalar talep etmiş
tir. İlk zamanlarda Darülfünun bütçesine dört mil
yon küsur bin lira olarak ihzar etmişlerdi. Bittabi 
böyle dört milyon küsur bin liraya baliğ olan bir 
bütçeyi, ne Hükümet kabul etmiş ve ne de Meclisi 
Âliye takdime mahal görmüştür. Bunu bilâhare ta
dile mecbur oldular. Tadil edilmiş olan şekli, aldı
ğımız malumata nazaran ahiren Ankara'ya gelmiş 
ve Heyeti Vekileye takdim edilmiştir. Fakat Heyeti 
Vekile, henüz o bütçeyi tetkik ve intaç, edip Meclisi 
Âliye takdim edemediği için bittabi Encümeninize 
de gelmedi. Binaenaleyh, bu hususta, ümit ederim 
kî, Encümeni muhatap tutmak Heyeti Muhtereme-
nin hatırından geçmez. 

REİS — Efendim! Bazı arkadaşlar! Bu mesele 
hakkında söz istediler. Görüyorum ki, mesele, Darül
fünun vaziyetine intikal etti. Fakat Maarif Vekili 
burada'yoktur tensip ederseniz söz isteyen arkadaş
ların sözleri mahfuz kalmak şartıyle Maarif Vekili 
geldiği zaman bu meselenin müzakeresine devam 
edelim. 

Bundan sonra Ziraat Vekâleti bütçesinin kalmış 
olan fasıllarına geçiyoruz. Maarif Vekili gelmediği 
zaman Daarülfünuna ait olan bu 56/C faslını müza
kere ederiz. 

Maarif Vekiline telefon edelim, gelsm. 
D) Ziraat Vekâleti Bütçesinin 331 ve 344 ncü 

fasılları: 
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MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ŞAKtR BEY (Çatalca) — 
Ziraat Vekâleti Bütçesinin tehir edilen fasılları- hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun! 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Bolu Mebusu muhteremi Şükrü Bey ve 
rüfekası tarafından takdim edilerek Heyeti Celilece 
nazarı dikkate alman takrir mucibince birinci sınıf 
muhafaza memurlarının miktarına, ikinci sınıftan 
ellisinin nakli talep edilmişti. Bunun neticesi olarak 
331 ncİ maaşat faslına 2 400 lira ve 344 ncü fasla 
da bunun mukabili olan tahsisatı fevkalâde için 
(7 200) lira ilâvesi ile fasıl yekûnunun 1 239 165 li
raya baliğ olması icabeder. 

FERİDUN FİKRt BEY (Dersim) — Niçin efen
dim? 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Heyeti Celileri in nazarı dikkate aldığı 
takrir mucibince elli 'muhafaza memuru ikinci sınıftan 
birinci sınıfa nakledilmiştir. Maaşları arasındaki 
fark, 331 nci faslına 2 400 lira, tahsisatı fevkalâdeye 
de 7 200 lira ilâvesini mucip oluyor. (Pek âla ses
leri). 

Fasıl Lira 

331 Vilâyat 486 260 
REİS — Efendim! Faslın yekûnunu reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir, 
Fasıl Lira 

344 Tahsisatı Fevkalâde 1 239 165 

REİS — Efendim! Faslın yekununu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın,... Kabul edilmiştir. 

E) Düyunu Umumiye Müdüriyeti Umumİyesi 
bütçesinin 63 ncü faslı : 

Efendim! Maliye Vekili Beyin bir teklifi vardır, 
Demin Maliye bütçesine ilâve edilen 325 bin liraya 
mukabil Düyunu Umumİyeye ait bir faslın tayyedil-
mesi lâzımdır diyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Düyun Umumiyenin 63 ncü faslının 3 ncü 
maddesi 570 000 liradır. Bunun tayyını istiyorum. 

REİS — Efendim! 570 000 liranın tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın,.. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Faslın yekûnu 223 250 lira kaldı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) _ Maliye Vekâleti
ni tayyediniz deseniz kabul edeceğiz tay kabul edil
mez mi hiç? (Handeler) 

F) Maarif Vekâleti bütçesinin 237 nci A faslı : 

REİS — Maarif Vekâletinin bütçesine ait bir fa
sıl ilâvesi hakkında elli imzalı bir takrir vardır. (Re
ye sesleri) Şimdi tehir edilmiş fasılları görüşüyoruz. 
Bu meyanda elli imzalı bir takrir de muhafaza edil
miştir. Karahisarısahip Mebusu Ruşen Eşref Bey ve 
53 refikinin takririni okuyoruz ; 

Riyaseti Celi leye 
Millî sanayii nefi semizden bir çoğu ihmal neti

cesi büsbütün sönmüş ve memleketimizde bu sanat
ların mevcudiyetine delil olan pek az yadigâr kal
mıştır, Çiftçilik, hattatlık müzehhiplik el'an kurtarıl
ması mümkün olan millî sanatlarımız arasında mü
him birer şubedir. Geçen sene Maarif bütçesinde bu 
sanatların devamı inkişafını temin eden Medresetül-
hattatî için bir karşılık konmuştu. Halbuki 1341 büt
çesinde belki bir zühul neticesi olarak bu müessese 
unutulmuş ve bundan dolayı hattın ve teshibin son 
üstatları aç kalmak ve • sayısız mahrumiyetlerle ya
şattıkları mevzubahis sanatlar ise büsbütün indiras 
tehlikesine maruz kalmıştır. Millî sanatların ve er-( 

babı ilim ve sanatın himaye ve sahabetinde daima 
yüksek bir hassasiyet ve alâka göstermiş olan Büyük 
Millet Meclisinin Maarif bütçemizde nazarı dikkate 
çarpan bu eksiği telâfi için lazımgelen kararı ittihaz 
ile Medrese tül Hattatın in 1340 bütçesinde olduğu 
gibi bîr senelik masarifi mecmuu olan 3 408 liranın 
1341 Maarif bütçesinin 237 ncİ A faslı olarak vaz 
buyuruhnasını rica ve teklif ederiz, 

Karahisarısahip 
Ruşen Eşref 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Antalya 
Ahmet Saki 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Ertuğrul 
İbrahim 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

Trabzon 
Nebizade Hamdı 

Çorum 
Mustafa Lütfi 

Menteşe 
Şükrü Kaya 
Kângın 

Ahmet Talât 
Kırklareli 

Doktor Fuat 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
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Karesi 
Haydar Âdil 

Sinop 
Recep Zühta 

Bozok 
Avnt 

Siverek 
Sabri 
İzmir 

Mustafa Necati 
Afyon 

Mehmet Sadık 
Kayseri 

Ahmet Hilmi 
K angın 
Ziya 

Siverek 
Mahmut 
Elâziz 

Hüseyin -
Kayseri 

ktor Halit Mazhar 
Bayazit 
Şefik ' 

Kângın 
Mehmet Rifat 

Bursa 
Mustafa Fehmi 

izmir 
Ahmet Münir 

Aksaray 
Besim Atalay 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 
Ergani 

İhsan Hamit 
Karanisarışarki 
Mehmet Emin 

Aydın 
Mazhar 

îzrair 
Kâmil 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Kocaeli 
Saffet 

Malatya 
Reşit 

Konya 
Mustafa 

Kütahya 
Ferit 
Elâziz 

Muhittin 
Sivas 

Amasya 
Nafiz 
Urfa 
Refet 
Bolu 

Şükrü 
Karesi 
Hulusi 
Siirt 

Halil Hulkİ 
Çorum 

ismail Kemal 
Van 
Hakkı 
Bozok 

Ahmet Hamdİ 
Kütahya 

Cevdet 
tzmir 

Mahmut Celâl 
Elâziz 

Mustafa 
Mardin 

Abdürrezzak 
Karesi 

Ali Şuuri 

REtS — Encümenin mütalâası var mı? 
MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ ŞAKIR BEY (Çatalca) — 
Kabul ediyoruz. 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 

el kaldırsın,,. Kabul edilmiştir. O halde 237 nci A 
faslı olarak kabul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Muhİktir. Yalnız 
teaddüt etmesin. 

G) Müessesatı zatiye Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesinin 57 nci faslı : 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Ruznameye ithal edilmemiş, fakat Heyeti 
Celİlece tehir edilmiş daha bazı fasıllarımız vardır, 
Müsaade buyurursanız bu meyanda onları da ikmal 
edelim. Muhassesatı zatiye bütçesinde röntgen müte
hassısı Vasfi Beye şehrî (50) lira tahsisat ilâvesi lâ
zım geliyor. Bütçenin kabulünden sonra bu kanun 
geçmiştir, Faslın yekûnu 4 387 494 lira olacaktır. Bu 
para, 57 nci faslın birinci hidematı vataniye madde
sine zammolunacaktır. 

REİS — Efendim! Bu faslın yekûnuna mı ilâve 
olunacaktır? 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Evet faslın yekûnuna. 

REtS — Ne münasebet? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Hidematı vataniye ter

tibinden maaşdır. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Esasen bunu bir 

kanun ile kabul ettik. Bu doğrudan doğruya faslı ta
dil etmek değildir. Kabul edilen bir kanun ile mu
hassesatı zatiye bütçesine girecektir. 

REtS — Efendim! Farz ediniz ki, sene ortasın
da bir kanun ile bir tahsisat kabul edilir. Fakat fas
lın" içine girmeye hacet yoktur. Ayrıca ilâve edilir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Tahsi
sat kabul olunsa bile o tahsisat bir fasıl olarak gös
terilmezse yine sarf olunamaz. Binaenaleyh bunu 
fasla sokuyoruz. Kanun ile kabul ettiğimiz tahsisat 
mutlaka fasılda mezkûr olacaktır. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Paşa Hazretleri! Mu
vazene! Umumiye Kanunu daha müzakere edilmemiş
tir. O halde bir mahzur yoktur. 

FERtDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Nizamnamei 
dahilide sarahat vardır. Bir fasıl reye konulduktan 
sonra tekrar reye konamaz. Tekrar bozulamaz. Bi
naenaleyh bu meseleye dair yeni bir fasıl açınız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bütçe 
müzakeresinde reye konup, kabul olunan bir faslın 
tekrar müzakeresi doğru değildir. Binaenaleyh bu 
noktai nazardan faslın müzakeresini İade etmemek -
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deki makamı Riyasetin fikri çok doğrudur. Lâkin biz 
bütçe müzakeresinde, muhessesatı zatiyeye ait olan 
kısmın müzakeresinden sonra bir kanun kabul ettik. 
Ve bu kanun mucibince yeniden bir tahsisat kabul et
tik. Bu tahsisat için ayrıca bir fasıl açılmasını yani 
hidematı vataniye tertibinden maaş verilen her zata 
ayrıca bir fasıl ile tahsisat verilmesini tabiî kabul et
mezsiniz, Fasıl filhakika kabul edildi. Fakat bu sefer 
yeniden bir kanun kabul ettik. O kanunların emrettiği 
mikdarm o fasla ilâvesi lâzımdır. Binaenaleyh ka
nunun mecbur ettiği ilâve faslını görelim ve o suret
le ilâve edelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendimi Mesele şundan ibarettir: Bir kanunu mah
sus ile, iki kolu birden kesilen bir doktora hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsis olunmuş. Hidematı 
vataniye tertibinin dahil olduğu muhassasatı Zatiye 
Bütçesinin maasat faslı Heyeti Celilenizce 4 386 894 
lira olarak kabul edilmiş. Bu fasıl bir kaç maddeden 
mürekkeptir. Bunun birinci maddesi 15 894 liradan 
ibaret ki. Bu hidematı vataniye tertibinden olan ma-
şaata aittir. Bu fasılda 3:4 madde daha vardır. Eğer 
kanun mucibince buna 600 lira ilâve etmek lâzım ge
liyorsa yekûn 4 387 494 lira olur. Bu faslın birinci 
hidematı vataniye maddesine 600 lira ilâve edilmek 
lâzım gelir. Fakat hiç de lüzumu yok. Bu faslın me-
vaddı arasında münakaleyi biz zaten yaparız. Heyeti 
Celilenizin bir fasıl ilâvesine lüzum olmaksızın zaten 
faslın ihtiva ettiği 4-5 maddeki, hepsi maaşattır Fas
lın yekûnu 4 milyon küsur liradır. Bunun İçinden 
nasıl olsa 600 lira çıkar. Heyeti Celilenİz teklît bu

yurduğu kanun mucibince maaş verilir. (Pekâlâ ses
leri). 

FERİDUN FİKRİ OEY (Dersim) — Efendim! 
Nİzanınamei dahilînin 87 nci maddesi sarihtir. Mesele 
hallonulmalıdır. Gerçi bu mühim değildir. Fakat 
her an böyle bir mesele tehaddüs edebilir. Binaena
leyh esasının tespit edilmesi lâzımdır. Muvazenei 
Maliye Kanununa merbut cetveller hakkında vükela 
hazır olduğu halde fasıl fasıl müzakere olunur ve 
fasıl fasıl istihsali rey olunur. İstihsali rey edildikten 
sonra faslın tekrar tadil ve tebdile tabi tutulması mev
zu bahis olamaz. Muvazenei Umumiye Kanunu he
nüz çıkmamıştır diye dermeyan edilen mütalâanın 
kıymeti kalmaz. Fasıl fasıl reye konur madde madde 
konmaz, buradaki fasıl madde manasınadır. Binaena
leyh müzakere ettiğimiz kanun maddeleri reye kon
duktan ve kabuTedildikten sonra onun üzerinde mad
de kabul edilmiş demektir tekrar müzakere edilirse... 
Müzakere açılamazsa bütçe müzakeresinde de bir 
kere fasıl kabul edildikten sonra mesele kıyamete ka
dar devam eder gider. 

REİS — Efendim! Zaten bütçe müzakeresi esna
sında olmasaydı da sene ortasında olsaydı. Hidematı 
vataniye tertibinden diye bir kanunun birinci mad
desi filana maaş verilmiştir. İkinci madde filan büt
çenin filan faslına şu kadar zam olunmuştur den-, 
mek lâzımdı. Yani o ayrıca bir kanun ile yapılmak 
lâzımdır. Fasıl geçmiştir. Yeni bir kanun lâzımdır. 
Ayrıca bir fasıl olarak ilâve edilir. Yoksa o değişmez. 
On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum, 

Hitamı Cebe; Saat : 3.25 

!>•-<« 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzekerat; Saat : 3,49 

(REİS — Reis Vekili İsmet Bey) 

(Kâtipler) — Hakkı Ecy (Van) - Talat Bey (Kiniğin 

REİS — Celse açıldı. 
Muvazenei Maliye Encümenine iade ediien fa

sıllar hakkında müzakere cereyan edecektir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Muvakkat bütçeler hakkında söyleyece
ğim. 
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MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SÜPHÎ BEY 
(istanbul) — Efendim! Darülfünuna ait bir müzakere 
olmuş, bendenizin bulunmama lüzum görülmüş, ha
zırım efendim. 

REİS — Efendim! Encümenden gelen fasıllar 
hakkında müzakere cereyan edecektir. Sırası geldiği 
zaman söylersiniz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — 56 ncı C fas
lının müzakeresine başlanmıştı. Vekil de geldi onu 
ikmal edelim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır efendim, bu
nu tehir buyurmuştunuz. Onun için Encümene iade 
edilen fasıllardan bahsedeceğiz. 

H) Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umu-
miyesi bütçesinin 150 nci faslı 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evvelâ Posta ve Tel
graf bütçesinde 150 nci telsiz telgraf faslı vardır. Bu 
fasıl sınıf olarak gösterilmiştir. Halbuki kabul 
buyurduğunuz kanunu mahsus mucibince 1341 senesi 
için S 00 bin lira masraf ihtivan lâzım geliyor. Bina
enaleyh 150 nci (telsiz telgraf istasyonları tesisi mas
rafı) faslı namiyle 800 000 liranın vazmı teklif edi
yorum, 

REtS — Efendim! Muvazeneİ Maliye Encümeni 
mazbata muharriri Bey Posta ve Telgraf bütçesinin 
150 nci (telsiz telgraf) serlevhalı faslının «Telsiz telg
raf istasyonları tesisi masrafı» namiyle tashihini ve 
fasla 800 bin lira Tazını Encümen namına teklif 
ediyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Teklif değil, kanunu mahsus icabıdır. 

REİS — Kanunu mahsus icabı olarak bu fasla 
800 bin liranın zammı (zammı değil vazı sesleri) 
Evet efendimi 150 nci faslın sedlevhası «Telsiz 
telgraf istasyonları tesisi masrafı) olacak ve buraya 
kanunu mahsus mucibince 800 bin lira cazolacaktır. 
Bu 800 bin lirayı kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın.... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın 
Kabul edilmiştir. 

1) Emniyeti Umumiye Müdiriyeti bütçesinin 
161 A faslı : 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ-
ZATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim) Emniyeti Umumiye bütçesinde polis me
murlarına bir miktar zam icrası için bir takrir takdim 
«dilmişti. Bu takrir Heyeti Celileniz tarafından En-
müma» havale buyurulmuştu. Encümende Maliye 

Vekili Bey ile, Emniyeti Umumiye müdürü ve Da
hiliye Vekili Bey de bulunduğu halde tetkikat İcra 
eyledik. Vasıl olduğumuz netice, teklifin esasına 
nazaran on lira zam mevzu bahis idi. Bu zammın 
icrasına imkân olmadığı tahakkuk etti. Hükümetle 
mutabik kalarak polis memurlariyle muavinler, ko
miserler, ser komiserler ve merkez memurlarına şâ
mil olmak üzere tahsisatı maktua namı altında bir 
zam koyduk. Bu zamdan istifade edecek polis me
murlariyle muavinler komiserler ve merkez memur
larının mecmuu 5 324 dür. Bunlara ait olan zam
mın yekûnu ise şehrî 26 620, senevi 319 440 liradır. 
Emniyet Uumumiye bütçesinde polislerle komiser 
muavinleri ve komiserler ve merkez memurlarına ve
rilecek tahsisatı maktua namiyle 161 A faslı olarak 

bir faslı mahsus küşadtnı ve bu paranın oraya vazını 
teklif ediyoruz. 

ABlDlN BEY (Saruhan) — Efendim! Bütün bu 
zammiyatla bütçe açığı kaç milyona baliğ oluyor? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Tabii bü
tün yakûnları nazarı dikkate alarak bir şey arz ede-
miyeceğim. (Tahminen sesleri). Sunu arz edeyim 
ki bütçe açığımız tahminen 30 milyona baliğ olmuş
tur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müdevver tahsisat ile kırk milyona baliğ olur 

REİS — Efendim! Muvazeneİ Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri Emniyeti Umumiye bütçesine 
161 A faslı olmak üzere polisler, komiser muavinleri, 
ikinci komiserler ve ser komiserler ve polis merkez 
memurlarına verilecek tahsisatı maktua namı altında 
olarak 319 440 uranın vazını teklif ediyorlar. Mütalâa 
var mı? 

ALI ŞUURI BEY (Karesi) — Merkez memur
ları da dahil mi? 

REİS — Efendim! Serlevhayı tekrar okuyalım. 
Teklif edilen faslın serlevhası polis memurlariyle, ko
miser muavinleri ve ikinci komiserler ve ser komiser 
ve polis merkez memurlarına verilecek tahsisatı mak
tua namı altında 161 A faslıdır. Ve tahsisatı yekûnu 
da 319 440 liradır. Mütalâa var mı? (Red. kabul 
sesleri) Efendim! Heyeti Celilece nazarı dikkate 
alınan bir takrir üzerine encümene verilmiştir. Ve 
encümende noktai nazarını izah etmiştir. Bu faslın 
yekûnu olan 319 440 lirayı kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsınlar.... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sınlar.... Efendim! 161'e A faslı olarak teklif edilen 
319 440 lira kabul edilmemiştir. 
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AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Çok yazık. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Madem 
ki, kabul edilmiyecekti, zavallıların ağzına pır parmak 
bal çalmakta ne mana vardı? 

