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MÜNDERECAT 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
t. — Teşkilâta mülkiye hakkında kanun lâ

yihası. (1/955) 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Kon

federasyonu arasuıda tanzim ve imza kılman 
muhadenet muahedenamesi hakkında kanun lâ
yihası. (1/956) 

3. — Mugayiri ahlâk neşriyatın men'i teda
vülü hakkında beynelmilel konferansça kabul 
edilen mukavelenamenin tasdikine dair kanun 
lâyihası. (1/957) 

4. — Maliye Vekâleti 1341/1925 bütçesinin 
masarifi gayri melhuza faslına doksan bin lira 
tahsisatı munzamına itası hakkında kanun lâyi
hası. (1/958) 

Tezkereler 
1. — 737 zatın İstiklâl Madalyasiyle taltif

leri hakkında (3/683) numaralı, 157 zatın İs
tiklâl Madalyasiyle taltifleri hakkında (3/684) 
numaralı, Matbuat MUdiriyeti Umumiyesi kâtip-

119 

aayta Sayta 
119 terinden Muammer Şeyin İstiklâl madalyasiyle 

taltifi hakkında (3/685) numaralı 13 zatm İs
tiklâl madalyasiyle taltifleri hakkında (3/686) 

119 numaralı Başvekâlet tezkereleri. H19 
2. -o- Erzurum -Sarıkamış - Kars ve Şuabarı 

119 Demiryolları İdaresin» 1926 senesi bütçesi hak
kındaki kanun lâyihasının iadesine dav Başve
kâlet teskeresi. (3/687) 129:120 

3. — Hariçten celp olunacak meyankükleri-
'119 nin kabtttti muvakkat suretiyle ithaline dair olan 

kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/691) 120 

4. — Gümrük Kanununun 43 ve 97 nci mad-
'119 delerine tegyil edilecek mevad hakkındaki ka

nun lâytbastmn iadesine dan* Başvekâlet tezke
resi. (3/69ft) 120 

Si — Hazine pottan senedahndaki masraf 
119 senedi tehirinin, depozito reddiyatmda evrakı 
119 müspite ittihaz ohuıan evraka da teşmil edilip 

edilnıiyeceğinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi. (3/689) 120 

6. — Gümrük Kanununa bazı mevad tezyili 
ve gümrük umumiyesine mütedair 10 Mart 1332 
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Sayfa f 
tarihli Kanunun tadil ve tezyili haklarındaki ka
nun lâyihalarının bu devrei içtimaiyede intaç
larına dair Başvekâlet tezkeresi. (3/688) 120 

Mazbatalar 120 
1. — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 

28 inci maddesinin tefsiri hakkında (3/81) nu- -
maralı Maliye Vekâleti tezkeresi, Mülkiye Har
cırah Kararnamesinin 10 uncu maddesinin tef
sirine dair (3/75) numaralı İcra Vekilleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi, Islah ve Teksiri Hayvanatın 
Gümrük Resminden Muafiyetine Dair Kanunun 
tefsiri hakkında (3/71) numaralı Maliye Vekâ
leti tezkeresi, Gümrük Tarif ei Umumiyesine 
Müteallik Kanunun 3 üncü maddesinin sabian 
fıkrasının tefsiri hakkında (3/303) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ile İsparta Mebusu sabıkı Ta-
hir Beyin; Damga Kanununa muhalefetten do
layı alman cezai nakdilerin affı hakkında (2/67) 
numaralı, Çorum Mebusu sabıkı Ferit Beyin; 
Memurini Mülkiyenin Tekaüdüne Dair Kanu
nun tadili hakkında (2/72) numaralı, Erzurum 
Mebusu sabıkı Salih Beyin; muhacirlere verilen 
arazi hakkında (2/74) numaralı, Menteşe Me
busu Esat Beyin; istirdat olunan mahallere me-
maliki ecnebiyeden gelecek kerestelerin gümrük
ten istisnası hakkında (2/77) numaralı, Malatya 
Mebusu Reşit Beyin; Cenup gümrüklerinde mü
sadere edilen eşya hakkında (2/79) numaralı, 
Muş Mebusu Hacı Ahmet Beyin; tekâlifin su
reti tahsili hakkında (2/88) numaralı, Zongul
dak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; Tekaüt ve İs
tifa Kanununun bazı mevaddmı muaddil, Mu
vakkat Kanununun 4 üncü maddesinin ilgası 
hakkında (2/276) numaralı, Siverek Mebusu 
Kadri Bey ve rüfekasının; memleketleri hudut 
haricinde kalmış olan mücahidine arazi temliki
ne dair (2/384) numaralı teklifi kanunileri, İz
mir Mebusu Mustafa Rahmi Bey ve rüfekasının; 
İstanbul vilâyetinde düşmandan istihlâs edilen 
mahallerin aşar hissei ianesi hakkındaki 25 Kâ
nunusani 1339 tarih ve 299 numarah Kanunun 
birinci maddesinin tefsiri hakkında (4/163) nu
maralı takriri haklarında tayini muameleye mu
hal olmadığına dair Kavanini Maliye Encümen; 
mazbatası. 120:121 

Sayfa 
2. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun, 

muaddel beşinci maddesi mucibince verilmekte 
olan harp zamlarının ne suretle icra edileceği
nin tefsirine dair (3/610) numaralı Başvekâlet 
tezkeresi ve tayini muameleye mahal görüleme
diği hakkında Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası. 1211:122 

İntihaplar 122 
1. — Memurun Muhakeonıat Encümeni} y© 

(Heyeti içün ıaza ihıtJıhalbı, 122 
2. — Şart İ'Sltiklâi MalHkıemıesfi için Ibir Müd-

dehımıumi muıavtinii intlhalbb 122 
Rey İstihsali 122 

1. — Posta Kaımuınıunıın 12 nci ınıaiddesCnûn 
tadili hakkındaki kanunun ikinci defa reye vazı. 122: 

123448:150 
TPalMrîer 123 

1. — AfyonlkanaMsaır Melbutsu Ali ve Ko
caeli Mebusu Saffet IBeyler!in, Butça miiizalk'ê  
retteılMn intacına kıadıar çalmalardan mıaialdia 
foraigün içtliıma olummalsınla ive bir günlün dle 
sair hulsusatın ımıüzalkemeıslinıe hasrıma da:V ıtalk-
tM< 123 

3. — SUALLER - CEVAPLAR 123 
/. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi 

Beyin, Kazanç Kanununun üçüncü maddesi
nin üçüncü ftkrasının sureti tatbiki hakkında 
Maliye Vekâletinden suali. 123 

2. — Gaziantep Mebusu Remzi Beyin, Bor
sada yapılan iştira muamelesinde vaki olan yol
suzluk hakkında Maliye Vekâletimden suali. 123 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 123 
/. — 1926 senesi Muvazenei Umumiye 

Kanunu lâyihası (1/734) ve Muvazenei Mali
ye Encümeni Mazbatası 123:133,150 

A — Büyük Millet Meclisi Bütçesi 133:134 
B — Riyaseti Cumhur Bütçesi 134 
C — Dlvanımuhasebat Bütçesi 134:136 
D — Başvekâlet Bütçesi 136:137 
H — Maliye Vekâleti Bütçesi 137:138 
V — Varidatı Mahsusa ^Bütçesi 138:139 
Z — Düyunu Umumiye Bütçesi 139:141 
H — Rüsumat Müdiriyeti Umumiyetti Büt

çesi 141:144 
T — Tapu Müdiriyeti Umumiyesi Büt

çesi 144:147 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedj Miizakerat s Saat : 14,25 

REİS — Ka/ım Palşa 

IKÂTİPLER — Rağıp Bey !(Zom>guldıaik), Hakkı IBey (Van), 

• 

REİS — Efendim, celseyü açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası «kuraacak: 

Doksan seıkizündi İçtima 

13 Mayıs 1926 Perşeınıibe 

Birinci celse 
Refet Beyin tahtı riıyaseltSedinlde linâkaî edetfelk 

zaptı sabık hulâsası olkuınup kabul edildikten sonara 
Evrakı varide ıa!lt olddklan mahallere halvale olumdu. 
Tekaüde isevkli teikarrur etmiş olan bir zalKıte Te-
ıkaiit ive İstifa Kanununla nazaran hangi tariilhten 
ütîbaren mıaas /tahâlsl] jMîza edeceğim1 im fcefisürti hak-
kuıdakİ IMüdaffaıaji Miffiîye Encümeni MazfbatJalsı oku
narak kabu] edîML 

Pasaport Kanununun, 17 ncli ve 18 İndi maddele
rine birer fılkra tezyiE lıalkıkıraidk)! kanun İkindi de
fa i'ayıini esami ille reye konukla 

Müteaikiıben Sntımıa Kanunu lâyihasının Encü
menden gelen bazı ınıeıvaddı müzakereye ikamın kan 
(bul olunduk 

ET. 

Lâyihalar 
/. — Teşkilatı Mülkiye hakkında kanun lâyihası 

(1/955) 
REİS — Dahiliye ve Muvazene! Maliye Encü

menlerine havale ediyoruz. 
2. — Türkiye Cumhuriyeti ile İsviçre Konfederas

yonu arasında tanzim ve imza kılınan muhddenat 
muahedenamesi hakkında Başvekâletten gelen kanun 
lâyihası. (1/956) 

REİS — Hariciye Encümenine havale ediyoruz. 
3. — Mugayiri ahlâk neşriyatın men'i tedavülü 

hakkında beynelmilel konferansta kabul edilen muka
velenamenin tasdikine dair Başvekâletten gelen kanun 
lâyihası. (1/957) 

REİS — Hariciye Encümenine havale ediyoruz. 
4. — Maliye Vekâleti 1341 - 1925 bütçesinin ma

sarifi gayri melhuza faslına doksan bin lira tahsisatı 

Posta Kanunun 12 ncü maddea'nün tadili hak* 
(kındıaki kanun lâyihası müzakere ve maddeleri ay» 
nen kabul ve heyeti umumiiyesi tayinli ösaanli İlle reye 
vazolumidik 

Ziraat Meclisi Âlisi t'eşkM hakkmdalkJi kanun 
SâyiJhası müzakere ve reddedildik 

(BÜâiharıa miizakereısine geçilen Ziraat Odaûan 
Iteskiifliıne ve ıbunıdıaın evvelki nizamnamenin feslhine 
dalir kanun lâyihası vaki talep üzenine Adliye Encü
menine tevdii kıhndî. 

Badehu ikinci defa tayini esami ile reye konulan 
pasaport kanununun 17 ve 18 nci maddelerine birer 
fıkra tezyili hakkındaki kanunun kabul edildiği ve 
posta kanununun 12 nci maddesinin tadili hakkında
ki kanuna ait ârâda nisap olmadığı bittebliğ Cumar
tesi günü toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri). 

Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

munzamma itası hakkında Başvekâletten gelen kanun 
lâyihası. (1/958) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — 737 zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak

kında (3/683) numaralı, 157 zatın İstiklâl madalya
siyle taltifleri hakkında (3/684) numaralı, Matbuat 
Müdiriyeti Umumiyesi kâtiplerinden Muammer Be
yin İstiklâl madalyasiyle taltifi hakkında (3/685) nu
maralı, 13 zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/686) numaralı Başvekâlet tezkereleri. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale' 
ediyoruz. 

2. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı De
miryolları İdaresinin 1926 senesi bütçesi hakkındaki 

2. — EVRAKI VARİDE 

— 119 — 
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kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. 
(3/687) 

REİS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Nafıa Vekâletine gönderilen 51 Mart 1926 tarih 

ve 1427/3071 numaralı tezkerede, Erzurum, Sarıka
mış, Kars ve şuabatı Demiryolları idaresinin 1926 se
nesi bütçesi hakkında 16 Kânunisani 1926 tarih ve 
6/124 numaralı tezkere ile takdim edilmiş oton kanun 
lâyihasının istirdadına lüzum görülmüştür. Mevzuba
his kanun lâyihasının iadesi için muktazi muamele
nin İfasına müsaade buyurulmasını rica ederim efen
dim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi üzerine kanun lâyihası 
iade olunacaktır. 

3. — Hariçten celp olunacak meyan köklerinin 
kabulü muvakkat suretiyle ithaline dair kanun lâyi
hasının iadesi hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/691) 

REİS — Okunacak. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Maliye Vekâletinden yazılan 6 Nisan 1926 tarih 

ve Varidat Müdüriyeti 4647/61 numaralı tezkerede; 
İspanya'dan celp olunacak meyan köklerinin kabulü 
muvakkat usulüne tevfikan bilâ resim ithali hakkın
da 1 Kânunisani 1341 tarih ye 6/36 numaralı tezkere 
ile takdim edilmiş olan kanun lâyihasının, tetkikat 
icra edilmek üzere istirdadı rica edilmiştir. i 

Mevzubahis kanun lâyihasının iadesine müsaade 
buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Hükümetin talebi üzerine iade oluna
caktır. 

4. — Gümrük Kanununun 43 ve 97 nci maddele
rine tezyil edilecek mevad hakkındaki kanun lâyiha
sının iadesine dair Başvekâlet tezkeresi. (3/690) 

REİS — Okutuyorum. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Maliye Vekâletinden yazılan 6 Nisan 1926 tarih 

ve Varidat Müdüriyeti 62 numaralı tezkerede; Güm
rük Kanununun 43 ncü ve 97 nci maddelerine tezyil 
edilecek mevad hakkında 22 Teşrinievvel 1926 ve 
6/772 numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan ka
nun lâyihasının, tetkikat icra edilmek üzere istirda
dına lüzum gösterilmiştir. 