J) Adliye Vekâleti bütçesinin 220, 222, 225 nci 
fasılları : 

MUVAZENE! MALİYE ENCIMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Adliye bütçe
sinin 222 nci faslı malûmu;- âlileri olduğu üzere tehir 
edilmişti. Bu faslın birinci maddesine Ankara'da açı
lacak leylî hukuk mektebi memurin ve müstahdemin 
maasat, ücurat ve mesarifi unvanı verilecektir. Al
tıncı maddenin de.... 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — îstanbul-
dakine talebe bulsunlar da sonra da Ankara'da açıl
sın, 

SAKİR EEY (Devamla) — Yine bu faslın altın
cı maddesinin de unvanının tebdili hükümetçe talep 
edilmiştir. «Kavanin ihzarı için mütehassıslara ve
rilecek uçur at» tarzında tebdil edilecektir. Bu iki 
tadil ile beraber faslın yekûnu 397 320 liraya baliğ 
olmuştur. 

NECİP BEY (Mardin) — Zam ne kadardır? 
REİS — Encümenin teklifini tespit edelim, 
HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Encümenin 

teklifi değildir. Heyeti Umumiyece kabul edilen tek
lif üzerine Encümence tespit edilmiştir. Hariç bir tek
lif değildir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Müsaade 
buyurunuz, yanlış anlaşılıyor. Bu fasıl Heyeti Ce-
lilede müzakere edildiği zaman verilen takrir muci
bince Ankara'da bir leylî hukuk mektebinin küşadı 
esası kabul edilmişti. O zaman bendeniz rica ettim. 
Kabul edilen leylî hukuk mektebinin, maaş ve mesa
rifi nazarı dikkate alınarak bir kadro tespit edilmek 
ve bilâhara Heyeti Celileye arz edilmek üzere fas
lın kabulü tehir buyuruldu. Simdi o zaman tehir 
buyurulmuş olan bu fasıl hakkında maruzatta bulu
nuyorum. Leylî hukuk mektebi memurin ve müstah
demin maaş ve ücuratı ve mesarifi namını alacak 
olan yedinci madde 38 320 liraya havidir diğer, 6 nci 
madde, Kavinin ihzarı için mütehassıslara verilecek 
ücret olacaktır. Unvanının bu suretle tebdilini hü
kümet teklif etmiştir. Ve kırk bin lirayı havidir. 
Bunlarla beraber faslın yekûnu 397 320 liraya baliğ 
oluyor. 

REÎS — Şakir Beyefendi! Müsaade buyurunuz 
da tespit edilsin. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Teklif 
dol ay isiyle yapılan zam ne kadar? Azayı muhte
reme onu anlayamıyor. Biri 38 buyuruyor, biri bil
mem ne diyor. 

REİS — Efendim! Muvazeneİ Maliye Encümeni 
Mazbata Muharriri, bu faslın müzakeresi ikmal edil
mediğinden dolayı hükümetçe vuku bulan bir teklifi 
Heyeti Celilenizce nazarı dikkate alınan bir takrir 
üzerine zammolunan tahsisatı ve keza hükümetçe 
altıncı maddenin unvan ve tahsisatına ait olan tas
hihi izah ve teklif ettiler. Evvelâ hükümet, altıncı 
maddenin unvanını şKavanin ihzarı için mütehas
sıslara verilecek ücuratı maktua» şeklinde tashihini 
ve buna mevzu 23 800 üranm 40 000 liraya İblâğını 
teklif buyuruyorlar. 

RÜŞTÜ PAŞA ^Erzurum) — Ayrı ayrı reye ko
yunuz. 

REİS — Evet efendim! Ayrı ayrı reye koyaca
ğım. 

ABİDÎN BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar! Geçen gün Bahriye Vekâleti Bütçesi burada mev
kii müzakereye vaz olunduğu vakitte Bahriye Vekili 
arkadaşımız kendilerinin dairelerine üç bin küsur li
radan fazla ücret verdiklerini söylediler. Bittabi doğ
rudur. Sonra burada Ankar.a'da bir hukuk mektebi 
açılacağını ve bunun için 8 300 lira vaz olunduğunu 
söylediler. İstanbul'da hukuk mektebinden bu sene 
neşet eden talebenin miktarı 20 ilâ 30 arasında bir 
şeydir. Şeraiti ilmiye ve tedrisiye ve şeraiti iktisadi
ye buranın çok fevkinde olduğu halde o Hukuk Mek
tebi bir çok tahsisat almaya muhtaç ve muzdar kalı-
yorken bir de Ankara'da o kadar kudretli müderris
ler, o ayarda muallimler de bulunmayacağı halde « 
açılacak olan mektebi hukukun hiç bir kıymeti ilmiye
si yoktur ve olamaz. Binaenaleyh reddini teklif ede
rim. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAD BEY (İz
mir) — Efendim! Muvazenei Maliye Encümeni Maz
bata Muharriri faslın yekûnunun 397 320 lira olduğu
nu söylediler. Bu yekûn bütün fasla aittir. Mektebi 
hukuka ait değildir. Bir kere bu noktayı müsaadeniz
le arz edeyim. Mektebi Hukuk meselesine gelince: O 
da bu fasılda bir maddedir. Heyeti Celileniz bundan 
bir ay evvelki içtimaında Ankara'da bir hukuk mek
tebi açılmasını, esas olarak kabul buyurmuştunuz ve 
yalnız kadrosunun tespiti için Muvazenei Maliye En
cümenine göndermiştiniz. Mektebi Hukuk* kısmen 
leylî olacağına binaen Muvazenei Maliye Encümeni
niz oraya (8 340) lira daha ilâve etmek lüzumunu 
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görmüştür. Mesele bundan ibarettir. Yoksa Abidin 
Bey biraderimizin dedikleri gibi Mektebi Hukukun 
bütün mesarifi 8 000 lira değildir. Otuz küsur bin li
radır. Esasa geçiyorum. Çünkü esas Heyeti Celilenİz-
ce bundan zannederim bir ay evvel kabul edilmiştir. 
Tekrar vaktinizi zayi etmemek için uzun mütalâatı 
zait görüyorum. Saniyen bir de İhzarı kavanİn komis
yonlarımız vardır. Beyefendiler! Adliye Vekâletİnizce 
memleketimizin muhtaç olduğu kavaninin biran evvel 
İkmal ve İtmamı matlup olduğundan bu husus için 
on bin lira fazla istedik. Maliye Vekili Beyefendi de 
kabul buyurdular. Muvazene! Maliye Encümeniniz de 
kabul etti. Bununla ümit ediyoruz ki bu sene niha
yetinde kanunlarımızı İkmal edeceğiz. Yani bu fasıl 
eskisine nispetle zammedilen Mektebi Hukuk ve ih
zarı Kavanin de dahil olmak üzere aşağı yukarı yir
mi dört bin liradan ibarettir. 

REİS — Efendimi Altıncı maddenin serlevhası 
(Kavanin ihzarı için mütehassıslara verilen ücurat) 
olacak ve. kırk bin lira olarak vaz edilecektir. Bu 
suretle kabul edenler.. (Anlaşılmadı sesleri). Müsaade 
buyurun efendim (Zannederim anlaşılmadı. Faslın mü
zakeresi esnasında bu maddeye mevzu miktar (23 800) 
lira iken Vekil Beyefendi bunun kırk bin liraya ib
lâğını teklif ediyorlar. Binaenaleyh bu yeni teklifi 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmemiştir efendim. Maddenin tahsisatı 
(23 800) lira olarak kalmaktadır. Serlevhası da (Ka
vanin ihzarı için mütehassıslara verilecek ücurat) 
şeklinde tashih edilecektir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Maktuan verilecek üc
rettir efendim. 

REİS — (Kavanin ihzarı için mütehassıslara veri
lecek ücuratı maktua) şeklinde tasrih edildi efendim. 
Efendim! «Ankara'da açılacak leylî hukuk mektebi 
memurin ve müstahdemin maaş ve ücurat ve mesarifb 
bunun için de (38 320) lira teklif edilmektedir. Esası 
kabul buyurulan bir takrire müstenit olarak bu esas 
üzerinden Encümen bir rakam getirmiştir. Yani tek
lif, kabul edilen takrire göredir. 

NAÎM HAZIM EFENDİ (Konya) — Muvazenei 
Maliyeden bir sual soracağım efendim. Mektebe ne 
kadar leylî talebe alınacaktır? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Tertip edilen 
kadroya nazaran yüz talebe mevcut olacağı derpiş 
edilmiştir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAD BEY (iz
mir) — Efendim! Mektebi Hukukun yeri de tedarik 
edilmiştir, talebenin yatacağı yer de tedarik edilmiştir. 
Heyeti Celileniz evvelce bunu kabul etmiştir. Her
halde muvafıktır, arzu buyurursanız ve usule muva
fık İse bütün esbabın da izah edebiliriz. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Reis 
Bey! Bendeniz usul hakkında arz edeceğim. Bu esas 
kabul edilmişti. Bunu reye koymak doğru değildir. 

REİS — Efendim! Rica ederim esası reye vaz et
miyorum. Kabul buyurulan takrir üzerine bütçeye 
vazedilen tahsisat İle maddenin unvanını reye arz edi
yorum. Binaenaleyh Ankara'da açılacak leyli Hukuk 
Mektebi msmurîn ve müstahdemini... 

RAStH EFENDİ (Antalya) — Reis Bey! O halde 
polisler hakkında da yanlış koydunuz. Poföslerin zam
mının da esası kabul edilmişti. Yanaş yaptınız. 

REtS — Rica ederim efendim! 
RASİH EFENDİ (Devamla) — Şimdi esası 

mahfuzdur buyuruyorsunuz. 
REİS — Rica ederim efendim! Encümene iade 

edilen takrirler encümenden geliyor veya bizzat hükü
met 'teklif yapıyor. Yahut evvelce nazarı ttibare alı
nan takrirlere göre encümen lâzım gelen tahsisatı 
telklif ediyor, serlevhaları unvanım da tasrih ediyor. 
Binaenaleyh burada reye vaz edilecek şey, esası ka
bul buyurulan takrirler üzerine Encümenden gelen 
maddedir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Polislerde aynıdır. 
Evvelce polislere bir zam yapılması esası kabul edil
miştir ve aynı suretle Encümene gitmiştir. 

REİS — Efendimi İzah ettim. Nazarı mütalâaya 
alınan takrir üzerine encümen şu tahsisat şunlar için 
koyuyor dedim. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Polisler 
için Meclis 5 lirayı kabul etmedi çünkü on Kira 'İsti
yor, 

REÎS — Sükuneti ihlâl buyurmayınız rica ederim. 
O mevzu bitmiştir. 

ALI ŞUURÎ BEY (Karesi) — Söz istiyorum. Reis 
Bey. 

REİS —Ne hakkında? 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Milletten çıkacak 

para değil mi! İşte onun hakkında, 
REİS — Buyurunuz. 
ALÎ SUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Meclisi 

Aliniz bir meseleye karar verirken "bir kısmını veyahut 
esasını ayrı ayrı nazarı dikkate almak mecburiyetin-
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dedir. Polisler hattında nasıl böyle nazarı {mütalâaya • 
alımmak üzere Muvazene i Maliyeye gitsin denilmiş-
se mektebi hukuk hattında da yine böyle olmuştu. 
(Öyle sesleri), (değil sesleri). Muvazenei Maliye 
EncUmenine gittikten sonra Heyek CeHleoiz muhtar
dır, burada tekrar reye vaz olunur, isıter kabul eder, 
ister etmez, Ayrı bir takrir ile sırf Ankara'da bir 
Mektebi Hukuk tesisi lüzumuna dair rakamdan aza
de, tesisattan azade olarak bir takrir veritan'iş ve ka
bul olunmuş 'ise mesele doğrudur. Fakat böyle ol
mamıştır. -Polislerde; evet polisler zavallıdır. Po
lisler muhtacı terfihtir. Fakat bunun ne akibete 
müncer olacağı meçhuldür. Yataız nazaraı dikkate 
alınmak üzere Muvazenei Maliye Encümenine git
sin, denilmiştir. Bunun gibi yine böyle Mektebi 
Hukuk da mevzu bahis olduğu zaman bendemiz cebe
de hazırdım, evet memleketin merkezden tenviri 
daha ziyade muvafık olur, fakat bunun masarifinin 
neyi İstilzam edeceği ve birinci seneden ikinci seneye 
dahil olduğu zaman masarifini ne dereceye kadar 
tevsi edecği meçhuldür. Muvazenei Maliye Encüme
nine gitsin denildi. Polisler hattındaki serbesti bu
rada da muhafaza edilebilir. 

İkinci noktasına gelince; bu, bir senelik tesisat
tır. Bugün belfci bîr bina bulurlar. Oraya mekte
bi yerleştirirler ve iaşe için de belki -talip az olaca
ğından idare edeb'İKr. Fakat gelecek sene iki sene 
olacak, sonra üç • dört «ene olacaktır. Ümdeleri-
mlade de dahildir ki biz devletin, maHetin kuvvet
lerini -teksif ederek milleti bîr yere tevcih etmekle 
mükellefiz, ötede koskoca binalar, muallimler ve 
muazzam âfât ve edavatı tesisiye durup dururken 
burada yine böyle bir mektep açmak muvafık değil
dir. Bu teklifin reddi lâzımgelir. istanbul huku
kunu buraya naüdetotek başka meseledir. 

ADLİYE VBKlLl MAHMUT ESAD BEY (iz
mir) — Efendim! Bu mesele Heyeti CelHe huzurun-
de müzakere edildiği zaman ve Heyeti Celilenİz An
kara'da esbalbı mahsusaya 'binaen bir hukuk mektebi 
iküsadmı kabul buyurmuş ve -hattâ bu yolda verilen 
bir takrir Heyeti Celjlentzce kabul edilmişti. Bu
nun hakkında şüphe ve tereddüde mahal yoiktur. 
Zabıtlarda mukayyettir. Arzu buyurursanız bende* 
niz ararım, beş dakika zarfında onu da arz ederim. 
ALÎ ŞUURt BEY (Karesi) — Polisler de öyle olr 

muştur. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAD BEY (iz
mir) — Hayır!... Şimdi zatıâtmiz buyurdunuz ki «Tak
rir var ise, diyecğmı yoktur. Esas kabul edilmişse, 

diyeceğim yoktur.» Efendimi Hem takrir vardır, 
hem de Ankara'da küşadı esası kabul edilmiştir. Hat
tâ Makamı Riyaset de o yolda tetkikatta bulundu. 
Bu bapda bir de ayrıca takrir verildi. Ve o da ka
bul edildi. Tehirine bahis olan nokta şu idi: Hey«-
ti Celilenİz mektebin leyli olmasını arzu ediyor idi. 
Oradaki tahsisatı mektebin leylî olabilmesi için gay
ri kâfi görmüştü. Binaenaleyh bir miktar daha 
zammedilmesiru arzu buyurmuştu. Bu arzuya bi
naen bendeniz Muvazenei Maliye Encümenine gittim 
ve orada sekiz bin lira daha zammedilme» takarrür 
etti. Binaenaleyh zannediyorum ki mevzu bahis ola
cak mesele, bu sekiz bin lira meselesidir. Mamafih 
nasıl arzu buyurursanız öyle olur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDt (Eskişehir) — 
Efendimi Adliye bütçesi mevzubahis olduğu vakit is
tanbul'da açılması lâzım olan «leylî hukuk talebe 
yurdu» namiyle bir tahsisat konmuştu. Meclisi 
Âliniz bunları birleştirdi, Ankara'da leylî bir mek
tep açılması daha muvafıktır dedi. Ve İstanbul'daki 
yurt tahsisatım buradaki nihari mekteple birleştirerek 
Ankara'da leylî bir mektep açılmasına karar verdi 
(öyle değil sesleri). Bir kere bütçede mevzu erkâmla 
Ankara'da açılacak mektep kabul edildiği vakit bu
rası leylî değildi. Leylî olması teklifi dolayısiyle 
Encümene gitmişti. Yani Encümene gitmesi ne ka
dar masarif olacağı anlaşılmak içindir. 

Efendiler! Esasen bu, şuradan doğmuştur. Biz 
ne kadar kanun çıkarırsak çıkaralım ne kadar tadil 
edersek edelim. Hâkim yetiştirmedik ten sonra bu 
memleketin Adliyesinde tekemmül hâsıl olamaz. İs
tanbul'da bulunan Darülfünun hukuk şubesinin bu 
(ihtiyaca kifayet etmediğini vekâleti addesi görmüş ve 
iki suretle teklifatta bulunmuş ve bunu Heyeti Ce
lilenİz de takdir etmiştir. Yalnız kabul olunan bu 
'leylî mektep İçin zammolunan (8) bin lira veya (10) 
bin lira fazla geliyorsa o reddolunur, kabul olunmaz. 
Eğer esas reddolunacak olursa Meclis bir tenakusa 
düşmüş olur (Zam kelimesi sesleri). Binaenaleyh 
reye konacak, zammedilen miktar olmak lâzımgelİr, 
yani (8) bin liranın reye konması iktiza eder. Ka
bul edilmezse noksan tahsisatla kabul olunmuş dur. 
Bendenizin teklifim reye konmuş bir şeyi tekrar 
reye koymamalıdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usul hakkında Reis 
Bey! Efendim? Usul hakkındaki müzakere ile vakti
mizi İzaa ediyoruz. Riyasetten soruyorum? Ma
demki, vaktiyle kabul edilmiştir, tüye müzakere ce
reyan ediyor. Yalnız kabul edilen, nazarı dikkate 
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alınan leylî bir mektebin burada açılmasıdır. Hat
tâ Vekil Bey niharî olmamasında ısrar etti, bir tak
rir üzerine leylî olması kabul edildi zannediyorum. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAD BEY (İz
mir) — Niharî olsun demedim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bütçede tahsisat mese
lesine gelince: Bütçede ne kadar para vermek müm
künse veriyoruz. Buraya hesap edilerek geldi, ver
mek imkânı yok ise reye konulur reddedilir, eğer 
tahsisatı kabul etmemiş isek. Ne bizim, ne de Ab
dullah Azmi Efendinin dediği olarak tafbiatiyle esaa 
değişmiş olur. Eğer tahsisatı kabul etmiş isek hiç 
kimsenin burada lâkırdı etmelerine lüzum yoktur. 
Tahsisatı kabul edilmiş 'bir mesele buraya gelme
meliydi. Tahsisatı kabul edilmediği içindir ki, bu
raya gelmiştir. Ne evvelki ne de şimdiki ve ne de 
leylî üzerine olan miktarı kabul edilmemiştir. Şim
di yeniden reye konacaktır. Kabul edilmediği tak
tirde hepsi gidecektir. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAD BEY (iz
mir) — Efendim! Biraz evvel mevzu bahis ettiğim 
takrir Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey tarafından 
verİİmişti. İsmail Bey takririnde hukuk mektebinin 
(Ankara'da açılmasını teklif eylerim) diyor. Maka
mı Riyaset de Heyeti Celilenize şu yolda beyanatta 
bulunuyor. (Esas mesele karara iktiran etmiştir, 
müzakereye devam edemeyiz.) diyorlar. Heyeti Ce-
lilece kabul edilmiş bir takrir şimdi tekrar müzakere 
edilir mi? Bunu Ali Şuuri Beyefendiden öğrenmek 
arzu ediyorum. Yani Heyeti Celilenizin ekseriye
tinin kararına iktiran etmiş bir takrir vardı. O tak
rir mucibince Ankara'da açılacak mektep hakkında 
izahat itasını lüzumsuz buluyorum. Esbabı muhteli-
feye binaen bir mektebi hukuk küşadı muvafık gö
rülmüş ve Heyeti Celileniz de kabul etmişti. Tehiri
ne sebep de; bu para gayrı kâfidir zammediniz nok
tası idi. Biz de (8) bin lira zammederek getirdik. 
Mevzu bahis olacak cihet ancak bu noktadır. Yani 
sekiz bin lira zammın kabul edilip edilmemesi mese
lesidir. 

HULUSİ BEY (Karesi) — Birinci kısım karara 
iktiran etmiş midir? 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAD BEY — 
Etmiştir. 

HULUSİ BEY (Karesi) — Hayır efendim! Ley
li mektep yapılması için gitmişti. 

ADLİYE VEKİLİ MAHMUT ESAD BEY (De
vamla) — İhtara hacet yok beyefendi, tahsisatı yok 
olur mu? Leylî mektep ohır da tahsisatı olmaz olur 
mu? Bu, bir mana, bir mantık İfade etmez. 

MUHTAR BEY (Trazon) — Söz İstiyorum. 
REİS — Rica ederim Muhtar Bey esas hakkında 

mı söyleyeceksiniz ? Halis Bey, usul hakkında söy
leyeceğim, diyor. 