Mevzubahis kanun lâyihasının iadesine müsaade 
buyruhnasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Bermucjhi talep lâyiha iade olunacaktır. 
5. — Hazine pulları senedatındaki masraf senedi 

tabirinin, dipozito reddiyatında evrakı müspite ittihaz 
olunan evraka da teşmil edilip edilmiyeceginin tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/689) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

6. — Gümrük Kanununa bazı mevad tezyili ve 
gümrük tarifei umumiyesine mütedair 10 Mart 1331 
tarihli kanunun tadil ve tezyili haklarındaki kanun lâ
yihalarının bu devrei içtimaiyede intaçlarına dair Baş
vekâlet tezkeresi. (3/688) 

REİS — Kavanmi Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 28 nci 

maddesinin tefsiri hakkında (3/81) numaralı Maliye 
Vekâleti tezkeresi, Mülkiye Harcırah Kararnamesi
nin 10 ncu maddesinin tefsirine dair (3/75) numaralı 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi, Islah ve tek
siri hayvanatın gümrük resminden muafiyetine dair 
kanunun tefsiri hakkında (3/71) numaralı Maliye Ve
kâleti tezkeresi, Gümrük tarifesi umumiyesine müte
allik kanunun 3 ncü maddesinin sabian fıkrasının tef
siri hakkında (3/303) numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ile, İsparta Mebusu sabıkı Tahir Beyin, Damga Ka
nununa muhalefetten dolayı alınan cezayi nakdilerin 
affı hakkında (2/67) numaralı, Çorum Mebusu sa
bıkı Ferit Beyin, Memurini mülkiyenin tekaüdüne 
dair kanunun tadili hakkında (2/72) numaralı, Erzu
rum Mebusu sabıkı Salih Beyin; Muhacirlere verilen 
arazi hakkında (2/74) numaralı, Menteşe Mebusu 
Esat Beyin; İstirdat olunan mahallere memaliki ec-
nebiyeden gelecek kerestelerin gümrükten istisnası 
hakkında (2/77) numaralı, Malatya Mebusu Reşit 
Beyin Cenup gümrüklerinde müsadere edilen eşya 
hakkında (2/79) numaralı, Muş Mebusu sabıkı Hacı 
Ahmet Bey m; tekâlifin sureti tahsili hakkında (2/88) 
numaralı, Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; 
Tekaüt ve İstifa Kanununun bazı mevaddını muad-
dil Muvakkat Kanununun 4 üncü maddesinin ilgası 
hakkında (2/276) numaralı, Siverek Mebusu Kadri 
Bey ve rüfekasmın; memleketleri hudut haricinde 
kalmış olan mücahidine arazi temlikine dair (2/384) 
numaralı teklifi kanunileri ve İzmir Mebusu Mus-

— 120 — 



t : 99 15 . 5 . 1926 C : 1 

(2/79) teklif 15 Eylttl 1338 Cenup gümrüklerin
den müsadere edilen eşya hakkında - Malatya Reşit 
Bey. 

(2/88) teklif 3 Şubat 1339 tekâlifi» sureti tahsili 
hakkında Muş Ahmet Bey. 

(2/276) teklif 30 . 1 . 1340 Tekaüt ve İstifa Ka
nununun bazı mevaddını muaddil muvakkat Kanu
nun 4 Üncü maddesinin ilgası hakkmda - Zongukuuf 
Tıınalı Hilmi Bey. 

(2/384) teklif 6 . 12 . 1340 memleketleri hudut 
haricinde kalmış olan mücahidine arazi temlikine 
dair - Siverek Kadri Bey ve rüfekası, 

tafa Rahmi Bey ve rüfekasının; İstanbul vilâyeti ile 
düşmandan istihlâs edilen mahallerin asar hissei iane
si hakkındaki 25 Kânunusani 1339 tarih ve 299 nu
maralı Kanunun 1 inci maddesinin tefsiri hakkında 
(4/163) numaralı takriri ve haklarında tayini muame
leye mahal olmadığına dair Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Devrei sabıkadan Encümenimizce müdevver mer

but cetvelde muharrer tekâlif, tezkere ve takrirlerden 
maksut olan gayenin Meclisi Âliden intişar eden ka
vanini muhtelife ve tefsirlerle temin edilmiş olduğu 
tetkikatı vakıadan anlaşılmış ve keyfiyet mezkûr cet
velde hanei mahsusalanna ol veçhile derç ve tespit 
ederek haklarında başka muameleye mahal kalammış 
olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 
Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Âza 

Ankara Konya 
Hini imzada bulunmamıştır. Mustafa 

Âza 
Saruhan 
Kemal 

(2/81) Maliye tezkeresi 38531/11667. 30/29 Nisan 
338 Harcırah Kararnamesinin 28 inci maddesinin tef
siri hakkında. 

(3/75) icra Vekilleri Reisi 6/2217-6-12-1338 Mül
kiye Harcırah Kararnamesinin tefsiri. 

(3/71) Maliye tezkeresi 100 umumî/A hususî 4 Kâ
nunusani 1339 celp edilen hayvanatın gümrük res
minden istisnasına dair. 

(3/303) Başvekâlet 6/3868 10 . 11 . 1340 Gümrük 
Tarifei Umumiyesine Müteallik Kanunun üçüncü 
maddesinin sabian fıkrasının tefsiri hakkında. 

(2/67) teklif 1 Teşrinisani 1338 pul cezayi nakdi
sinin affı hakkında İsparta Tahir Bey. 

(2/72) teklif 12 Kânunuevvel 1338 memurini mül
kiyenin tekaüdüne dair Çorum Ferit Bey. 

(2/74) teklif 30 Teşrinisani 1338 muhacirlere ve
rilen arazi hakkmda - Erzurum Salih Bey. 

(2/77) teklif 12 Teşrinisani 1338 memaliki ecne-
biyeden gelecek kerestelerin gümrük resminden is
tisnasına dair- Aydın Esat Bey. 

(4/163) tefsir 19 . 2 . 1340 İstanbul vilâyetiyle 
düşmandan istihlâs edilen mahallerin aşar hissei iane
si hakkındaki 25 Kânunisani 1339 tarih ve 299 numa
ralı Kanunun birinci maddesinin tefsiri lâzım geldi
ğine dair - İzmir Rahmi Bey. 

REİS — Encümen mazbatasmı reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun, muad
del beşinci maddesi mucibince verilmekte olan harp 
zamlarının ne suretle icra edileceğinin tefsirine dair 
(3/610) numaralı Başvekâlet tezkeresi ve tayini mua
meleye mahal görülemediği hakkında Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun seferberliğe 

iştirak eden bilumum mensubini askeriyeye verilecek 
harp zammından bahis 5 inci maddei muaddelesine 
nazaran harp zammının ne suretle hesap edilmesi lâ
zım geldiğinin karan tefshiye rapüna dair Başveka
letten gelen ve Encümeninize havale edilen 18 Mart 
1926 tarihli ve 6/1041 numaralı Başvekâlet tezkeresi 
ve merbutu varaka mütalâa ve müzakere olundu. 

Maddei kanuniyede (Umumî veya mevziî sefer
berliğe iştirak eden berrî* bahrî, havaî ve jandarma 
erkân, ümera ve zabıtan ve memurin ve mensubini 
askeriyenin tekaüt müddetinin hesabında ilâm harp
ten akdi sulha kadar geçen, zaman bir seneden dun 
ise bir sene ve bir seneden fazla ve iki seneden dun 
ise iki, sene ve daha fazla ise bu nisbet üzere zam icra 
olunur) denildiğine göre; seferberliğe iştirak eden 
mensubini askeriyenin harp zammında, harbin ilâm 
tarihi ile akdi sulh tarihi arasında güzeran olan müd
detin miyarı istihkak olduğu vuzuhla taayyün etmek
te ve - emri tekaütte "nıteber olmak üzere - alâka-
darana verilecek kıdem zammının, yine seferberliğin 
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müddeti devamına göre hesap edilmesi iktiza ettiği su- J 
huletle anlaşılmaktadır, imdi ı Maddei muaddelenin 
ikinci maddesi hükmünce ttalya, Balkan harpleriyle 
Harbi Umumiden birine iştirak eden mütekait veya 
muvazzaf bir zabit hakkında işbu hakkı müktesebin 
sureti aharla telâkki ve tatbik edilmesine cevaz ola
maz. Mevzubahis olan maddei muaddele bu itibarla 
sarih olduğundan tayini muameleye mahal görüleme
diği beyaniyle Heyeti Umumiyeye arz olunur. 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata Muharriri 

Reisi namına namına 
Ertuğrul Kocaeli 
Rasim İbrahim 
Kâtip Âza 

Kocaeli Siverek 
İbrahim Kadri Ahmet 

Âza Âza 
Ertuğrul Malatya 
Rasim Mahmut Nedim 

Âza 
Bitlis 

Muhittin Nami 

REİS — Encümen mazbatasını reyinize arz ediyo
rum. Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İntihaplar 
/. — Memurin Muhakemat Encümeni ve Heyeti 

için âza intihabı. 
2. — Şark İstiklâl Mahkemesi için bir müddei

umumi muavini intihabı. 
REİS — Efendim, Memurin Muhakemat En

cümeni ve Heyeti için âza ve Şark İstiklâl Mahke
mesi için de Müddeiumumi muavini intihap edece
ğiz. 

Efendim, Memurin Muhakemat Encümeni ve 
Muhakemat Heyeti için şubeler ayrı ayrı namzetler 
göstermiştir. Bu namzetlerin isimleri okunacaktır. 
Azayı kiram bu isimleri kayıt buyursunlar. Ondan 
sonra intihap yapacağız. 

Memurin Muhakemat Encümeni Âzalıklarına 
Namzetler 

Birinci Şubeden 
Münip Bey (Van), Mithat Bey (Maraş), Nuri Bey 

(Kütahya), Osman Kadri Bey (Muş), Naim Hazım 
Bey (Konya), Abdülgam Bey (Mardin). 

İkinci Şubeden 
İhsan Bey (Ankara), Hakkı Bey (Van)» Süleyman 

Sim Bey (Yozgat), İsmail Kemal Bej (Çorum), Halil 
Hulki Bey (Siirt), Recep Zühtü Bey (Sinop). 

Üçüncü Şubeden 
Şakir Bey (Çatalca), Doktor Kâzım Bey (Denizli), 

Cavit Bey (Diyarbekir), Rahmi Bey (Sivas), Halil 
Fahri Bey (Siverek), İsmail Bey (Şarkikarahisar) 

Dördüncü Şubeden 
Rasih Bey (Antalya), Ziya Bey (Çankırı), Talat 

Bey (Çankırı), Hâkim Rıza Bey (Kütahya), Hilmi Bey 
(Kayseri), Sabit Bey (Kayseri). 

Beşinci Şubeden 
Esat Bey (Rize), Mahmut Bey (Siirt), Mahmut 

Bey (Siverek), Nebi Zade Hamdi Bey (Trabzon), Fe
rit Bey (Gaziantep), Osman Niyazi Bey (Karesi). 
Memurini Muhakemat Heyeti Âzalıklarına Namzetler 

Birinci Şubeden 
Mustafa Bey (Konya), Zülfi Bey (Diyarbekir), 

Fikret Bey (Ertuğrul), Besim Atalay Bey (Aksaray), 
Saffet Bey (Urfa), Emin Cemal Bey (Bolu), Abdülha-
lik Bey (Çankırı), Ekrem Bey (Rize), Ali Bey (Urfa). 

İkinci Şubeden 
Mustafa Bey (Elâziz), Rahmi Bey (İzmir), Yusuf 

Bey (Denizli), Hamdi Bey (Bozok), Hüseyin Bey 
(Elaziz), Saffet Bey (Kocaeli), Emin Bey (Eskişehir), 
İzzet Ulvi Bey (Afyonkarahisar), Refet Bey (Urfa). 

Üçüncü Şubeden 
İbrahim Süreyya Bey (Kocaeli), Ragıp Bey (Kü

tahya), Şükrü Bey (Bolu), Musa Kâzım Bey (Afyon
karahisar), Osmanzade Hamdi Bey (İzmir), Münir 
Bey (İzmir), Hüseyin Hüsnü Bey (İsparta), Muhittin 
Bey (Elâziz), Nazmi Bey (Hakkâri). 

Dördüncü Şubeden 
İsmail Safa Bey (Adana), Zamir Bey (Adana), Ru

şen Eşref Bey (Afyonkarahisar), Mustafa Yehbi Bey 
(Aksaray), Neş'et Bey (Aksaray), Hilmi Bey (Anka
ra), Şakir Bey (Ankara), Tahsin Bey (Aydın), Doktor 
Mazhar Bey (Aydın). 

Beşinci Şubeden 
Şükrü Bey (Biga), Hakkı Şinasi Paşa (İstanbul), 

Ali Nazmi Bey (Kastamonu), Talât Bey (Ardahan), 
Ahmet İffet Bey (Ertuğrul), Esat Bey (Amasya) Ali 
Rıza Bey (Amasya), Rasim Bey (Ertuğrul), Hafız İb
rahim Bey (İsparta). 

REİS — Şimdi efendim» Memurin Muhakemat 
Encümeni ve Heyeti için âza ve Şark İstiklâl Mah
kemesine de bir Müddeiumumi muavini intihap olu
nacaktır. 

Rey İstihsali 
1. — Posta Kanununun 12 inci maddesinin tadili 

hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı. 
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Efendim, bir de Posta Kanununun 12 inci mad
desinin tadili hakkındaki Kanun ikinci defa reye vaz
edilecektir. Bu meyanda ona da reylerinizi verirsiniz. 