MUHTAR BEY ' (Trabzon) — Efendim! Müza
kere esasen usul hakkında cereyan ediyor. Ben de 
usul hakkında söyleyeceğim. Efendim! Bu Meclis
te nazarı dikkate alınan takrirler Encümene gittik
ten sonra Encümen ya aynen kabul eder veyahut 
etmez. Esbabı mucibesini dere ederek bütçenin 
müsaadesi yok diye kamilen reddedebilir veya tadil 
edebilir. Bu, Meclisin şimdiye kadar müzakeresin
de esas -olan şekildir. Bu şekil üzerinde neden mü
zakere cereyan ediyor? Anlamıyorum. Demin po
lisler için Encümen Reisi bihakkm söylediler kıi si
zin bize nazarı dikkate alarak gönderdiğiniz takrir, 
bütçemizin vasatiyle kabili telif olmadığı için, tak
ririn müeddası mucibince kabul etmeye imkân gö
remedik: Binaenaleyh şu şekilde Heyeti Celilenize 
arz ediyoruz. Heyeti Cefilece Encümenin noktai na
zarını kabul buyurdu ve hattâ encümenden ziyade 
bu fikri kabut ederek büsbütün tayyetti. Bununla 
beraber Ankara'da kuşat edilecek mektebin tahsisatı 
namiyle bütçede zaten bir para yoktu. Abdullah 
Azmi Efendi burada zühul ediyor. İstanbul'da bîr 
leylî talebe yurdunun idaresi için bir şey kabul olun
muştur. Sonra o talebe yurdunun idare, iaşe ve iba
tesi İçin (30) bin lira vardı. Bunun üzerine arka
daşlar, İstanbul'da niçin oluyor? Merkezî hükümet
te olsun diye bu merkezde bir takriri nazarı dikkate 
aldrlar, encümene gitti. Halbuki Encümen ise şim
di yeniden bir fasıl getirdi. Şimdi bütçedeki tahsi
sat (33) bin küsur liradır. Şimdi bütçemizin vaziye
tine nazaran ve Abidin Bey biraderimizin de söyle* 
diği gibi Mektebi Hukuk talebesi İstanbul'da daha 
kolay tahsil edebildiği halde, orada dahi kâfi mik
tarda talebe yok iken, burada Darülfünun tesis ede
ceğiz. Yeniden bir masraf karşısında bulunuyoruz. 
Bu masraf karşısında Heyeti CeJİleniz bilâkaydu şart 
serbesttir. İster bunu kamilen tayyeder, isterse es
ki yurt için mevzu olan (30) bin lirayı kabul eder, 
isterse şimdi teklif edileni kabul eyler. Artık eski 
karar ile burada mukayyet olacağımızı zannetmiyo
rum. Meclisin reyini serbest istimal etmesini rica 
ediyorum. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! 
Meselenin mahiyeti karıştı. Adliye bütçesinde hükü
metin bir teklifi vardı. Ankara'da 'bir Mektebi 
Hukuk açmaktı. Bu teklif Muvazenei Maliye En-
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cü m e nine geldi. Encümeniniz Ankara'da bir Mek
tebi Hukuk açmak t ansa istanbul'da bulunan Mektebi 
Hukuka bir leylî talebe yurdu İJâve ederek o mek
tepten istifade etmek esasını kafeul ile Heyeti Âliye-
nize gönderdi. Mesele burada müzakere edilirken, 
Adliye Vekili Bey buraya çıktılar. İzah ederek dedi
ler ki; bizim maksadımız bu İdi. Muvazene! Maliye 
Encümeni bu şekle soktu. Arzu ederseniz Muvazanei 
Maliye Encümeninin noktai nazarını ve arzu ederse
niz Ankara'da bir Mektebi Hukuk küş&dmı kabul 
edersiniz dediler. Bunun üzerine ismail Kemal Bey 
bir takrir verdi ve Muvazenei Maliye Encümenine 
gitti. îşte mahiyeti mesele bu suretle cereyan etmiş
tir. Bunlara mevzu tahsisatlarla reye konmadı. An: 

ka-ra'da bir mektebi' hukuk açılması hakkındaki tak
rir esas itibariyle nazarı itibara alındığı için, tabia-
tiyle onun iktiza ettirdiği parayı da Muvazenei Ma
liye Encümenimde tetkik etmek zarurî İdi, Oraya 
gitti. Aynı tahsisat ile tekrar geldi. Heyeti Celİle-
niz kabul eder, etmez bu ayrı bir meseledir. 

Yalnız bir şey rica edeceğim. Şimdiye kadar ce
reyan eden müzakere de ve bilhassa bütçe müzake
resinde kırk milyon açık olduğunu anladıktan sonra, 
müsmir aksam için baltayı elimize aldık, vurmak 
isliyoruz. Bunlarla bütçe kapanamaz. Polislerden 
ila isteniyor? Yapılan zam büyük bir şey miydi? 
Bunlar kanını akıtıyor, canını veriyor velhasıl her-
şeyini feda ediyorlar. Bu sefer mektebi hukuk açı
lıyor dedik, kıyamet koptu. Mânâsız yere binlerce 
lira verildi. (Bravo sesleri). 

REİS — Efendim! Karesi Mebusu Vehbî Beyin 
kifayeti müzakere hakkında bir takriri vardır. 

TUNAU HİLMt BEY (Zonguldak) — Söz isti
yorum efendim, usul hakkında söyleyeceğim. 

REtS — Diğer arkadaşların da usul hakkında söz
leri vardır efendim. 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Müzake
renin ademi kifayeti hakkında söyleyeceğim. Arka
daşlar! Kendimi o kadar küçülmüş görüyorum kî 
utanıyorum. 

REtS — Usul hakkında söyleyiniz. 

TUNALI HİLMt BEY (Devamla) — Evet efen
dim! Hukuk mektebi tahsisatı, hatta iki hak mese
lesidir. İki türlü hak meselesi. Haysiyetimin hakkı 
ve başka!ann.:n hakkı. Binaenaleyh bu hakların üze
rinde iyice görüşülmezden evvel katiyen müzakere 
kâfi addolunamaz, Kifayet takriri vermek bile caiz 
değildir. Müzakere kâfi değildir arkadaşlar. 

REtS — Efendim! Ankara'da açılacak leyli Hu
kuk Mektebi tahsisatı hakkındaki müzakereyi kâfi 
görenler lütfen el kaldırsın.. Müzakereyi kâfi görme
yenler lütfen el kaldırsın.. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim! Bu maddeyi reyi âlinize arz etmeden 
evvel izah etmek mecburiyetindeyim. Faslın yedinci 
maddesi evvel;! leylî hukuk talebesi yurdu mesarifi 
diye yaziimış ve otuz bin lira vaz edilmişti. Bilâ
hare Ankarada bir leylî Hukuk mektebi küşadı hak
kında esas itibariyle kabul buyurulan takrir üzerine 
buradaki serlevha, encümence (Ankara'da açılacak 
leylî Hukuk mektebi memurin ve müstahdemin ma-
aşat ve ücuret ve mesarifi) şeklinde tespit edildiği 
gibi, evvelce mevzu otuz bin liraya zam İcra edile
rek maddenin yekûnu 38 340 lira olarak tespit edil
miştir. Şimdi Encümence maddenin bu şekilde ka
bulü teklif edilmektedir. Binaenaleyh Vekil Bey, Mu-
vazsnei Maliye Encümeni Mazbata Muhar
riri ve daha bir çok rüfeka bu bapdaki esasa ait ka
rarları izah ettiler. Yedinci maddenin serlevhasının bu 
suretle tespitiyle beraber, maddeye mevzu 38 320 
lirayı reye vazediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul buyurmuyanlar lütfen el kaldırsın. 
Efendim, tahsisat kabul edilmiştir. 

ALt ŞUURİ BEY (Karesi) — Beş kişi ayağa 
kalktık, iddia ediyoruz, tekrar reye konsun hakkımız 
değil mi? 

REİS — Efendim! Beş arkadaş, nizamname! da
hili mucibince bu yedinci maddenin tekrar reye va-
zını teklif ediyorlar. Encümenin ve hükümetin tek
lif ettiği veçhüi bu yedinci maddeyi 38 320 lira ola
rak kabul buyuranlar lütfen ayağa kalksın.. Oturu
nuz efendim. Kabul etmeyeni lütfen ayağa kalsın., 
Oturunuz. Kabul edilmiştir. Yedinci madde, yapılan 
bu tashih mucibince 222 nci faslın yekûnu 381 120 li
ra oluyor. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. Ka
bul buyurmayanlar lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Adliye Bütçesinde tehir buyurulan 225 nci fa
sıl vardır, bu faslın birinci maddesi, nöbet bekleyen 
memurin yevmiyesine, ikinci maddesi de; memurini 
muvakkate ücuratina aittir. Encümenimiz birinci 
maddenin tayyıyia ikinci maddenin ibkasını ve ikin
ci madde unvanının, fasıl unvanı olmasını kâfi gör
müştür. Bu suretle faslın yekûnu 750 liradan İbaret 
kalacaktır. 

MALİYE VEICİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Ankara'da açılacak Hukuk Mektebinin 
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Muvazeneı Maliye Encümeninin teklif ettiği veçhile 
kabul buyurdunuz. Fakat buna mukabil Adliye Ve
kâleti bütçesinin 220 nci faslının dördüncü madde
sinde 4 500 lira vardır. Bu İşi de beraber düşündük. 
Binaenaleyh 220 nci faslın dördüncü maddesinde 
mevzu olan 4 5CÛ liranın tayyraı teklif ediyorum, 
(22G0 nci faslın dördüncü maddesine mezun 4 5C0 li
ra istanbul'da leylî talebe yurdu mesarifidir. 

RElS — Efendim! Adliye Vekâleti bütçesinin 
Encümence tehiri talep edilen 225 ncî faslının müza
keresine geçtik. Bu faslın müzakeresi neticelendikten 
sonra Maliye Vekili Beyin teklifini müzakere ederiz. 