Artvin dairei intihabiyesinden başlanacaktır, huru
fat sırasiyle isimler okunacak (kur'a ile sesleri). İnti
hap kur'a ile olmaz. 

(Reyler toplandı). 
RElS — Henüz reyini vermeyenler varsa lütfen 

reylerini versinler. İstihsali ârâ hitam bulmuştur. 
Eyüp Sabri Bey (Konya), Talat Bey (Çankırı), 

Refet Bey (Bursa), Cavit Bey (Diyarbekir), Musa Kâ
zım Bey (Afyonkarahisar), Talât Bey (Canik), Recep 
Zühtü Bey (Sinop), İbrahim Bey (Van), Şükrü Bey 
(Bolu). 

Tasnifi ârâya memur edilmişlerdir. 
Takrirler 

1. — Afyonkarahisar Mebusu Ali ve Kocaeli Me
busu Saffet Beylerin bütçe müzakeresinin intacına 
kadar her gün içtima olunmasına ve bir günün de 
sair hususatın müzakeresine hasredilmesine dait tak
riri. 

REİS — Ruzname hakkında bir takrir vardır : 
Riyaseti Celüeye 

Bütçe müzakeretımn intacına kadar cumalardan 
maada her gün öğleden sonra saat onüç buçukta 
Meclisin içtima etmesini ve haftanın Heyeti Celilece 
tensip buyurulacak bir günün de bütçeden gayri hu
susatın müzakeresine hasnm teklif eyleriz. 

Afyonkarahisar Kocaeli 
Ali Saffet 

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

Tensip ederseniz haftanın bir günü meselâ Per
şembe gününü hususatı saireye hasredelim. Diğer gün
ler sıra ile bütçe müzakeresine münhasır kalsın, mü
nasip mi? (Münasip sesleri). 

REİS — Efendim, Posta Kanununun 12 inci mad
desinin tadili hakkındaki Kanuna rey veren zevat 
158'dir. 154 kabul, 1 ret, 3 müstenkif vardır. O hal
de kanun 154 rey ile kabul edilmiştir. 

3. — SUALLER - CEVAPLAR 

v 

1. — Kazanç Kanununun üçüncü maddesinin 
üçüncü fıkrasının sureti tatbiki hakkında Eskişehir 
Mebusu Abdullah Azmi Beyin Maliye Vekâletinden 
suali. 

2. — Borsada yapılan iştira muamelesinde vaki 
olan yolsuzluk hakkında Gaziantep Mebusu Remzi 
Beyin Maliye Vekâletinden suali. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
müsaade buyurunuz. Usul hakkında söz istiyorum, 
bütçe tevzi edilmiş, müzakereye başlanılmıştır, sual 
müzakereye tekaddüm edemez. Bütçenin müzakeresi 
esnasında sualini sorabilir. Şimdi bir kıymeti kanuni-
yesi yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bütçe müzakeresi sırasında cevap veririm. 

REİS — Efendim, bu mesele geçen sene de mev
zubahis oldu. Bütçe müzakeresi esnasında bütçe ha
ricindeki mesailde dahi Meclis sual hakkını muhafa-

4. — MÜZAKERE 

1. — 1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası (1J734) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. 

REİS — Efendim, Muvazenei Umumiye Kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Buyurun Maliye Vekili Bey. 

za buyurmuştur. Bu mesail 
müzakere esnasında sorulur. 

bütçeye tealluk ederse, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Nizamna
me arz ettiğim gibidir. Fakat nizamnamenin fevkin
de Meclisi Âli bir kararla cevabın şimdi verilmesini 
kabul ederse, buyurduğunuz doğrudur. 

REİS — Efendim, Nizamnameyi arz edeyim; Ni
zamnamede sual için sıra yoktur, sual için merasim 
vardır. Bütçe müzakeresi esnasında bu merasime ria
yet olunmayabilir. Nizamnamei dahilinin tasrih ettiği 
esas budur. Geçen sene dahi bunun emsali vardır. 
Bütçe müzakeresi esnasmda sual yalnız, merasime ta
bi değildir, bir mebus doğrudan doğruya sual sora
bilir. Zaten bu iki suale bugün cevap verilemez. Çün-
ki, Meclis açılalı yarım saati geçmiştir. Yanm saat 
geçtikten sonra sualler bırakılabilir. 

Şimdi ruznamei müzakerata geçiyoruz : 

EDİLEN MEVAD 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bütçe münasebeti ile Heyeti Celüeye, ma
ruzatımı, mümkün mertebe telhis etmek ve Muvazenei 
Maliye Encümenimizin izah 'buyuracağı hususatta 
tekerrür olmasın diye bu kısmı tamamen Muvazenei 
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Maliye Encümenimize bırakmak suretiyle, mttcmelen 
arz edeceğim. 

Tevzi edilen Muvazenei Umumiye lâyihasının tet
kikinden, rttFekayı kiramca malum olduğu üzere bu 
sene Heyeti Celileye 1926 senesi için 189,5 milyon, 
devairi muhtelifeye ait tahsisatı ihtiva etmek üzere 
bir masraf bütçesi takdim ediyoruz. Buna mukabil 
varidat bütçemizin geçen seneki tahakkukah esasına 
göre ve Heyeti Celilenin bu sene kabul buyurmuş ol
duğu menabii cedideden ümit edilen varidatın ihti
yatlı tahminleri nazarı dikkate alınarak 190 milyon 
liralık bir varidat bütçesi ile karşılaştırarak takdim 
etmiş bulunuyoruz. Şurasını arz etmek mecburiyetin
deyim ki hükümet tasavvur ettiği icraatın istilzam 
edeceği masarif hususunda Heyeti Celileden istemek 
mecburiyetinde kaldığı tahsisatı, bütün vüs'ü ve ta
katini sarf ederek, haddi asgariye indirmek için im
kân dahilinde olan her şeyi yapmıştır. Ve masraf 
bütçelerini Muvazenei Maliye Encümenimiz, bütçe
lerin haiz olması lâzımgelen samimiyet ve ciddiyet 
noktai nazarından pek sıkı bir tetkik ve murakabeye 
tabi tutarak ve herhangi bir masrafın fazla vuku bul
mak ihtimalini nazara itibare alarak adetle, mikyasla 
tahsisatı tebeddül edecek olan hususatta belki hiç 
tenkisi nazarı itibare almıyarak miktarı hakikî üzerin
den ve arz edilen hizmetin hakikî olarak muhtaç bu
lunduğu masrafı tespit etmek suretiyle tetkikini yap
mıştır. Masraf bütçemiz, Heyeti Celilenize arz edebi
lirim ki, tahmin ve esas noktai nazarından en büyük 
hüsnüniyet, samimiyet ve ciddiyetle gerek Hükümet 
ve gerek Muvazenei Maliye Encümenimiz tarafından 
elenmiş ve tetkik olunmuştur. 

Masraf bütçesine gelince; masraf bütçesi şimdiye 
kadar cari olan menabiden tahakkuk ettirip tah
sil ettiğimiz varidatın en son kuyuda nazaran mik
tarı hakikilerini esas ittihaz etmek suretiyle tanzim 
edilmiştir. Menabii cedide için bittabi mesebak olma
dığından dolayı tahminden başka bir hattı hareket 
takibine ihtimal yoktur. Bunda da nikbin ihtimalâta 
kapılmıyarak ahvali umumiyede vesairede bu gibi 
vergilerin varidatında tenakus husule geleceğini na
zarı itibara alarak ve ihtiyatkâr tahminlerin esas it
tihaz ederek varidat bütçesini tanzim etmişizdir. Şu 
halde mütevazin bir şekilde Heyeti Celilenize takdim 
etmek fırsatına nail olduğumuz bütçenin samimiyet ve 
ciddiyeti hususunda Heyeti Celilenize her türlü te
minatı arz etmek mecburiyeti vicdaniyesindeyim. Ah
vali fevkalâde zuhura gelmediği takdirde Türkiye 
Cumhuriyetinin 1926 senesi masarifi Heyeti Celileni-

zin kabul buyuracağı bu yekûnlar dahilinde kalmak 
suretiyle kendi varidatı ile kapatacak bir bütçe olmak 
üzere takdim edilmektedir. 

Bu noktai nazardan kemaHfahr ile arz edebilirim 
ki; bizde bütçe yapılmağa başlandığı tarihten beri 
daima açık bir şekilde Heyeti Teşriiyeye takdim edil
mek mecburiyetinde kalmış olan bütçenize nisbetle 
bu, ilk mütevazin bütçemizdir. (teşekkür ederiz ses
leri). Şimdiye kadar 17, 18 senelik hayan teşriiyenin 
hiçbirinde mütevazin hakikî mütevazin bir bütçe yap
mak bu memlekete nasip olmamıştır. (Elhamdülillah, 
bravo sesleri), hiç şüphe yok ki bütçe yapılmağa baş
ladığı, tarihten beri hükümetler, Maliye Nezaretleri, 
Hükümeti Milliye devresinde Maliye Vekâleti daima 
bütçeyi kendi meriabiimizle kendi masarifimizi temin 
edebilmek için mütevazin olaralk Heyeti Celileye tak
dim etmek azim ve gayretine rağmen fiiliyatta bunun 
tahakkuk etmeyişi, hiçbir zaman geçmiş vekillerin 
geçmiş hükümetlerin bütçeyi mütevazin kılmak için 
sarfı gayret etmediklerine, çalışmadıklarına, atfedil
mek imkânı yoktur. 

Bir Devletim seiânıeti muamelâtı her şeyden ev-
• vel bii*çê in>jn mıültev'azim oîmıasıma müıtelvelkıkif bu
lunduğu ıhafeıayliık ve ıbadÜhiyatı karşısında hıîçMr hü-
ıkumıatiın bu haikaynkı ülımıal ettiğime zalhüp olmak 
kûteıh - biınl'k olur. Buna nazaran son tsemeye ktadıar 
bütçemliz bendeniz biliıyorum ki baklM (bir tevazüne 
ımıaüık oîalbilsk. Bütçeml'ızun tarlühçesinıi tetiklik ede
cek oîıırsak başlıca üç salfiha iktate eder, Ikanaaıtinde-
yûm. İlâmı meşrutiyeti müteakip biz, büıliçe tanzimine 
ihaışSaıdık. İlk ibuıiiçamliz, hakiki ibüiıtçe oliatrafc 1325 
'sanesi bütiçesL'ıdiir. 1324 senesinJn ©vaıaünda Hürriyet 
ilân eıdıilmlişfti. Bütün gayaiet ve füa%ett!erte rağmen 
Idkütâp, İhtilâl vesaıire geçliren memleketin (icrasına 
medbar oüduğu sarfiyat dolayısüyle hicbk zaman (bütçe 
-hakiki olarak değil, şekli flflîbaalilyle dıafoli mütevazin 
oüamaik Medîise ıtakdlim cidJlmemJştif. BüıialM o zama
nın Ma%!e Nazııtan, buna muvaffak oüımalk içlin çoik 
çalışmışlarda, MeşmuÜyeıt dıevrlinıin masraf bültçfeîerli 
bütçe laçmkîam dalima istiıkmazatı havicüiye ile kapann 
HIKtiŞtU'. 

(tküınıdi devliır, HaıM Umumi ile başhyan dıefvirdlir. 
IBMfflaföli, Haalbi Umumiyle Tüırkl̂ yenlin dıe karışması 
o ıbadötoeı umumiye içinde 'Tüıtkiye'ıiJn dıe maısaırüli 
fevkaladeisirti, fevlkalâde tezyit etmâş ve menaıKıi va-
nidatı da feivlbaîâde azalmış, gümrükleri IbüsMMin 
teafıra tinmliş, ml%onlarca oBdiı seüeaflbter edildiği üçin 
istihsali mÜt durmuş, başlıca varüdtatı temim ©dien 
aşar sıf ura 'inanüş, sıfım imnıemliş fişe d« peik cüzi 
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mikarHara inmiş, birçok ahvali fevkalâde doJayı-
sfyte, bahusus Harbi Umumide gegtedtiğimiz valkıayiiıin 
tesir ve inikâsiyle antik o Harbi Umumi devreiSJn-
de masarifi] umumiyeyi, ımenabiıî tabiiye ile karşı-
laştmmaik Arnikana yoktu. Yegâne varidat, 'bugün bi
ze tamamen mal eidUmüş olan 153 milyon liralık etv-
takı nakdiyedir. Demek ki, 4,5 sene temadi eden 
Harbi lUnnımî senelerinde mütarekeye kadar devam 
eden bütçelerin açığını kapayan ve bugün bize De)v-ı 
let borcu atamak mal edilmiş olan ve memleketlin va-
sntaü mübadelesini teşkil eden evrakı ıtakdiyenJin her 
sene tabedüen kıısmı o senemin bütçe «çığını dialdur-
nnfle İçin tahsis edilmiş, büteemizlin menlbaı böyle 
temim edilmiştir. 

ÜçünciL dıevre Hükümeti MiiMiye devresMıiı1. HÜH 
kümeti Millîye devresinde de 1336 - den başlayan 
bütçelerin biç ıbMınde haMkli bir tevazün yokıiur. 
[Buna nazaran bütçe açıktan ne istikrazı harici ile, 
ne de, yeniden evrakı nakdiye çıkarmak suretiyle 
kapatılmış değildir, Hükümeti (Milliye devresi vari
dat He masarifi bir dereceye kadar mütevazin tuian 
Uk yoldur. Tasarrufatı cebriye ile, mecburiyet ile 
Türkiye Hükümeti Ibujgüne kadıar vaziyeti maliyesini 
(idare etmiştir. Yarti eline geçen menalbM varidatın 
kifayeti derecesinde Mdematı umumiyeti <ifıa etmiş 
ve vaziyeti maliyenin ademi müsaadesinden dolayı 
bir çok Hizmetleri, batta ehemmiyet ve dereceli lü
zum mrtktai nazarından biri diğerime kabili tercih oil-
mıyan bususaitı terk ederek, tehir ederek bu vaziyete 
gelmiştir. Bunu söylemekle, tasarrufaıtı cebriye île 
Hükümeti Milliye devrinde bir dereceye kadıar mü-
ıtevazin kılman bütçeler bir senle bütçesi açığı dola-
yjsiyle diğer seneye masraf devretmemüşHir, demek 
isteniyorum. Mümkün merltebe tasarrufaıtı cebriye 
İle vaziyet kabili idare bir halde tutulmuştur. 

ıPakat buna rağmen tasarrufaitı cebriye, bir sene
den diğer seneye intikal eden masarif, devlet makD-
masmın Iklfareami durdurmayaıcak kadar taMfife me
tte» olmuştur. Başka hizmetti oSmamısnr. Şu hal
de 17 - 18 seneden ibaret olan bütçe devrinde muh-
teif safahat arz eden üç devirde görüyoruz ki, hiç
bir hükümete açıksız ve mütevazin bir bütçe yanıp 
mevkii tatbike koymak nasip olmamıştır. Bu gösterir 
ki : Devlet bütçesinin bütün arzulara, bütün faaliyet
lere rağmen, daima açık bir halde kaSmasınm esbabı 
daime ve asliyesi mevcuttur. 18 senetle bir hadisenin, 
önüne geçmek için sarfedUen bütün gayretlere rağ
men, idamei mevcudiyet etmesi onu daima besleyen 
esbabı aslryenin raevendîyetini farz ettirir. Müsaade 

buyurursanız bu esbabı asliyeyi anladığım kadar 2 - 3 
kelime ifle hulasa edeceğim : 

İtikadı acizaneme göre bu kadar gayretlere ve 
faaliyetlere rağmen bütçenin uzun zaman böyle açık 
olarak ve bazı devrelerde istikrazı haricî ile, bazı de
virlerde istikrazı dahili İle ve bazı devrelerde de ev
rakı nakdiye ile - ki o da bir nevi istikrazdır - kapatıl
masına bizi icbar eden şeyleri, memleketimizin teşek-
külâta tabiiye ve teşkilâtı idariye ve Siyasiyesinde ve 
nüfuz üe mevkii istifadeye konulan menabii varida
tının nispetinde aramak lâzım gelir kanaatindeyim. 

İçine sığdığımız hududu millinin mesahası takri
ben 728 bin - 730 bin kilometre murabbaıdır. Bu 
vasi arazi içerisindeki nüfusumuz 13 - 14 milyon ola
rak tahmin ve tadat edilmektedir. Bu 13 - 14 milyon 
nüfusun şenlendirdiği bu ocakta, bu yurtta menabii 
tabîiyei servetin derecei inkişafı bütün arkadaşlara 
malum olan vaziyettedir. Hududu bu kadar vasi, nü
fusu bu şekilde, menabii serveti hepimizin bildiği bir 
şekilde olan bu memlekette kurmakta olduğumuz 
idare, en mükemmel memleketler idare sistemi, teşki
lât sistemidir. Memleketin.gerek emri muhafazasını, 
asayişi dahiliye ve hariciyesini temin için ve gerek 
düğer hidematı umumiyesini temin için ittihaz edilen 
tertibat ve icra edilen teşkilâtı siyasiye dahiliye ve 
askeriye en müterakki ve medeni devletlerin kabul et
tikleri sistemdir. 

Halbuki bu memlekette kilometre mnrabbaı ba
sma yalnız nüfusunun keyfiyeti, adedi değil, - seviyei 
irfanı, sâyhtin, zekâsının kuvvei istihsaKyesi, menabii 
tabiiyei servetinin derecei inkişafı, bütün menabii ser
vetin işlemesine yegâne vasıta olacak öten yoHarm, 
şimendiferlerin vesair bütün vesait ve irtibatın bizim 
bildiğimiz halde bulunuşu, tabii olarak 'böyle bir mem
leketten haddi azami tedbirlerle temin eritilmesi tahtı 
imkânda olan menabii varidat üe, derecei kesafeti yen 
rine güre kilometre murabbaı basma 80 - 100 - 150 
nüfus isabet eden memleketlerin teşkilâtı siyasiye, as
keriye, adüye ve mülkiyesini tetkik ettiğimiz zaman, 
ben hiçbir harika ve kuvvet görmüyorum ki bu bizim 
şekilde bulunan menabiden alınacak olan mahdut 
varidat ile bütçeyi mütevazin bir sekile getirmeye im
kân hasıl oiamayacağrnı görürüz. Bendenizin takdiri
ne göre bu memleketin yollardan, şimendiferlerden, 
vesaiti medeniye dediğimiz vesaitten mahrum oluşu
nun masarifi daimei devlet üzerine icra ettiği tesiri 
haddi asgari bir rakamla ifade etmek lâzım gelirse 
% 25Tir, 

Ordumuzun, muhafaza teşkilâtımızın miktarı ha-
zarjde yüksek oluşu bütün masarifi nak%enin, bar-

— 125 — 



İ : 99 15 . 5 . 1926 C : 1 

aralım vesairenin bütçede azami miktarda bulunuşu 
hepsi vesaiti nakliyenin fîkdanındandır. Vesaiti nak
liyen jn fıkdanı yüzünden İhtiyarına mecbur kaldığı
mız miktarın yekûnunu bütçemizin yekûnu ile nis
pet edecek olursak korkunç bir nispet karşısında ka
lırız. Kaldı ki; memleketin servetinin menafbü tabii-
yeslîmiın tezayüdü ve inkişafı ve dolayısiyle varidatı 
devletin terakki ve tezayyüdü için şartı asili olan ve
saiti nakliyenin ademi mevcudiyetinden dolayı devlet 
daima mahdut sahalarda ve gayet bati terakki gös
terebilmiştir. İtikadı acizanemce bu 18 senelik hayatı 
teşrliyede bütün gayretlere rağmen bütçenin dalma 
açık bir çehre arz etmesinin esbabı mucibe ve daîmesi 
arz ettiğim hususattan ileri gelmiştir. 

Müsaade buyurursanız bütçemizin demografik bir 
hulâsasını arz edeceğim. Maalesef bir müddettenberi 
teşkilâtımızın noksanlığından dolayı ihsaiyatı maliye 
tanzim edilememektedir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vekil Bey, 
demografik ne demektir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (DeVaınla) — 
Demografik demek : Hadîsatı içtimaiyenin Ihsaıiyat 
ile mütalâası demektir. (O da Arapça oldu sesim) 
Adetle mütalâası, tetkiki demektir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Lütfen 
Türkçeye tercüme buyurur musunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (DeVanıla) — 
Ona da lütfen zatıâliniz delâlet buyurursanız daha iyi 
olur. (Handeler) İhsaiyatı maliyemiz noksan bulun
duğu için Heyeti Celileye bu hususta bütün teferrua-
tiyle arzı malumat edecek vesaikten mahrumum. Ma
sarifi devletin sureti seyrini, nispeti tezayüdünü, han
gi zamanda hangi nevi masrafların, hangi zamanda su
reti tevezzüü İtibariyle mütalâa ederek ne şekillere 
girdiğini arz etmek için arz ettiğini malûmatı ihsai-
yeye ihtiyacım var. Fakat bugün bunlardan mahrum 
bulunuyorum. Başvekil Paşanın himmeti ile îhsai-
yait Müdüri Umumisi olarak mütehassıs bir zat geç
tirdik. Bu memleketin bütün ihsaiyahmı bu zat tet
kik edecek, bu meyanda onun koyacağı prensiplerle 
hem ahenk olarak Maliye Vekâleti de kendisine dü
şecek olan ihsaiyatı tertip edecektir. Bu noksan hak
kında inşaallah gelecek senelerde haleflerim Heyetli 
Celiîenize arzı malumata mazhar Olur. 

Şunu da arz edeyim ki : Ihsaüyat devletin kabul 
etmiş Olduğu teşkilâtı resmiiyeye tebean mütalâa et
mez. Devlettin teşkilâtı resmiyesi, adedi devairi ne 
olursa olsun o yalnız; ihsaiyat noktai nazarından alın
ması lâzımgelen esaslara göre mütalaa eder. Binaen

aleyh ihsaiyatı maliye, adedi devairi takip etmekle 
beraber kendi noktai nazanna göre kabul edilecek 
esaslara nazaran tanzim edilir. 

'Nitekim, zannederim, Adliye istatistikleri de böy
ledir. Kanunu Cezanın kabul ettiği esaslara glöre şey 
yapmaz; ceraimin menbalarına göre ve menlbaı olan 
esas ve avamiîe göre başka bir usule rapten mütalaa 
eder* 

Müfit olan mütaiaai maliye, yani, tetkikat ve teteb-
büatı maliye, demin demografik kelimesini kullan
dım, bu itibarla vaziyet yani bu noktai nazardan da
ha ziyade müfit bir vaziyeti hakikiyeyi gösterir. Ben* 
denizce bugün bütçe ile devletin ve hükümetin ifa 
etmekle mükellef olduğu hidematı umumiye başlıca, 
dahili ve harici emniyet ve asayişin muhafazası ve 
istikran masarifidir bîr. Bir de bunun yanında Düyu
nu umıuttıilyesi vardır. Menabii varidat suretinde ma
sarifi devleti icabeden mahallerde ödemek için bir teş
kilâtı maliyesi vardır. Bir de umuru iktisadiyesüne 
sarf edilen paralar vardır. 

Hidematı umumiye meyanında ahzı mevki edip 
umuru iktisadiyeden olan Nafıa, Ticaret ve Ziraat ve 
emsali Devair vardır. Bundan başka Maarif, Harici
ye, Sıhhiye ve diğer hidematı mülkiye ve siyasiyesi 
gelir. Bu vaziyete göre bütçeyi tetkik edecek olursak 
Devletin, Adliye de içinde dahil olduğu halde, çünkü 
bendenizce dahili emniyet ve muhafazai asayişin, hu
kukun tenlin ve istikrarı noktai nazarından Adliyenin 
yeri burasıdır. Muhafazalı asayiş ve emniyet için büt
çemizde devairi muhtelife! fenniye için istenilmesine 
lüzum görülen tahsisatın yekûnu 95 milyon küsur M-
rrfiır. Bunun bütçeye yekûn nispeti yüzde elli bu
çuktur. Bahriye de bunun içindedir. Düyunu umumi
ye ki, muhassesatı zatiye mahiyeti itibariyle düyunu 
Umumiyenlin içindedir. Bu; her tarafta bir Devletin 
borcu olarak telâkki edilmiştir. Düyunu umutmiyede 
nispet yüzde onüç buçuktur. Devletin varidatı umu-
mfyesine masarifi umumiyesine nazairan yüzde onüç 
buçuktur. Ve düyunu hariciyemiz Türk parasına gö
re hesap edilerek konmuştur. Bu nispete göre yüzde 
onüç buçuktur (Başka surette olamaz sesleri) evet, 
buna göre konmuştur. Bu nispete göre yüzde onüç 
buçuktur. Başka bir esasa göre bunun nispetini bile
miyorum. Bu münasebetle ayrıca Heyeti Ceülenize 
arzı malumat etmek istemliyorum. Bu mesele hakkın
da başka vakitte arzı malumat edeceğim. 

Şunu demek isterim ki, bazı mahallerde bizmı 
Türk milletinin bugün sırtına düşen düyunu umumi
ye hissesinin gayet cüz'i olduğu, gayet hafif olduğu 
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zanmnı tamamen izale edecek olan ve bunun hilafı 
hakikat olduğunu ortaya koyan bir nispettir. Bende
nize© meşrutiyet devrinde bütçenin mütevazin bir ha
le konulamamasının esbap ve avamiiinden birisi de 
o zamanki düyunu umumiye nispetinin duyunu umu
miye İdaresine mevdu olan Varidat yekûnunun, onun 
varidat nispetinin yüzde otuzüçü oluşudur. 

Vakıa yeni bir menabii varidat aramak için o za
manki hükümet bazı nevi vergiler yapmakta serbestli 
Iharelkeite malîk değildi. Kapitülâsyon denilen belâ var 
idi. Bu, tezyidine imkân olan herhangi bir varidatın 
tezyidine imkân bırakmıyordu. Böyle mazeretler ol
makla beraber asıl manilerden birisi düyunu umumi
yettin yedi idaresine mevdu varidatın, bütçenin yekû
nu umumisine nispeti yüzde otuzüç olmasıdır. Yani 
Devlet varidatına nispeti sülüs ve son senelerde daha 
fazlaya çıkmış olmasıdır. Yüzde kırka kadar çıktığı 
vakldir. Düyunu umumiye için nispet bugünkü bütçe
mize vaz edilen erkama göre yüzde onüç buçuktur. 

Ififendüer, bir devletin varidatının % 13,5'unu 
yüzde oribeşini düyunu umumiyeye tahsis etmek, dü
yunu umumiye noktai nazarından o devletin düyunu 
umumiyesinin iyi olmadığına delildir. Binaenaleyh 
bM düyunu umumiye itibariyle gayet, hafif memle
ketlerden addedenler yanılmaktadırlar. Yükümüz ağır
dır. Bütün hüsnüniyetlerimize rağmen alacaklılarımı
zı tatmin etmek çaresini henüz elde edemedik. Vazi
yeti hakikiye bundan ibarettir. 