Efendim! Adliye Vekâleti bütçesinde Encümen
ce tehiri teklif edilen 225 nci faslın birinci maddesini 
tamamen tayyediyoruz. Faslın serlevhası ikinci mad
denin serlevhası olan. (Memurini muvakkate ücuratı) 
serlevhası olacaktır. Ve bu da 750 lira kalacaktır. 
Binaenaleyh 225 nci fasıl (Memurin muvakkate ücu-
rat) unvanıyle 750 lira tahsisatı İhtiva edecektir, 
Encümenin bu teklifini kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. Binaenaleyh 225 ncî memurini mu
vakkate ücuratı faslı 750 lira olarak tespit edilmiştir, 

Efendim! Maliye Vekili Bey Heyeti Celilenizce 
kabul edilen bir fasıldan bahsettiler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendimi Bendenizin maruzatım Heyeti Celilenin 
evvelce kabul buyurduğu ve encümene tevdi ettiği 
ve şimdi kabul buyurduğu meselenin İcabıdır. Me
sele şöyle cereyan etmiştir: istanbul'da açılacak olan 
leylî talebe yurdunun memurini idaresi ve müstahde
mini için 220 nci fasılda dördüncü madde olarak 
4 500 lira konulmuştu. 222 nci fasıl müzakere edil
diği zaman, demin arz ettiğim gibi, açılacak olan leyli 
hukuk mektebinin istanbul'da değil, Ankara da kü-
şadı ve bunun için de Encümenin teklif ettiği 38 320 
lira tahsisat kabul buyurutdu. Binaenaleyh artık İs
tanbul'da ayrıca bir leylî talebe yurdu kalmadı ki 
orada memurin ve müstahdemin maaşı kalsın. Binae
naleyh arz ettiğim tay teklifi kararınızın neticeî zaru
riye ve tabii yesidir. 

DOKTOR HİLMİ BEY (Malatya) — İnşallah 
Darülfünunun An karaya gelmesine mukaddemedir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Mali
ye Vekili Beyefendinin söylediğini bendeniz fasılla
rın müzakeresinde uzun uzadıya arz ettim. Ankara 
mektebi hukukunun masrafı kabul olunacağı zaman 
dedim kî: Bu para talebe yurdu için kısmen idare 
masrafı ve kısmen talebe masrafı olmak üzere ayrı 

ayrı fassllarc'a İdi. 220 nci fasılda bir miktar kabul 
ettik, 222 nci faslı başka bir şekle irca ediyoruz. Yu
karda kabul ettiğimiz para muallakta kaldı. O vakit 
Heyeti Celİleniz dediniz ki: Bir fasıl kabul olunduk
tan sonra iade olunamaz. Zaten o fasılda kalacak 
para, bütçenin Heyeti Umumiyesini kabartacak bir 
şey değildir. Yerinde kalır. Rücu mümkün değildir. 

Bmasnaleyh o para muallakta kalabilir, sarfedi-
lemez. Çünkü talebe yurdu yok ki sarfedilsin. Orada 
öyle kalır. Faslın müzakeresi iade olunmaz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurursanız burada bütçenin tarzı müza
keresine ait bazı şeyler vardır ki şimdi onlara ircaı 
nazar etmek mecburiyeti hasıl oldu. Zannediyorum 
ki netice itibariyle devairi muhtelefi devlet için tah
sisat kabul etmek demek (A) cetvelinin birinci mad
desini kabul etmek demektir. Nizamnamemizde sa
rihtir. Bütçe, fasıl fasıl müzakere olunur. Madde mad
de reye konulur. Maddeden murat, Muvazenei 
Umumiye Kanununun (A) cetvelinin maddeleridir. 
Yoksa, faslın muhteviyatı olan maddeler değildir. 

Zaten bütçenin fasılları öteden beri «Bu faslın 
müzakeresini kâfi görüp müteakip fasla geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın...> diye reye konulurdu. 
Bu öteden beri müteamil bir şekildir. 15 seneden beri 
böylece cereyan etmiştir. Her faslın tahsisatı ayrı ayrı 
reye konup kabul edilmez, işin esası fasittir. Mesele 
bundan ibarettir. Fasıl üzerine müzakere edilir ve 
onun müzakeresi kâfi görülerek diğer faslın müzake
resine geçilir. Bütün devairi devletin bütçesi merbut 
(A) cetvelinin birinci maddesi. Kabul edilecek işte 
bu maddeyi kanuniyedir. Fasıllar yalnız müzakere 
olunur. Yani bir faslın İhtiva ettiği muhtelif kısım
ları reye konulmaz. Yekûn itibariyle reye konmaz. 
Müzakeresi kâfi görülürse diğer fasla geçilir. Bende
niz makamı Riyasetten rica ederim, öteden beri mü
teamil olan bu şekli muhafaza buyursunlar. Ta ki, 
fasıl kabul edilmiştir. Binaenaleyh bunun üzerinde 
yürünemez gibi bir takım şelcil karşısında kalmaya
lım. Bu şekil nizamname ahkâmında tamamen doğ
muş bîrgeydir. Şu halde bu faslın yekûnu kabul edil
miştir gibi birşey varid olamaz. Bütçe müzakaratın-
da yekûn itibariyle kabul edeceğimiz madde; (A) 
cetveli mucibince kabul edeceğimiz tahsisat maddesi
dir. Başka birşey değildir. 

REİS — Efendim! Maliye Vekili Bey bütçeye 
merbut cetvellerin usulü müzakeresine dair teamül
den bahsettiler. Nİzamnameİ dahilînin 87 nci mad
desinde diyor ki (Muvazenei Maliyi Kanununa mer-
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but cetveller hakkında vükela hazır olduğun halde 
fasıl fasıl istihsali rey olunur.) Müzakerenin kifayeliyle 
şöyle geçilmesi, böyle geçilmesi mevzu bahis değil
dir. Riyaset selahiyetine binaen muamele ifa etmek
te devam ediyor. Şimdi Vekil Beyin teklifi muahha-
ren kabul edilen bir maddenin almış olduğu şekilden 
dolayı evvelce kabul buyurulmuş olan diğer bîr fas
lın maddesindeki tahsisatın tayyına lüzum hasıl ol
duğu merkezindedir. Bu tashih muamelesinde tay 
için teamül yoktur. Evvelâ usul olmak üzere He
yeti Celilenizin reyine arz edeceğim. Mütalâa yar 
mı? Yani bir maddenin aldığı şekilden dolayı diğer 
kabul edilen faslın maddesinde tashih lâzım gelirse 
o tashih yapılır mı, yapılmaz mı? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Reye koy
maya lüzum yoktur. Nizamnamei dahili de sarahat 
vardır. 

REİS — Yok efendimi Nizamnamei dahiline 
sarahat yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Siz şimdi 
bahsettiniz sarahatten! 

REİS — İstihsali rey olunur diyor efendim! 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O ne de

mek? İstihsali rey olunur demek, iş biter, elimizi yı
karız demektir. 

REİS — Usule muvafık ise pek âlâ, usule muva
fık değilse rey ita etmezsiniz. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Usule mu
vafık değildir. Bundan sonra kabul edilecek fasıllar
da makabline şamil olur. Bu usule muvafık değildir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Kabul 
edilen şeyin neticei tabiyesidir. 

REİS — Efendim! Heyeti Celile muvafakat etmi
yor. Binaenaleyh Vekil Beyin teklifini reye vazetmi
yoruz. 

TİCARET VEKtLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Teamül böyledir. Fasıl fasıl okunur, reye 
konulur. 

REİS — Bu mesele hitam bulmuştur. Heyeti Ce
lile teşrih teklifinin muvafılkı usul olmadığını ihsas 
ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Eevvelce Riyasetin... 

REİS — Efendim! Rica ediyorum, usul, nizamna
me meydandadır. Heyet Muvafıkı usul olmadığını 
ihsas ediyorlar, muvafıkı usul değildir diyorlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Bundan 
bir saat evvel muvafıkı usul olmadığım Heyet kabul 

etti. Yeniden fasıl olarak teklif etmeye Vekil mecbur 
edildi. Vekil Beyin teklif ettiği maddeyi kabul etmedik. 
Maddeleri tashih ettirecekti. O fasıl kabul olunmuş
tur dedik. 

REİS — Yeniden ayrıca bir fasıl teklif edildi. 
Geçen celsede.. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Geçen celsede tayyım teklif ettim. Kabul edildi. 

REİS — Müzakere hitam bulmuştur. Ali Cenani 
Beyin ruzname hakkında mütalâası vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İstihsali rey olunur ne demektir? 

Evvelâ onu halledelim. 15 senelik teamül nasıl yı
kılıyor? 

TİCARET VEKtLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bu bitti ise efendim. Bendeniz mülhak büt
çelerini müzakeresini rica edeceğim. 

Efendim! Muhtelif mülhak bütçeler üzerine He
yeti Celilenİz muvakkat 'tahsisat vermişti. Fakat, 
bu tahsisat kanunlarında maaşı istisna buyurdunuz, 
Mart bitmek üzeredir. Memurine maaş verilecektir. 
Evkaf, Darülitamlar, Seyri Sefain ve Demiryolları 
idareleri memurinin maaşlarını vermek mecburiyetin
dedirler. Binaenaleyh her birisi için ayrı ayrı dört 
•kanun lâyihası gelmiştir. Heyeti Celilenİz Muvazene 
Encümenine havale etmiştir, Muvazene encümenin
den gelmiştir. Lütfen bunları müzakere buyurursa
nız, bu suretle memurine maaşat verilir. Binaenaleyh 
Heyeti Celi !en izden bunların müzakeresini talep edi
yorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bir aylık-
mıdır efendim? 

ALÎ CENANİ BEY — Hayır efendim! Bütçeye 
mahsuben maaş için bir miktar tahsisat istiyoruz. 
Evvelki gibi bütçenin bir miktarıdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Şimdi İste
diğiniz nedir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — On
lar masraf içindir. Şimdi İstediğimiz maaşat içindir. 
O bütçeye mahsuben bir miktar tahsisat istiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sonra ayrı
ca bütçeye konulacak mıdır? Yani bütçeye dahil
in idir?. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Evet 
efendim! Bütçeden mahsup edilmek üzere müzake
resini istiyoruz. Seyri Safain, Evkaf, öksüz yurtları ve 
Demiryolları için. 