IBu mali işleri tanzim, masarifi devleti icap eden 
yerlerde ifa, hidematı umumiyeyi bozmamak için lâ-
zımgelen tediyatı yaparak ve varidatı da lâzımgelen 
yerlerden tahsil etmek için posta ve telgraf da dahil 
olarak, çünkü bendenizce posta ve telgraf devaüri ma
liyedendir, bütçede göreceksiniz ki, monopoller meya-
nmda atfızı mevki etmektedirler. Bu yüzden Heyeti 
Celilenizden Posta ve Telgraf İdaresinin Maliye Ve
kâletine raptını istifham edeceğim. İcap eden teşkilât 
vesaire ihtiyacı düşünülerek posta ve telgrafta esaslı 
ıslahat vücude getirmek için bu Müdüriyefti Umumi
yettin Maliyeye devrini istifham edeceğim. Çünkü bu
günkü manzarası bu Müdüriyeti Umumiye için ka
bul edilen tahsisat ile bu Müdüriyeti Umumiyenin 
(monopol) şeklindeki varidatım mukayese edecek 
olursak acıklı bir surette arzı endam etmektedir. Bu 
vaziyet gayri kabin* idamedir. Vaziyeti maliyesinin 
istilzam ettiği masarifi zaruriye yekûn bütçenin yüz
de oribir buçuğunu ihtiva ediyor. 

Umuru iktisadiyesi - ki Nafıa başta olduğu halde -
Nafıa, Sıhhiye vesaire, İskam da* bunun içine aldık, 

çünkü bendeniz İskânın siyasi ve içtimai bir safhası 
olmakla beraber asıl bizi bu yola sevkeden esbap ik
tisadidir. Memleketimizin nüfusunu çoğaltmak, mem
leketin mevcut menabii servetini bîr an evvel işleye
cek ellere malik olmak siyaseti zihniyetine vakıf ol
maktır. 

Bu siyasetin mürevvici olan esbap bu itibarla 
umuru iktisadiyemiz meyamndadır. 

RASİH BEY (Antalya) — Orman? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Onlar Ziraat Vekâletinin içindedir. Ziraat Vekâleti
nin bütün şubeleri, Nafıa, Ticaret ve Ziraat Vekâlet
leri ve İskân Müdiriyeti Umumiyesi, Devletin ifa et
tiği hidematı umumiyenin umuru iktisadiye kısımla
rım teşkil etmek üzere toplandığı zaman yekûn ma
sarifin yüzde on ikisini teşkil etmektedir. 

Varidat, masarifat rakamları yekdiğerine müsavi 
olduğundan hangisine nispet etseniz yine odur. Ben
denizce bu nispetin yüzde yirmibeş, otuza çıktığım 
görmek bahtiyarlık olur. Bilhassa umuru nafıa nok
tai nazarından masarifi umumiyesi için idarei husu
sîye bütçelerine mevdu olan ve hususî cemaatlar ta
rafından, efrat tarafından idare edilen müesseselere 
yardımlar nazarı itibara alınmaksızın Maarif Vekâ
leti bütçesine taaluk eden para Maarif Vekâletine 
Maliyeden vukubulan muavenet hesap edilmek üzere 
bütçenin % 5'Mir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Zavallı Maa
rif; 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hariciyemiz % 2'sirai teşkil eder, sıhhiyemiz % 2'sini 
teşkil eder. Bunun haricinde kalan hidematı mülkiye 
ve teşriiye bütçemizin % 4'ünü teşkil eder. Yekûnu 
yüzde yüze müsavidir. Şimdi de (demografik) şu cet
veli yani adedi tetkik ve mütalâa i maliye noktasından 
hulâsa edeceğim : 

Şu cetveli nazarı itibara alacak olursak; muhafa-
zai mevcudiyet ve emniyet ve asayişin istikrarı ve bir 
.de düyunu umumiye, başlıbaşına bu Devletin varida
tının % 65'ini beretmektedir ve bu nispetlerin bu ka
dar yüksek olması, bütçe açıklarının esbabı daime 
ve asliyesi olmak üzere biraz evvel Heyeti Celileye 
arz ettiğim mütalâatı teyit eden netayiçtir. Bu vaziyet
ten biran evvel kurtulmak da bizim için bir zarureti 
hayatiyedir. İki neticeyi yekdiğerine raptederek ve 
yeni menabii varidat bularak hiç olmazsa bundan 
sonraki senelerin vaziyeti maliyesini ve diğer teşki
lâtta, orduda, adliyede vesair hususatta tatbik etmek 
istediğimiz medenî ve müterakki esaslara göre vazi-
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yeti maliyemizin de medenî ve müterakki milletlerin 
ve müterakki memleketlerin vaziyeti maliyesi kadar 
muntazam ve emniyet balış olması, masarifi devletin 
süratle ve vakti zamanında tediyesi için varidatı dev
letin sürat ve vakti, zamaneyle tahtı tahsile alınması 
lâzımdır. Yeni menabii varidat taharrisinden başka 
çare olmadığına kanaat basıl edilmiştir ki, onun için 
mümkün mertebe âtide artık yeni bir tezepzüp ve 
yeni bir teşevvüşün serzedei zuhur olmamasını temin 
için yeni menabii varidatla mücehhez olarak bütçeyi 
Heyeti Celilenize takdim zarureti hasıl olmuştur ve 
Meclisi Âlinin hali içtimada bulunmadığı bir devirde 
varidatın kabili tahsil olan.menabii mümkün olduğu 
kadar tetkik edilerek bütçe ile beraber Heyeti Celile
nize takdim edilmiştir. Zannederim bütçemizin bu ka
dar geç kalmasuıdaki esbap da, Heyeti Celilenizin 
takdir buyurduğu bu ihtiyacı temin için teklif olunan 
varidat kanunlarım tasdik ve müzakere etmek ve Mu
vazene! Maliye Encümeninize bu menbaları tetkik 
ederek ona göre bütçe yapmaya fırsat vermek mec
buriyetinden doğmuştur. 

Arkadaşlar, yeni menabii varidat ile bütçemizde-
ki 1926 için teklif edilen erkanı yüz seksen dokuz bu
çuk milyondur. Eğer bir sene evvelki bütçe on iki 
aylık bütçeye nispet edilecek olursa 1341 senesinde 
dahi Meclisi Âlinin kabulüne lüzum gördüğü tahsisat 
yekûnu ki, Muvazene! Maliye Encümeni mazbatasın
da gösterildiği gibi yüz seksen sekiz milyon dört yüz 
küsur bin Uradır. Demek ki, 1926 senesinin masraf 
bütçesi yekûn itibariyle bundan bir sene evvelki büt
çenin tahsisatı asliye ve munzammesiyle birlikte 1341 
senesinin 12 ayı için kabul edilen tahsisat yekûnuna 
müsavidir. Şu halde biz geçen senenin tahsisatından 
İbaret olan bir bütçeyi, ihtiyatlarına riayet ederek ve 
mütevazin bir bütçe halinde olduğuna herkesin kanaat 
edeceği bir şekle koyabilmek için takriben otuz, otuz 
beş milyon liralık yeni bir menbaı varidat bulmak 
mecburiyetinde kalmışızdır ki, 1926 senesi bütçesinin 
mütevazin olarak Heyeti Celilenize takdim edilebil
mesi ancak bu otuz beş milyon liralık menabii vari
datla mümkün-ül-husul olmuştur. 

Arz ettim ki, üçüncü devrede Hükümeti Milliye 
devrinde daima bütçelerimiz açık kalmış ve tasarru-
fatı cebriye ile yekdiğerini velyedip gelen her hükü
met muzayakai maliyeden kurtularak istikrar ile 
memleketin hayatını idame için azamî tasarruflara, 
tedbirlere riayet ederek masrafı indirmeye ve kabili 
teinin olanları temin etmek suretiyle vaz'ını kabili 
idare bir halde bulundurmuştur. Arz ettiğim veçhile 

her sene ertesi seneye ve son sene dahi, müzakere 
etmekte olduğumuz 1926 bütçesine ehemmiyetli bir 
yekûn devretmiştir, yani bu bütçeye senini müteva-
liyeden teraküm eden yekûnların devri mecburiyetin
de kalınmıştır. Fakat arkadaşlar hiç olmazsa 1926 se
nesi bundan sonrası için yeni bir devri maM olsun. 
Devlet kendi varidatiyle, kendi masarifatını temin 
edecektir. Bunun tatbikatı bana nasip olmazsa hale
fim Heyeti Celilenize inşallah gelecek sene takdim 
eder. Meclisi Âli yeni ittihaz ettiği tedabiri maliye ile 
memleketi kurtaracak esasları vaz etmiş bulunuyor. 

Maziden müterakim ve devletçe vacib-üt-tediye 
takriben, rakamı sarih olarak kati olarak ifade ede-
miyeceğim. Yirmi milyon kadar bir deyin vardır. Bu 
deyinin üzerimize tazyiki mahsûstur. Bunların halli 
için de icap ederse ayrıca tedbir ittihaz edeceğiz. Bu 
sene bütçe ıslahatı meyanmda Heyeti Cetilenin kabul 
buyurduğu bir kanunla senei maliye mebdemi değiş
tirdik. Sonra geçen seneki Muvazene! Maliye Encü
meni mazbatasında işaret edildiği veçhile masraf büt
çemizin bir çok nekayısınm tashihi ile uğraştık. Di
vanı muhasebatınızın kabul ettiği ve mutabık kaldı
ğımız bir model üzerinde yeni bütçeyi yemi şekle gö
re tevdi ettik. T cetveli hakkında izhar olunan temen
niyi kısmen ifaya muvaffak olduk. İnşallah müteba
kisini de bu sene zarfında ikmal ederiz. Bütün varida
tın ve rüsumun istinat ettiği kavanini maliye mecmu
asının nısfını cemi ve tasnif edebildik. Mabadım da 
ikmal edeceğiz. Bütçenin, masraf bütçesinin şeikline 
ait olan bu noksanları da ikmal etmiş bulunuyoruz. 
Muvazene! Maliye Encümeniniz Hükümetin bu ne-
vakısı ikmal hususunda ciddiyetle çalıştığına kani ol
muştur. Varidat bütçesinin de eşkalini biraz değiştir
dik. Muhtelif varidat kısımlarına, fasıllara yekdiğe-
riy mütenasip, daha ziyade insicam altında mütalâa 
edilir yeni bir şekil verdik. Bütçemizin heyeti umumi-
yesi hakkında şimdilik maruzatım bununla kalacak
tır, esnayı müzakerede rüfekayı muhteremenin arzu 
buyuracakları izahatı da her mesele üzerinde ayrı 
ayrı arz edeceğim. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Maliye Ve
kili Beyefendi hazretleri, vaziyeti hazırayı izah eder
ken bir takım esbaptan bahsettiler. Tesekkülâtı İçti
maiye ve siyasiye vesaireden bahsettiler. Vaziyeti ma
liyenin kâffesmi bu esbaba irca buyurdular, bunların 
bertaraf buyurulması için bir takım tedabir ittihaz 
etmiş olduklarını dermeyan ettiler. Fakat sorarım. 
Bu esbap meyanmda da gelip geçmiş hükümetlerin 
hiç bir alâkan olmamış- mıdır? Bu vasiyetin mdaa 
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hakkında eski hükümetleri idare edenlerin suiistimal
lerinin, su'i idarelerinin, ihmallerinin hiç bir tesiri 
olmamış mıdır? Ve bu sebep dah varsa bunun fii-ma-
baat bertaraf edilmesi için Maliye Vekili Beyefendi
nin ne gibi tedbirler ittihaz etmiş olduğunu kendilerin
den sorarım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muhterem refikim Ahmet Beyefendi mütalâatında; 
vaziyeti maliyenin son safhasına kadar, yani atideki 
intizamı maliyi temin için bu milletin sırtına yeniden 
yüzde yirmi beş nisbetinde tazyik icra edecek, yeni 
vergiler, yeni menbalar yüklemeyi iktiza ettiren ted
birlere tevessülü mecburî kılan vaziyetin hudusunda 
mazinin mesuliyeti yok mudur? Buyurdular, kanaa
tindeyim. Bu münasebetle gelip geçen, yani bütçe, ya
pıldığı senelerden beri gelip geçen hükümetlerin, şa
yanı arza olmayan vaziyeti maliyeyi ihdasa saik olan 
ef'al ve hareketlerinim ne olduğunu arz etmek, tetkik 
etmek istemedim. Zannetmem ki, bu eski hükümetler 
İhtiyar ettikleri bazı ef al ve harekâtla memleketin va
ziyeti maliyesine su'i netayiç tevlit edecek esbaptan 
beri addolunsunlar. Ezcümle bütçe açıklarının bir çok 
seneler daima istikrazatı hariciye ile kapatılmasının 
âdeta müteamil bir usul haline getirilmesini şimdiki 
vaziyeti maliye üzerinde icrayı tazyik eden esbabın 
mühimlerinden biri olmak üzere zikredebilirim. Fa
kat bu kapıyı bendeniz değil, Hükümeti Milliye teşek
kül ettikten beri kapamış bulunuyoruz. Bütçe açıkla
rımızı örtmek için hariçten istikraz edip varidatımı
zın bir kısmım oraya tahsis etmek ve gelecek sene 
evvelki seneden daha elim bir vaziyete girmek gibi 
sakim bir siyaseti maliye, Hükümeti Milliye devrin
den yani 1336 tarihinden beri takip edilmemiş bir 
yoldur ve bu kapı ileKebet Meclisi Âlice kapanmıştır. 
Diğer siyasî ve idari vadide ne gibi esbap vardır ki, 
bunların nelayici maliyesi memleket için hayırlı ol
mamıştır. Bendeniz, bunların tadadına muayyen bir 
mevzu olmadıkça lüzum görmüyorum. 

AĞA OĞLU AHMET BEY (Kars) — Yani es
bap meyanmda bu da vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onları inkâr etmedim. Fakat tadadına lüzum görme
dim. 

RAStH BEY (Antalya) — Bendenizin sualim fu-
rûe aittir. Burada kadrolar yoktur. Yoksa siz encüme
ne vermediniz mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu hususta encümeniniz size izahat verecek
tir. Mazbata tetkik buyrulursa görülür ki; encümeni

nize kadrolar ve müfredat bütçeleri her sene olduğu 
gibi bu sene de takdim edilmiştir ve encümeniniz ne-
ticei tetkikatta arz ettiğim erkama irca için 1341 se
nesi için mer'i olan kadroya 1926 senesi için de merM 
tutmuştur. Tangi dairesi için teşkilât yapmak mecbu
riyetinde bulunmuş ise onun için de (C) cetveli rapte-
dilmiştir. Binaenaleyh heyeti umumiyesi üe 1926 se
nesinin kadrosu 1341 senesinde mevkii tatbikte olan 
kadrodur. İstisnaî olan kadro ayrıca bir cetvel ile arz 
edilmiştir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim, Vekil Beye
fendinin biraz daha tenvir buyurmasını rica edece
ğim. (Hangi noktada? Sesleri) Bu yeni vergilerin İh
dasına sebep ne idi? Vaziyeti devlet öyle bir halde 
idare edilirken bu yeni külfetin ihdasına saik nedir? 
(Onları söyledi sesleri) hayır. 

İkincisi, bendenizin zihnimle dokunuyor, memle-
fcetîmizbı en zengin yerleri bizde değü ilken, borçsuz, 
dertsiz nasıl idare ddıiidi? Şimdi o yerleri aSiık, işli
yoruz. Yani 'bu vaziyete gelmenin sebebi nedir? Ya
ni en mühim yerlerimiz işgal altında iken, aynı şâm-
diki kadar osrtlu beslemekte Sken bu «şarabı çekmi
yorduk. Şâmdi bu ıstırabın sebebi nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Emin Beyefendi suaMeriaııi çok tavzih etmediler, mu
ayyen sabaya irca etmediler. Bendeniz zannediyorum 
ki; yeni menaibiıi varMıa* bulmağı mecburi kılan şeyi, 
bütçe açıklarını arz ettim. Masraf bütçesi geçen se
nenin eıikamı üzerinde kaMığı hâlde ancak yeni me-
nalblden memul varidat ite bütçeyi mütevazan bir şek-
2e koyduğumuzu arz ettim. Açıklı olata geçen sene
lerin bütçelerini de, yenli sene üzerinde tazyikim icra 
edecek olan mütebaki bir kısım rakaania' ifade ederek 
borcu da -ifade ett&nv Buna mukabil Heyeti CeKe-
ıı'zkı vergi sisteminde die bir çok BsTahatı mesbuk-
tur. Geçen seneler bundan dialıa evvelki seneler 
memleket için, m'&ei ilcin bahusus memleketin esası
nı temelini teşkil eden zürra sınıfı için çok müsait 
netayiç ümât ettiren ısOahatı maüıyede buîunnmış-
sunuzdur. Bu ıslahatı miaüye bütçeye muvakkat za
man için büyük fedakârlık tahmil etmiştir. Bundan 
husule gelen boşluğu doldurmak için hayli müddet 
uğraşmak lâzımdır. Fakat bunların yeri zannediliyorum 
kî bütçenin heyeti umumiyesinden ziyade varidaıt 
bütçesidir. Onun müzakeresinde ayrıca arzı mahı-
jralat ederim1. Biz aşırı 1340> senesinde kaldırdık. Bu
nun yerine kaim olan vergiler de bu sene kaldı on-
îann yerine kaim olmak üzere daha başka bir şey bu 
sene duşunduk. Buma rağmen, üç muhtelif senenin 
netayiçi maıîiyesini arz edeyim. 
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1339 senesinin tahakkuk eden varidatı utmumiyesi 
111 milyon Kraldır; küsurundan sarfınlazar ediyorum. 
Tahsiiâtı; haliycden 104 700, OıOtO; sabıkadan 6,5 mil
yon liradır. 1340ı senesinin ki aşarın son mevcut ol
duğu senedir, ve bu senede aşar 33 - 35 milyon ola
rak tahakkuk etmiş gözüküyor. - Bu senenin tahak
kuk eden Varidatı 140 962 Clflı» liradır. Tahsilatı hali-
yeden 131 986 00$ sabıkadan 3 800 CCiO, liradır. 1340ı 
senesinin aşağı yukarı 136 513 000ı lira tahsilatı var
dır. 

1341 senesini arz ediyorum. Yani aşarsız senleyi 
arz ediiyorum. Heyeti Cehle bendenize^ geçen sene 
tahmin atı 153 Milyon lira olan bir viaıridat bütçesi 
verdi. 151 milyon döırityüz küsur bin lira* bu varidat 
bütçesinden tahsil ettim. Tahakkuk d'eğE TahsâM arz 
ediyorumı. 142 milyon 739 <bin hafiyeden ve 8 80ıfl 0€l9 
sabıkadan olmak üzere bu kadar para tahsil ettitzn. 
.153 milyona varmak İçin ıbir küsur Mîdfflyon lira açı
ğım var. Zannediyorum ki; yüzde yanm derecedeki 
bir tahmin hatasının isabeti kafiye gllbj kabul et
mekten başka çare yoktur. 153 milyon liralık verdi
ğiniz bütçeyi zannediyorum ki, en samiimiyetîe ve en 
mükemlmlellyetle tatbik ettim. Şunu ifade etmek is
tiyorum ki, aşarı kaldırdığımız haiMe vakıa aşarın ye
rine yeni bazı vergiler geldi. Mahsulâtı arziiye vergisi 
dedik. Fakat tatbikatta gördüğümüz müşkül ve mü
şevveş vaziyetten dolayı yemi vergilerden biri i'îe kom-
panzalsyon yalparak, bur telâfi çaresi bularak Mah
sulâtı arziyeyi de bu sene kaldırmış O-üyoruz. Bu 
suretle aşarın bakiyemi de bu suretle kalkmış ölüyor. 
Buna rağmen aşarı ilga etmek, mali noktai nazardan 
'büyük bir felâket olmuştur, fikrinin de doğru olma
dığı mMt olmuştur ve hakikat oümadığı bu erkanım 
delâleti ile sabittir, Aşarı kaldırdığımız 1348ı senesidir. 
Ve 1340ı senesinde mahsulât iStilbairiyie belki bu seneki 
gJbi kuraklık falan oldu. Gerçi geçen sene kadar de
ğildi. Ye aşarın 35 milyon lira varidatı olmakla bera
ber 1340 senesinin tahakkuku 140 962 €00 liradır. 1341 
senesinin ki aşarlsız bir senedir, yataız bunun yerine ka
im oiîan ve 7-8 milyon liradan ibaret buluttan mahsulâ
tı arziye vergisi ile araızi vergilsine inzimam elden küsur
dan dolayı dla tahminen iki milyon lirayı dahil eder
sek aşardan 1341 senesinde on milyon lira varidat al
dık, buna nağmen 1341 senesinde varidatı umumiyc-
mıiz tenakus etmemiştir. 153 milyon liralık varidat 
bütçesi yapılmıştı. 151 milyon sabıka ve haıliye tah
silatı yapmışızdır. Aşarın orta yerden kalkmasına rağ
men, devletin eline 1341 senesinde, 1340ı senesinden 
aşağı varidat geçmliş değildir. Demekki; 'bir Vergi bir 
matrah ortadan kalkıvermekfe derhal varidat azalmış 

olmuyor, bazan konpanzasyon olur, 'başka matrahlar 
çıkar ve yine hazinenin celbine girer. Bunu bilhassa 
gümrük varidatında görürsünüz. 1340 senesinin güm
rük hâsılatı ile istihîâkât vesakesi dahil olduğu hailde 
1341 senesinin gümrük ve istihlâkâtı arasında 7 mil
yon liralık fazlıai varidat vardır. Haök müreffeh ol
dukça sarfiyat ve o sarfiyatı itibariyle diğer mien-
badan gelecek varidat o nispette tezayüt etmiştir. Bi
naenaleyh aşırı ilga etmekle Meclisi ÂıSli vaziyeti fena 
bir şekle sokmuş değiîldir. Bunun fiiliiyatla tevafuk et
mediğini en beliğ olarak ifade eriten şey, yine vaziyeti 
maliyedir. 

REŞİT BEY (Malarya) — Efendim^ Vekil Beye
fendi varidatla sarfiyatın tevazün ettiğini yanıi, ka,rş> 
laşhğını beyan buyurdular, teşekkür olunur. Yalnız 
masarifi fevkalâdleye ihtiyaç hissedilmediği halde, 
gedecek içtimada sarfiyatı munzama istemeksizin bu 
varidatla idare edecekmisinı'iz, yani tahsisatı munza
ma îsteyeceekimlîsiniz, istemeyecekmıis-niiz? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Tralbaon) — 
Bütçenin teehhürüne bir derece sebep olara, büdiayeten 
takdim ettiğimiz bütçeyi hakiki rakamlara irca etmek 
için gerek hükümetin ve gerek Muvazend Malrye En
cümeninin müştereken sarfı mesai ederek vardığı ne
tice şudur M; Heyeti Cehlenize İsmet Paşa kabinesi
nin takdim ettiği bütçe haricinde tahsisatı munzama 
istemeyecektir. Çok emenni ederimki, sene içeririnde 
tahsisatı munzama için müracaatı zaruri kılacak fev
kalâde bir vaziyet karşısında kalmayalım. Bu noktai 
nazardan gerek hükümet ve gerek Muvazenei Maliye 
Encümeni kıskanç olarak musırran bunu şart koy
muştur. 

Şu noktayı da arz edeyim ki, bütçe yekûnuna na
zaran masarifi hüdematı umumiyenin ifası için istih
damı edilen memurin ve müstahdeminin maaşatmda 
ve tahsisatında ve bu tahsisata merbut, mülhak har
cırah, yevmiye, ücreti maktua ve emsali hususlar nok
tai nazarından doğrudan doğruya bir kısım addedip 
memleketin terakki ve inkişafına hadim olacak mas
raf noktai nazarından tetkik edecek olursak görürüz 
ki; senini mü tevaliye bütçelerinde ne tay iç memleke
tin terakki ve inkişafına hadim olacak mesarif nlis-
peti günden güne çoğalmıştır. Vakıa zaruri olan hide-
matı umumîyei devlette müsltahdem memurin ve müs
tahdeminin maaş ve ücreti derecesinde, bir nüspet dai
resinde bütçe artmaktadır. Yani yekûn itibariyle mü
him bir dereceyi bulan kadroların artık tevekkuf edip 
memurin adedini tezyitten ziyade angaje edilmiş olan 
memurların, istihdam edilmekte Olan memurların terfi-
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hine medar olmak üzere idarenin menfaatine hadim 
olacak bazı tedalbür, Muvazene! Umumiye Kanunu
nun müzakeresinde göreceksiniz, orada Heyeti Celle-
nlze teklif edilmiştir. Bendeniz öyle bütçeler biîirim-
ki; maaşın yüzde yeİmtıTşinie tekabül eder. ŞSmd'i sülüs 
derecesinde, sülüs derecesinde d e p yüzde kırk derece
sindedir. İnşallah bütçemizde daha refah, daha inki
şaf hâsı] oldukça memîeSce* için, müsmir ve müfit hi-
demat için vazaiffi umumüyei devletin ifası için muk-
tazi memurin maaşa'hnın - Ki bunu da gayri müsmir 
addetmeye imkân yoktur. Müsmirdir - Günden güne 
tezayüt etmesi zaruridir, Nispeti günden güne tezayüt 
edecektir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Muh
terem arkadaşlar; bütçe buraya geldiği zaman pek 
âlâ biliyorsunuz ki, varidat kanunları henüz lâyiha 
halinde olarak Heyeti Celleye tevdi ed'iÜmLŞti. Bütçe 
tanzim edilirken hükümelt azami ne yapmak kalbSli-
yetirti görmüş ise o eıkamı bütçesine masraf olarak 
koymuştur. Varidat da, Heyeti Celîlece kalbuî edilmiş 
nispetlerden daha fazla olmak üzere teklif edilmiştir. 
Encümen bütçeyi zamanında Heyeti Cemileye takdim 
edememek ıstırarında kalmıştır. Evvelce bilmünaselbe 
arz elimi;şlfinı ki; varidat kanunlîari kesbi katiyet et
meyince bütçeyi tetkik ve ikmal etmek imkânı yok
tur. Heyeti Ceîile varidat kanunlarını kalbuî buyurduk
tan sonra Encümence vukuhulan teikikıalta varidat 
kanunlarından hâsıl olacak varidat ile bütün varidatın 
ilk tahmin edildiği gibi 190 milyonu tecavüz ede
meyeceği neticesine varılmıştır. Bu netlice alınır alın
maz, encümenin ilk vazifesi bütün Vekâletlerde gös-
feritmCş olan masarifi varidatla tevzin etmek ve hü
kümetle bu hususta temas ötmek idi. İlk temasta çô c 
şayanı şükrandır kî, hükümetinizin 'bütün azası en
cümeninizin karoaatına iştirak etti. Cümlesinden ve 
bilhassa İsmet Paşa Hazretlerinden pek büyük m'ü-
zıaüıaıelt gördük. Bu surette bütçe; encümeninizin hü
kümetle müttehîden pe'k çek teması mesaisi netkes?n-
dc tanzltaı edilmiştir. 