REİS — Efendim! Ruznamemizde Maliye Vekâle
tinin 56 C faslı vardı. Ali Cenani Bey ruzname hak-
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kında söz istemiştir. Seyrirefain, Evkaf, öksüz yurt
ları ve Demiryolları idareleri için tahsisatı muvakka
te itasına dair olan dört kıta lâyihai kanuniyenin 
müzakerelerini talep ve rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Anadolu Sivas Demiryolu olacak. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Ankara - Sivas, Sam-
* sun - Sivas Demiryolları İdaresi için tahsisattır. 

REİS'— Serlevha yalnız demiryollandır. Efen
dim! Dört tahsisat lâyihasının tercİhan müzakeresini 
teklif buyuruyorlar. Bu teklifi kabul buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

MAARİF VEKİLİ HAMDULLAH SUPHİ BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Demin Darülfünun bütçesi 
mevzuubahis olmuş ve derhal müzakeresini talep 
eden arkadaşlarımız görülmüş, Darülfünun bütçesi 
Heyeti Vekilededir. Pazartesi gününe kadar müsaade 
buyurmanızı rica ederim. Böyle defaten ortaya çıka
rılırsa verilecek izahat vardır. Bir çok sualler sora
caksınız. Hazır olarak gelmek İcabediyor. Pazartesi 
gününe kadar tehir buyurunuz. (Muvafık sesleri) 

Arkadaşları Müsaade buyurursanız bir şey daha 
arz edeyim: Darülfünun meselesi hakkında Meclisi 
Âlinin gösterdiği alaka malumdur. Darülfünun hak
kında büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. Bu mesele 
hakkında takrirler verilmiştir. Maarif Encümeniniz 
Darülfünunun bütün ihtiyacatını madde madde te
tebbu etti. Noksanları nedir*'1 Zaaftan nedir? Bunları 
madde madde tetkik etti ye buna dair ne gibi tedabir 
alnmk icabediydrsa umumî hutut dairesinde nikatı 
nazarım tespit etti. İstanbul'dan Darülfünunun muh
telif şuabatına mensup olan mümessil sıfatıyle mü-
derişler geldiler. Kendileri noktai nazarlarını söyledi
ler. Vekâletin mümessilleri orada hazır bulundu ve 
biz bazı noktalarda iştirak ettik. Bunun için Pazar
tesi gününe kadar müsaade buyurursanız bunu He
yeti Vekileden çıkaralım. Muayyen şekilde Heyeti 
Celilenize arz ederiz. Onun İçin Pazartesiye talik bu 
yurulmasınt istirham ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Rei* Bey! Müsa
ade buyurunuz da Darülfünun bütçesi hakkında söz 
söyleyeceğim. 

REİS — Efendim! Vekili aidi, tehirini teklif edi
yorlar. Binaenaleyh demin kabul buyurduğunuz dört 
kanunun müzakeresine geçeceğiz. Bu husustaki sö
zünüzü 56/<C faali geldiği zaman söylersiniz. 

2. — Seyri Sefain 1341 Senesi bütçesine mahsu
ben verilmiş olan $00 000 liraya ilâveten daha $00000 
lira tahsisat itası hakkında kanun lâyihası (l/6?0) ve 
Muvazene! Maliye Bncüm&ni Mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti CelUesİne 
Seyri Sefain İdaresine evvelce verilmiş olan 500 

bin lira tahsisatı ilâveten 500 bin lira tahsisat itasına 
dair Ticaret Vekâleti Celilesince tanzim kılınan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 25 . 3 . 1341 tarihli İçtima-
ında ledettezekkür arzı tekarrür eden lâyihai kanu
niye ve esbabı mucibe mazbatası leffen takdim kılın
mıştır. Muktezasınm İfa ve neticesinin ayrıca inhası
na müsaade buyurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Seyri Sefain İdaresine 
" Avans itasına dair Kanun 

Madde 1. — Seyri Sefain İdaresinin 1341 senesi 
bütçesine mahsuben 28 Şubat 1341 tarih ve 571 nu
maralı Kanunla verilmiş olan 500 bin lira tahsisata 
ilâveten 500 bin liranın daha idarei mezkûre masari-
fat ve maaşatına sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Masarif 134$ bütçesi fusul ve mevad-
dırrda ve maaşat senei mezkûre kadrolarında muhar
rer mekadiri tecavüz edemez. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyulicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

Başvekil Müdafaaİ Milliye Vekili 
İsmet Recep 

Adliye Vekili • Bahriye. Vekili 
Mahmut Esat İhsan 
Dahiliye Vekili , Hariciye Vekili 

Cemil Tevfik Rüştü 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Hamdullah Suphi 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Süleyman Sırrı Sabri 
Sıhhiye ve Muaveneti 

_ Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ati Cenanı Doktor Refik 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
Seyri Sefain İdaresinin 1341 senesi bütçesine 

mahsuben verilmiş olan beş yüz bin liraya ilâveten 
daha beş' yüz bin liralık tahsisat itası hakkında Baş
vekâletten mevrut kanun lâyihası tetkik ve müzake
re olundu. Seyri sefain bütçesinin diğer mülhak büt
çeler gibi Mart ayı zarfında tetkik ve tatfcüke: iktiran 
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edeceği tasavvur edilerek maaşattan gayrı sarfiyatı 
mühimmeye mezuniyet verilmişti. Mart ayının niha
yet bulmasından dolayı maasatın tesviyesi icabetmek-
le Hükümetçe teklif kılınan kanun lâyihası aynen ka
bul edilmiş ve berayı tasdik Heyeti Celüeye arz ve 
takdim kılınmıştır. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata 
Muharriri Kâtip 

Şakır Konya 
Fuat 

Aza Aza 
Bursa Sivas 

Osman Nuri Halis Turgut 
Aza Aza 

Maraş Gaziantep 
Mithat Ahmet Remzi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

REİS — Heyeti Umumİyesi hakkında mütalâa 
yok. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın,.. Maddele
re geçilmesi kabul edilmiştir. 

Seyri Sefain idaresine, 1341 senesi bütçesine mahsuben 
avans hasına dair kanun. 

Madde 1. — Seyri Sefain idaresinin 1341 senesi 
bütçesine mahsuben 28 Şubat 1341 tarih ve (571) 
numaralı Kanunla verilmiş olan beş yüz bin lira 
tahsisata ilâveten beş yüz bin liranın daha idarei 
mezkûre masarifat ve maasatına sarfına mezuniyet 
verilmiştir, 

REÎS — Madde hakkında mütalâa yok. Birinci 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Birinci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Masarif 1340 bütçesi fusul ve me-
vadında ve maaşat, sene! mezkûre kadrolarında mu-
harrer mekadiri tecavüz edemez. 

REÎS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3 . — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
me'iyülicradıi*. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edil
miştir. 

Madde 4. — tşbu kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

3. — Evkaf Müdirİyeti Umumiyesinin 1341 sene
si bütçesine mahsuben verilmiş olan 500 000 liraya 
ilâveten daha 500 000 liralık tahsisat itası hakkmda 
kanun lâyihası (1/669) ve Muzaveneİ Maliye Encü
meni Mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
26 . 3 . 1341 

Evkaf Müdirİyeti Umumiyesinin 1341 senesi ma
aşat ve mesarifatına mahsuben «500 000» lira tahsi
sat İtası hakkında tanzim kılınan ve İcra Vekilleri He
yetinin 25 . 3 . 1341 tarihli içtimaında ledettezekkür 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ve 
esbabı mucibe mazbatası leffen takdim kılınmıştır. 
Muktezasının ifare neticesinin inhasına müsaade bu-
yurulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Evkaf Müdirİyeti Umumiyesinin 1341 senesi maaş 
ve masrafına 500 000 lira tahsisat itasına dair kanun 
lâyihası : 

Madde 1. — Evkaf Müdirİyeti Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesine mahsuben 28 Şubat 1341 tarih 
ve 570 numaralı kanunla verilmiş olan yüz elli bin 
liralık tahsisata ilâveten 500 000 liranın daha müdi-
riyeti mezkûre mesarif ve maasatına sarfına mezuni
yet verilmiştir. 

Madde 2. — Mesarif, 1340 bütçesi fusul ve me-
vaddında ve maaşat, senei mezkûre kadrolarında 
muharrir makadari tecavüz edemez. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren merri'yül icradır. 

Madde 4. — tşbu kanunun icrasına Başvekâlet 
memurdur. 

Başvekil 
tsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esad 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrı 

Sıhhîye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 
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Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası , 
Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 1341 senesi büt

çesine mahsuben verilmiş olan 500 000 liraya ilâve
ten daha 500 000 liralık tahsisat itası hakkında Baş
vekâletten mevrut kanun lâyihası tetkik ve müza
kere olundu. Evkaf MUdiriyeti Umumiyesi bütçe
sinin diğer mülhak bütçeler gibi Mart ayı zarfında 
tetkik ve tasdike İktiran edeceği tasavvur edilerek 
maaşattan gayri sarfiyatı mühimmeye mezuniyet ve
rilmişti. Mart aynın nihayet bulmasından dolayı 
maaşatıa tesviyesi icab etmekle hükümetçe teklif kı
lman kanun lâyihası tadilen kabil edilmiş ve berayı 
tasdik Heyeti Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 

• Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi namına 

Mazbata Muharriri 
Şakır ^ 
Aza 

Bursa 
Osman Nuri 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Encümenin Tadili : 
Birinci maddede ki (beş yüz bin lira) (üç yüz bin 

lira olarak) kabul edilmiştir. 
Reis — Heyeti Umimiyesi hakkında mütalâa 

yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Evkaf MUdiriyeti Umumiyesine, 1341 senesi büt
çesine mahsuben avans itası hakkında kanun 
Madde 1. •— Evkaf Müdiriyeti Umumiyesinin 

1341 senesi bütçesine mahsuben 28 Şubat 1341 tarih 
ve 570 numaralı kanunla verilmiş olan yüz elli bin 
liralık tahsisata ilâveten üç yüz bin liranın daha mü
diriyeti mezkûre mesarif ve maaşatına sarfına mezu
niyet verilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz isteyen yoktur. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Masarif 1340 bütçesi fusul ve me-
vaddında ve maasat seneİ mezkûre kadrolarında mu
harrer makadiri tecavüz edemez. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler el kaldır
sın Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mer'iyüücradır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.... .Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiş
tir. • . 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına Başvekâlet 
memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Başvekil 
memurdur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Tashihi encümen de 
kabul ediyor. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Maddeyi bu 
suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın.... Kabul et
meyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

4. — Öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesinin tasdikine kadar tahakuk ede
cek maaş, ücret ve tahsisatı fevkalâde olarak 30 500 
liranın sarfına mezuniyet itası hakkında kanun lâyi
han (1/671) ve Muvazenei Maliye Encümeni Maz
batası. * 

25 . 3 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Öksüz Yurtlan, Müdiriyeti Umumiyesinin Mart 

muvakkat bütçesi hakkında Maarif Vekâleti Celiie-
since teklif olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
22 . 3 . 1341 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden lâyihâi kanuniye lef fen tak
dim kılınmıştır. Muktezasının açılan ifa ve neticesi
nin İnhasına müsaade buyurulmasını rica eylerim 
efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Öksüz' Yurtları Müdiriyeti Umumiyesinin Marf 
1341 maaş ve ücurat ve tahsisatı fevkalâdesinin 
tediyesi mezuniyetini mutazammm lâyihai kanuniye 

Birinci Madde — öksüz Yurtları Müdiriyeti Umu
miyesinin 1341 bütçesinin tasdik ve mevkii meriyete 
yazına değin memurin ve muallimin ve müstahdemin 
ile memurin mazulesinin tahakkuk edecek maaş ve 
ücret ve tahsisat fevkalâdeleri olarak (30 500) lira
nın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci Madde — 8 Mart 1341 tarihli 580 numa
ralı kanunun üçüncü maddesi mucibince tesviye olu
nacak maaş ve ücurat için 1340 senesi kadroları mu
teberdir. * 
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Üçüncü Madde — Gerek S Mart 1341 tarih ve 
580 numaralı kanunla ve gerek işbu kanun mucibince 
sarfına mezuniyet verilmiş olan doksan bin beş yüz 
lira Muvazenei Umumiyede muhassas mebaliğe mah
suben Maliye Vekaletince Öksüz Yurtları Müdiriyeti 
Umum iyesine tesviye olunacaktır. 

Dördüncü Madde işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren ve öksüz Yurtları Müdiriyeti Umumiyesi büt
çesinin tasdikine değin muteberdir, 

Beşinci Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Maarif Vekilleri memurdur, 

22 . 3 . 1341 
Başvekil 

ismet 
Adliye Vekili 
Mahmut Esad 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Maliye Vekili 

Hasan 
Nafıa Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani Bey 
Hini İmzada bulunamamıştır 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Öksüz Yurtları idaresine Avans itasına dair kanun 

Birinci Madde — Öksüz Yurtları Müdiriyeti Umu-
miyesinin 1341 senesi bütçesine mahsuben 8 Mart 
1341 tarih ve 580 numaralı kanunla verilmiş olan 
60 bin liralık tahsisata İlâveten 30 500 liranın daha 
Müdiriyeti Mezkûre mesarifat ve maaşatına sarfına 
mezuniyet verilmiştir. 

ikinci Madde — Mesarif 1340 bütçesi füsul ve 
mevaddında ve maaşat senei mezkûre kadrolarında 
muharrer mekadiri tecavüz edemez. 

Üçüncü madde — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren mer'iyülicradır. 

Dördüncü madde — işbu kanunun İcrasına Baş
vekil memurdur. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
öksüz yurtları müdiriyeti umumiyesinin 1341 büt

çesinin tasdik ve mevkii meriyete vazına kadar me
murin ve muallimin ve müstahdemini ile memurin 
ve mazulesinin tahakkuk edecek maaş ve ücret ve 
tahsisatı fevkalâdelerinin sarfına mezuniyet itasına 
mütedair Encümenimize muhavvel kanun lâyihası 
tetkik ve müzakere olundu. 

öksüz Yurtları Bütçesinin diğer mülhak bütçeler 
gibi Mart ayı zarfında tetkik ve tasdik iktiran ede
ceği tasavvur edilerek maaşattan gayrî sarfiyatı mu-
himmeye mezuniyet verilmişti. 

Mart aynının nihayet bulmamasından dolayı ma-
aşatın tesviyesi icabetmekle hükümetçe teklif kılınan 
kanun lâyihası muaddelen kabul edilmiş ve berayı 
tasdik Heyeti Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Malîye 
Encümeni Reisi namına 

Mazbata Muharriri 
Şakir 
Aza 

Bursa 
Osman Nuri 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Öksüz yurtları müdiriyeti umumiyesine, 1341 senesi 
bütçesine mahsuben avans itasına dair kanun 

Madde 1. — öksüz yurtları müdiriyeti umumiye
sinin 1341 senesi bütçesine mahsuben S Mart 1341 
tarih ve 580 numaralı kanunla verilmiş olan 60 000 
liralık tahsisata ilâveten 30 500 liranın daha müdiri
yeti mezkûre mesarifat ve maaşatına sarfına mezuni
yet verilmiştir, 

REÎS — Madde hakkında söz İsteyen yoktur. Ka
bul edenler el kaldırsın.... Kabul etmeyenler el kal
dırsın.... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Mesarif 1340 bütçesi füsul ve me-
vadında ve maaşat senei mezkûre kadrolarında mu
harrer mekadiri tecavüz edemez. 

REÎS — Maddeyi aynen kabul edenler el kaldır
sın.... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın..,. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyülicradır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler el kaldınsn.... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 
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Dördüncü madde — İşbu kanunun icrasına Baş
vekil memurdur. 

REİS — Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul 
edilmiştir. 

J. — Demiryolları inşaat ve işletme müdiriyeti 
umumiyesinin 1341 senesi bütçesinin mevkii meriyete 
vazina kadar tatıakkuk edecek hldematı sarf olunmak 
'üzere 83 343 liranın tediyesine dair kanun lâyihası 
(1/665) ve Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

1341 senesi demiryollar inşaat ve işletme müdidi-
yeti umumiyesiyle şuabatı bütçe kanununun mevkii 
meriyete vazina kadar İfa olunacak hidemat hak
kında Nafia Vekâleti Celilesince teklif olunan ve 
tcra Vekilleri Heyetinin 18 . 3 . 1341 tarihli içti-
mamda ledettezekkür Meclisi Âliye arzı tekarrür eden 
bütçe kanun lâyihası ile müfredatı leffen takdim kı
lınmıştır. Muktezasının İfasına müsaade buyurulma-
sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

1341 senesi demiryollar inşaat ve işletme müdiriyeti 
umumiyesi ile şuabatı bütçe kanununun mevkii 
meriyete vazina kadar ifa olunacak hidemat hakkında 

mülhak bütçe kanun lâyihası 

Madde 1. — 1341 senesi mülhak bütçe kanunu
nun mevkii meriyete vazina kadar ifa olunacak hide
mat ve iktisap olunacak hukuk muteberdir. Bu müd
det içinde mevaddı mühümme ve müsteceleye muk-
tezi mebaliğ bilahare 1341 bütçesindeki muayyen 
tertiplerden mahsup olunmak üzere sarfiyatı muvak
kate suretiyle verilebilir. 

Madde 2. — İşbu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve mumurîn ve müstahdeminin sınıf ve un
van ve maaşlar hususunda 1340 senesi bütçesi ve 
kadroları caridir. 

Madde 3. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
mülhak bütçe kanununun mevkii meriyete vazı tari
hine kadar mer'iyül icradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasında Nafia Vekili 
memurdur. 

Başvekil 
ismet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esad 

Müdafaai Milliye Vekili 
Hini imzada bulunmadı 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafia Vekili 

Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabrİ 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye vekili 
-Doktor Refik 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

1341 senesi Demiryollar İnşaat ve İşletme Müdiri
yeti Umumiyesi ile şuabatı bütçe kanununun mevkii 
meriyete vazina kadar ifa olunacak hidemat hakkın
da Başvekâletten mevrut kanun lâyihası tetkik ve 
müzakere olundu. Mezkûr bütçenin Heyeti Celilece 
müzakere ve tasdikine kadar sarfiyatı mühimme ve 
maaş ve ücuratın tesviyesine halel gelmemek üzere 
hükümetçe muahharen teklif kılınan işbu kanun lâ
yihası encümenim izce aynen kabul edilmiş ve berayı 
tasdik Heyeti Celileye arz ve takdim kılınmıştır. 

Muvazenei Maliye 
ıcümeni Reisi namına 
Mazbata Muharriri 

Şakır 
Aza 

Bursa 
Osman Nuri 

Aza 
Maraş 
Mithat 

-

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 
Sivas 

Halis Turgut 
Aza 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
yoktur. Maddelere, geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın.... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Demiryolları inşaat ve işletme müdiriyeti umumiyesi 
1341 senesi Bütçe Kanununun mevkü mer'iyete vazina 

kadar ifa olunacak hidemat hakkında Kanun 
Madde t. — 1341 senesi mülhak bütçe kanunu

nun mevkii mer'iyete vazina kadar ifa olunacak hi
demat ve iktisap olunacak hukuk muteberdir. Bu 
müddet içinde mevaddı mühimme ve müstaceleye 
muktezi mebaliğ bilâhare 1341 bütçesindeki muay
yen tertiplerden mahsup olunmak üzere sarfiyatı mu
vakkate suretiyle verilebilir. 
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REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. Ay
nen kabul edenler el kaldırsın.... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın.,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun müddeti meriyetince 
teşkilât ve memurin ve müstahdeminin sınıf ve unvan 
maaşları hususunda 1340 senesi bütçesi ve kadroları 
caridir. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen yok. Ay
nen kabul edenler el kaldırsın.... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
mülhak bütçe kanununun mevkii mer'iyete vazı tari
hine kadar mer'iyülicradır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.... Kabul etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiş
tir. 

....>. 

Dördüncü madde, olarak âmiri icra yazılmamış
tır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
antep) — «İşbu kanunun icrayı ahkâmına Nafıa Ve
kili memurdur.» (Maliye de sesleri). 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBATA 
MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Yalnız 
«Nafıa Veküi memurdur» kâfidir. 

REİS — Efendim! Dördüncü madde olarak tek
lifi vakii kabul edenler lütfen el kaldırsın.... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim! Vaktimiz gecikmiştir. Bu dört 
kanun lâyihasının heyeti umumiyesinin gelecek icti-
mada reye vaz edeceğiz. Cumartesi günü bermutat 
toplanılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı MUzakerat; Saat : 5,40 
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