ediyorum. demek hu bütçe ve gerek evvelki bütçen 
ler tetkik ediildiği zaman görüfldüki, her Sene bütçe
mizde varidat ile verilen tahsisat arasımda büyük 
Ibiir yekûn faikı vardır. Bu bine yapıta bütçelerim 
üçüncüsiidür. 1340 senesi bütçesinde varidatla nıas-
raf arasında 40 milyon kadar bir fark; vardı. Ge-ı 
çen seme heyeti tellaliyeye verilen bütçede 35 milyon 
bir fark vardı. Vakıa varidat her sene ımüıletlin ver-
dli vergi ile ve yeni vergi verilmediği hıaüde, yemi 
verigii tahmil edilmediği halde tezayüt etmekte idi. 
20 minyon bir farkla dafima tezayüt ediyordu. Fan 
kat masrafımız o nîsbette tezayüt etmiyor, daha 
fazla tezayüt ediyordu. ıDalima gerek Heyetli Celle-
ce gerek hükümetçe, gerek encümence tahsisat kaH 
ramları gayet mühim ve müstacel hususat âçün, ka
lbuî edilmişti. O kanunların kap ettiği masarif vari
datımızdan çok fazladır. Bu itibarladır kti, bu sene 
342 yani 1926 Martına girdiğimjiız zaman geçen sene 
iki bütçe arasında görülen 35 milyon farktan her 
halde 11 milyonu tediye edilmemiş görülüyor. Mani'
ye VekÜ Beyefendıiniîn lizah ıbuıyurduğu veçhfile bir 
kısmı celbri tasarrufa tabii oldu. O tahsisat tamiamüyle 
tediye edilmedi. Tahsisat yerilmedi demek o vaztife 
icra edilmedi demektir. Para verilmeyince o vazife 
de icra edilemezdi. Çünkü varidattan çok fazla İdil. 
Bir kısmı icra edildiği halde tediye edilemedi. 1926 

Mart'ırida 10 müyon liralık behemehal tediyeye 
mecbur olduğumuz deyin kaldı. Üç ayfak bütçede 
malumu âlinlizdir. Mazbatai umumiyede onu da izah 
eUtfüEH O hailde Haziranla gererken 1341 - de 3 ayhk 
Ibütçeden her halde 20 milyon Kıra kadar bir mikta
rın behemehal (tediye edilmesi zarureti hasıl oldu, 
Bitiyorsunuz ki efendiler, biz de bütün krizlerin, 
ticari krizlerin hepsjnlk mıenbaı Maliye kapısıdır. 
Maliyede para olmadığı zaman, Mailede tediyalt, 
gayri mumttazam olduğu zaman tüccar ve maiteah« 
Ihlt, banka, bunların hepsi onun sayyfesinii çeker. 
Müteahhitler para builamıaz, iş giöremieiz. BankaSam 
onları sıkıştırır. Onlara zamıanıında tedljyat yapmaz
sa, Bankıaflanaı vazfiyeti değişir, sıkışır, binaenaleyh 
ımemeHeiketimizdıe en ziyade itina edeceğimiz nokta, 
Hükümet tarafından vaki olacak tediyatın munta
zaman terasıdır. Hükümetin tediyattı ki ayda 13 - 14 
milyondan ibarettir, hiçbir vakit istiskal edilecek 
hor miktar değildir. Bu tamamen aydan aya muma-
zaman tediye edildiği zaman bütün piyasada mü
him Ibür vazife ifa etmektedir. Bu temin edildiği 
takdirde ticarette hiç bir kriz kalmaz. Her tüccar, 
her müteahhit zamanında para alacağım bilir, ban
kalarla işini ona yöre yapar. İşler geri katmaz, Sun-

Aıkadaşlarım, tanzim edilmiş bir masraf bütçe
sinde böyle bh-dentblire lâekaî 43 milyon tenzil etmek 
çok güçtür. Bu masraftan hangisini tenkis etmek icap 
eM'iğinfi bulmak, bir Vekâletin uzun uzadıya düşüne
rek koyduğu masrafları indlkumek, töükl'ık edilecek 
uğraşılacak bir meseledir. Onun içindir ki, bütçe
nin tamamen Miımesi ve Heyeti CelÜSanûze takd'an 
edilmeısj bûraz zamana teıvakkuıf etti. Bilhassa bun
dan dolayı encümeninizi mazur göreceğinizi! ümit 
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ların hepsi mıeınfeikıetliımıizdte Ma%enin muntazam 
ited-iyıatta bulunmasiıyle olur. Maliyenin raunttazaan 
tedüyaftla ibuOuaımaısı için de YarJdıatla masarifin itan 
manraen mütevazin olması icap eder. Eğer bundan 
sanırla da varidatımızla, ınasnafıınıra tamamen tefvai-
ziin «lîtkım'e'Zsen'iz Ibu vaziyeıil lidamc eitmıelk nıetdbuıiİM 
ıyıeliin!de kalacağ.z M, bu Heysii CeüleraJzaı ıtalkip eP 
tiği prensiplere tamamen mugayirdir. O halde eracü-
ımıenin̂ zjin vazifesi, hükümetten gördüğü büyiülk mu-
zaharöte istinaden 1926 bütçesini olsun tamamen 
tavizim etmıelkti. Öyle ümit e'derûm fci, Heyeti Ceflila 
de kenıdünin vazelimliş olduğu bu prensibi idamla 
eder ve badema Mitçelıeriiımıiz mütevazin bir halde 
çıkmsş o'ur. 

Bütçelerimizin mü tevazün bir halde çıkmasiyle te-
diyat muntazam olur ve umur ve masalihi memleket 
taınaıniyle kemli halinde cereyan eder. 

Geçen seneki bütçe, verilen tahsisat yekûnu 188 
milyon idi. Bu seneki 198,5 milyondur. Masraf ye
kûnu 189,5 milyon. Bittabi müfredatta' göreceğiniz 
veçhile bir takım vekâletlerden tenkis edildi ve bir 
tekim vekâletlere de ilâve edildi, ancak bu suretle 
muvazene temin edildi. Encümeniniz bunu tetkik. 
ederken her halde mahalli aidinin vazetmiş olduğu 
prensiplerin hiçbirinden fedakârlık etmedi. Daima o 
prensipleri nazarı itibara alarak hareket etti. Meclisi 
âliniz burada müzakeresi geçen bir takım kanunlar
da izhar buyurmuşlardı ki, en evvel düşünülen nokta 
müdafaa! memleket noktasıdır. Maksat da, herhalde 
fena bir gözün memleketimize müteveccih olmama
sından ibarettir. Bunu da eneümcininiz büyük bir pren
sip olarak kabul etti. Geçen sene ve bu sene kabul 
olunan kanunlarla Ziraati, Ticareti, Maarifi, nazarı 
itibara aldı. Onları prensip olarak, şimendiferi pren
sip olarak kabul etti. Hiçbirisinden fedakârlık etme
di. Geçen sene Ankara - Sivas şimendiferine (8) mil
yon tahsisat verildiği halde bu sene (9) milyon (350) 
bin lira verilmiştir. Geçen senle sıtma mücadelesi için 
5 milyon liralık tahsisat verildiği halde bu seme (450) 
bin liralık tahsisat verilmiştir. Ticaret için geçen se
ne teşviki sanayi faslından bankayı tesis ettiğiniz hai
lde bu sene bankanın sermayesi olmak üzere (800) bin 
liralık tahsisat konmuştur. Maarif, kabul buyurduğu
nuz kanunlarla teksif edilerek hem mektepler daha iyi 
bir hale getirilmiş hem de muallimlerin tahsisatı tez
yit edilmiştir. Ziraat; birdenbire Ziraat bütçesinde iki 
buçuk milyon liralık bir noksan görülüyor. Geçeni se
ne ikibuçuk milyon lira teşvikatı ziraiye faslına ko
nulmuştu. Ziraata ve erbabı zürraa vuku bulan mua

venet bu sene, geçen sene verilen (2,5) milyon liranın 
beş misli fevkındadır. Elinizdeki listeden tetkik Du
yurulduğu veçhile görülüyor ki, Mahsulâtı Arziye 
Vergisi tamamen kalkmıştır. Bu da ziraatı teşvik et
mek maksadına matuftur. İki milyon yerine on mil
yon lira zürraı teşvik etmek daha ziyade muvafıktır. 
Varidatı tahmin ederken encümeniniz 1341 senesi vu
ku bulan tahsilatı esas ittihaz etmiştir. Belki encüme
nimizi fazla ihtiyatkâr davrandığından dolayı itham 
edecek arkadaşlar vardır. Fakat arkadaşlar, (20) mil
yon borcu düşünürken encümeniniz biraz ihtiyatlı 
davranmış ise mazur görülmesi lâzımdır. Temenni 
ederiz ki, varidatımız beş veya on milyon lira daha 
fazlaya baliğ olsun, borçlarımız yirmi milyon lira ol
duğuna nazaran onları idare etmek için her halde 
noktai nazarımız tamamen hakikî bir bütçe yapmak
tan ibarettir. Tekrar arz ediyorum. Eğer bunda biraz 
fazlalık olursa bu fazlalığı da mazur görmenizi rica 
ederim. Bazı fasıllarda göreceksiniz ki, hükümetten 
gelen masarif encümence kabul edilmemiştir ve ten
zil edilmiştir. Görürsünüz ki, encümence bu tezyit 
edilen masraflar bilâhare tahsisatı munzama istenil
mesi zarurî olan masraflardır. Encümeniniz bunları 
kabul etmedi ve kendiliğinden tezyit etti ve o suretle 
bütçeyi tanzim etti. Bütçelerin müfredat üzere tetki
kinde bu (amamiyle görülecektir. 

Arkadaşlarımızdan Rasih Beyefendi bütçelere 
kadroların merbut olmadığını söylediler. Encümeni
niz ilk bütçe geldiği zaman Hükümetten teklif edil
diği veçhile kabul edebilmek mümkün olsa idi, ma
almemnuniye kabul edecek idi. Bu sene bütün me
murlarımızı az mertebede terfih edecek miktarlar 
konulmuştu. Fakat neticei tetkikatta bunun imkânı 
görülemedi. Onun için esas olarak 1341 kadroları» 
nı prensip olarak kabul ettik ve 1341 kadroları hari
cinde olan teferruatı ayrı bir fasla vazediyoruz. Her 
Vekâletin bütçesinin başında arz ediyoruz. Esas ta-
mamiyJe 1341 kadrosudur. Eğer ufak tebeddülat var
sa o da ayrı bir cetvelle gösterilmiştir. Vaziyeti ttio-
üyenin doğru olmaması, düzgün otmaması her vazi
yetten daha fenadır. Vaziiyeti maliye düzgün olma
dı mı, tediyat olmadı mı, hiç bîr iş memlekette mun
tazaman cereyan edemez. Bu meseleyi nazarı dik
katte tuttuktan sonra her halde encümeniniz azami 
tasarrufa riayet etmek mecburiyetinde İdi. 1926 se
nesinde bütçede gösterilen tahsisatı varidat tamamen 
icra edilirse bu yirmi mSJyon liralık borç kabü ida
re bir hale girer ve bütün hidematı umumiye için 
hiç bir tezelzüle uğramadan 1927 senesine girehü-
riz. Heyeti CeKleden encümenin en büyük istirhamı, 
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tahsisatı munzamada, her türlü tahsisatta, bütçeyi 
kabartacak her türM tahsisatta fazla kıskançlık gös
termek ve tahsisatı verirken encümenden gelebilecek, 
encümen tetkik ve kabul etse ble esbabını sormak 
ve tamamen kanaat getirmedikçe tahsisat vermemek
tir. Eğer bir iki sene böyle devam edersek bizi hiç 
bir kuvvet ydcamıyacalktır, düzgün bir maliyeye ma
lik olamazsak, başka suretle diğer işlerimizin kâf-
fesi sakat kalhr. Ne iş yapsak, ne iş tutsak yarıya 
gelir, bırakırız. Her hangi kanunu kabul etsek, 
her hangi tahsisatı versek, hazinede para olmayınca 
o kanunun kabiliyeti tatbikiyesî olmaz. Encümenini
zin prensibini yine tekrar arz ediyorum. Mümkün 
olduğu kadar tasarruf, israftan tevakki, tahsisatı 
ımmzamaya aleyhtar olmak. Bilhassa bu istirhamı
mı tekrar edeceğim. Tahsisatı munzama ve faczSa tah
sisatı mümkün olduğu kadar kabul buyurmayınız 
ve bütçeler içinde encümenin görmediği fazîai tahsi
sat mevcut ise kabul buyurmayınız. Bütçeler içen
de tenkisi kabil ise, encümenin görmediği birtakım 
masarifin tenkisi kabil ise tenkise taraftar olunuz. 
Bütçelerin ayrı ayrı tetkiki esnasında her türlü suale 
encümeniniz cevap vermeğe müheyyadır. Ne arzu 
buyuruhırsa sorunuz. 

REİS — Efendim, Muvazene; Umumiyet Kanun 
lâyihasının heyeti umumiyesi hakkında başka söz is
teyen yoktur. Maddelere geçilmesini kabul edenler 
el kaldırsın,.. Kabul ermeyenler el kaMırsın... Mad
delere geçilmesi kabul edildi. 

ALİ SURURİ BEY (Şarkikarahisar) — Efen
dim, bütçenin usul müzakereleri hakkında bazı ma
ruzatta bulunacağım. Maîumua'ıileri bütçe fasıl, fa
sıl reye arz olunur ve öyle zannediyorum M bütçenin 
heyeti umumiyesi kabul edilinceye kadar âakal bin 
defa el kaldırmak icap eder. Geçenlerde bümünase-
be Heyetti Celilenize arz etmiştim ki, tarafı Riyaset
ten kabul olunduğu zaman kabul edenler el kaldır
sın..,, Kabul etmeyenler el kaldırsın... tablrlerindeki 
el kaldırsın tabirleri tamamen fasladır. Bunu hazfede
lim. Kabul edenler, kabul etmeyenler kelimesiyle ik
tifa edelim. Bu mütalâa Heyeti CeSiîenıin tasvibi âli
sine mazhar omuştur. Şimdi bütçe müzakeresinde 
bu tarzı kabul etmekle beraber diğer bir nokta daha 
var. Çok kere vuku buluyor ki fasıllar hakkında hiç
bir arkadaş itiraz etmiyor, söz almıyor, söz alın
mamakla ve itiraz da vaki olmamakla beraber Riya
set bu fasılları da müspet, menfi olarak iki defa re
ye arz ediyor. Bendeniz bunu zait görüyorum, hak
kımda söz söylenmeyen, itiraz vaki olmayan faslı re

ye koymağa mahal yoktur. Makamı Riyasetçe 
«kabul edilmiştir» diyerek diğer fasla geçmek zan
nedenim çok zaman kazandıracaktır. (Doğru ses
leri) ama itiraz vuku bulursa reye koymak zaruri
dir. Binaenaleyh Heyeti GeBlenizden evvelki tasvibe 
bar zanınne olarak lütfen bu tarzın dai kabul Duyu
rulmasını rica ederim. 

Riyaseti Cetüeye 
Bütçe müzakere olunurken hakkında biç bir iti

raz vuku bulmayan fasıllar için reye müracat edil
meyip Makamı Riyasetçe (kabul edilmiştir) denilerek 
diğer fasla geçilmesi usulünün Heyeti Celilece kabu
lü hayli zaman tasarrufunu mucip olacağından naza
rı tasvibe arz eylerSm. 

15 Mayıs 1926 
Şarkikarabisar Mebusu 

Ali Sürürü 

REİS — Efendim, Ali Sururi Beyin teklifi şu
dur: Zaptı sabık hülâsalarım okuduğumuz zaman 
itiraz eden var mı diyoruz, biç bir itiraz olmazsa 
kabul edilmiş diyoruz, bunu fasıllarda da aynen 
yapalım. Bir faslın rakamı okunduğu zaman itiraz 
eden var mı diyelim, itiraz eden yok ise (kabul edil
miştir) deyip geçelim, teklif budur. Kabul buyurur
sanız hakikaten ihtisara riayet edilmiş olur. Taktiri 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
1926 Senei Mafliyesi Muvazenei Umumiye Kanunu 

Birinci madde — Muvazenei Umumiyeî Devlete 
dahil devahin 1926 senei maliyesi masarifi için işbu 
kanuna merbut (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhi
le 189 407 476 lira tahsisat ita kılınmıştır 

REİS — (A) cetveli devair bütçeleridir. Tabı ve 
tevzi sırasına göre müzakeresine başlıyoruz. 

A) BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BÜTÇESİ : 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin müzakeresine 

başlıyoruz : 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? 

(Hayır sesleri) fasıllara geçilmesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Fasıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

Mubassasat 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edihniştir. 
Memurin maaşatı 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

1 056 600 

28 340 
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Fasıl Lira 

3 Ücurat 89 556 
REÎS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

4 Tahsisatı fevkalâde 53 795 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
Ses'eri) Kabul edilmiştir. 

5 Ayniyatı sabite 29 500 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

6 Levazım 9 500 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

7 Müteferrika 3 000 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

8 Masarifi mütenevvia 86 758 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

9 Matbaa işletme masarifi 6 000 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

10 Kütüphane masrafı 5 000 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

11 İnşaat ve tamirat 50 000 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesîerli) Kabul edilmiştir. 

12 İstiklâl Mahkemeleri maaş ve 
masarifi 87 181 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

B) RİYASETİ CUMHUR BÜTÇESİ : 

Riyaseti Cumhur bütçesinin heyeti umumıiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl 

21 

l ira 

22 

Muhassesat 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
Memurin maaşatı 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesieri) Kabul edilmiştıir. 

144 000 

9 060 

Fasıl Lira 

23 Memurin ve müstahdemini daime 
ücüratı 11 160 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

24 Tahsisatı fevkalâde 13 320 
REİS — İtiraz var nu? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

25 Ayniyatı sabite 22 050 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

26 Levazım 5 475 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

27 Müteferrika 3 800 
REİS —Jtâraz var mı? (Hayır , 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

28 Masarifi mütenevvia 24 900 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri), Kabul edilmiştir. 

29 Masarifi gayri melhusa 5 000 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
Sesleri) Kabul edilmiştir. 

C) DİVANlMUHASEBAT BÜTÇESİ : 

REİS — Dîvanımuhasefbet Bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır ses
leri fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

31 

Lira 

119 470 Maaşat 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

32 Memurin ve müstahdemini daime 
ücüratı 16 110 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

33 Tahsisatı fevkalâde 179 985 
REİS — İtiraz var mı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

34 Ayniyatı sabite 10 500 
REİS — İtiraz eden var mı? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, ge

çen sen de mevzubahis oldu Divanımuhasebat Rei
sinin veyahut azasının vazifeleri oturak bir vazife
dir. Dört aydır maaş almadan para kıtlığı vardır 
diye gazeteler yazarken yedfi bin lira da Dıivanınıu-
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hasebata otomobil parası vermek doğru değildir. 
Bu Vekl değil ki müzakereye gidecek, şuraya gide
cek, buraya gidecek, vazifesi oturaktır. Burada 
gecen seme de mevzubahis oldu, reddettik, yine 
geliyor. Divammıuhasebatın oloınobSimi, ben her 
yerden tasarruf ettiğomiz bir zamanda fazla para gö
rüyorum. Bir mecburiyeti vicdaniye olarak arz edi
yorum bu parayı fazla görüyorum. 

REtS — Takrir verünıa. 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 

Her haiMe Muhtar Beyefendi aynı vaziyette ve beffld 
bu vaziyetten daha aşağı olan makamlara otomobil 
tahsis edildiğimi pek âlâ bSürler. . Divaaıımuhasc-
bat doğrudan doğruya Meclis namına bütçeyi kontrol 
eden bir dairedir. Yalnız oraya Riyasete mahsus bör 
otomobil tahsis edüMıcşiGr. Bunu çok görmemeldir. 
Vilâyetlere verilmişıtir. Birçok vilâyetlerin otomobil
leri vardır. İdarei Hususiyeden verildiği zaman vaS-
nıin otomobili yok mu idi? O milletin başka parası 
mıdır? 

İHSAN BEY (Ankara) —i Vali ile kabil kıyas 
mıdır? 

Riyasetti CeKleye 
34 ncü faslın ikinci maddesinin tayyını teklif ede

rim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; yan

lış anlaşılmasın. Encümen Reisi muhteremıirciin bu
yurduğu gibi ben de hürmetkarım. Elbette Divanı-
muhasebat Reisi muhtereminim bir mevkii vardır. 
Biz onlara istediği kadar hürmet edefim. Lâkin mas
rafla ihtiram başkadır. İstedikleri kadar hürmet ede
lim, Kikin lüzumsuz para veremeyiz. 

Divanımuhasebat Reisi Maarif Vekili değildir ki, 
Başvekile vakitti vakitsiz gidecek. Onunla görüşecek. 
Mektepleri teftiş edecek, başka işüerî olacaktır. Otu
rak işi vardır (Handeler) Onun için istedüği kadar 
ona hürmet ederiz. Lâkin oma otomobili veremeyiz. 
Çünkü otomobil ile göreceği bir hizmet yoktur. 

MEHMET VASFİ BEY (Bo!u) — Bendemiz büt
çede ihtisara taraftarım. Yalnız Muhtar Bey bira
derimizin buyurdukları gilbi hakikaten muamelâtı nak
diye! devleti kontrolü altında bulunduran bir Divanı-
muhasegat Reisine bir otomobili çok görmekte de
ğilim. Onun için Divanunuhaseibat Riyasetine bir 
otomobil tahsı'si yerindedir. (7 000) lira ile masraf 
aşmaz. Diğer bir çok masraflar vardır. Onları tet
kik ederler ise, dağa doğru olur. Divanımuhasebaîa 
bu otomoblin verilmesi doğrudur. 

Riyaseti Celileye 
Divammuhaseoat Riyasetine otomobil verilmesi 

zaruridir. Ancak yeniden otomobil mülbayaasuıdan 
sarfınazarla Vekâletlerde mevcut fazla otomo'bifler-
den birisinin tahsisini arz ve teklif eylejim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Efendim, takrirlerin her ikisi de faslın 
tayyım mutazammındır. Evvelâ Muhtar Beyin takdi
rini reyinize arz edeceğim. Nazarı dikkate atanlar... 
Almayanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. 

Efendim, Encümene veriyorum, tenzilât yapıla
cak. 

MUSTAFA ABDÜLHAIİK BEY (Çankırı) — 
Faslın yekûnu 3 500.- lira kahyor. 

REİS — 34 ncü fasıl yapılan tenzilâttan sonra 
3 500.- lira kalmıştır. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

35 Levazım 5 000 
REİS — İtiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

36 Miitefemka 6 500 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

37 Masarifi mütenevvia 58 560 
REİS — itiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

32 Staj için Avrupa'ya gönderilecek! 
memurin masarifi 6 000 

MUHTAR HEY (Trabzon) — Arkadaşlar; bu staj 
için Avrupa'ya gönderilecek memurin masrafı hak
kında söyleyeceğim. Geçen sene de Divanımuhasebat 
Heyeti Avrupa'ya seyahat ettiler, ondan ne fayda ha-> 
sil oldu, malumatı müktesebeleri ne oldu? Benîm 
mevsuk mesmuatıma iyi menlbadan aldığım malûma
ta göre yalnız Reisi muhterem lisan bilir ve istifade 
edebilir. Onun refakatinde bulunan zevat esasen ec* 
nebi lisanına vakıf değil, şimdi Avrupa'da tetkikat 
için güden heyet içinde yalnız Türkçeden başka lisan 
îbjîmeyen zevatın Avrupa'da gezip dolaşıp anlayacağı 
şeyi ben anlayamadım. Biz de kendimize: mahsus bir 
Dîvanımdhaseba't usulü vardır. Onu şimdilik idame 
ediyoruz. Bu masrafı burada zait görüyorum. Bu se
ne zaten her yerden kırpıyoruz. Ve 6 000.- lirayı da 
Iburddan tenzil edersek damlaya damlaya göl olur. 
'Beüfltf bütçede küçük bir fayda hasıl ölür. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muhtar Beyefendi staj !çin Avrupa'ya gönderilecek 
memurin için konan 6 000.- liranın lüzumsuzluğun
dan bahsederken Divanımuhasebat heyeti geçen sene 
Avrupa'ya gitti, netayici tetkikine dair bir şey anla-
mıyoruz, bilmiyoruz dediler ve heyet içimde Fuat 
Beyden başka lisan bilen yoktur dediler. Lisan bil
meyen adamın Avrupa'da ne anlayabileceğini anlaya
madım dediler. Müsaade buyurursanız geçen seneki 
heyetin sureti terkibi hakkında maruzatta bulunayım. 
Geçen sene Dlvanımuhasebait ile Muhasebatı Umu
miye müştereken bir tetkik yapmak üzere beraberce 
Avrupa'ya Dîvanımuhasebat Reisi Fuat Beyin riya
seti altında Reisi sani de beraber olduğu halde bi
zim de Muhasebatı Umumiye Müdürümüz ve daha 
bir arkadaşımız beraber olduğu halde gitmiişîerdir. Ve 
içlerinde yalnız Fuat Bey lisan bilir değil, Maliye 
Vdkâîetinin eîyevm mütercimi bulunan Reşat Nuri 
ÛBey de varidi. Bunlar tetkikatlarını bilhassa Dîvanı-
nıısihasebat olan memleketlerde İtalya'da, Fransa'da, 
Belçika'da yaptılar. Divanımuhasebat oralarda yalnız 
gerek kablessarf, gerek badessarf zat ve zaman he
saplarım değil, aynı zamanda bizim Usulü Muhase
bei Umumiye Kanunu muvakkatimizin mahiyeti ne
dir, nasıl yapılmıştır? Bizim memleketimizde nasıl 
yapılmalıdır, nasıl tadil edilmelidir, onu müştereken 
tetkik için sarfı mesai ettiler. Zaten Muhasebei Umu
miye Müdüriyeti Umumıiyesi de bu işle alâkadar ol
duğu için Divanımuhasebattan giden heyete terfik 
tîdJînKşti. Bizim Usulü Muhasebei Umumiliye Kanu
numuzda DJvanımuhasehata ait olan vazaîf tanzim 
edilir. Divanımuhasebat vazaifi kanuniyesi Muhase
bei Umumiye Kanunu içinde ahzı mevki eder. Bitta
bi Divanımuhasebat da aynı meselede alâkadar oldu
ğu için Muhasebatı Umumiye ne şekilde olmalıdır, 
Koktai nazarından tetkikatta bulunmak ve bir fikir 
sahibi olarak bu fikri de tacilen bildirmek için Av
rupa'ca müttahiden tetkikatta budundular. Esasen 
Heyeti Ve'kileye takdim edilmiş olan ve biîmünasebe 
de arz ettiğim veçhile uzun bir kanun olduğundan 
'Heyeti Celileye maalesef takdim edemediğimiz Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanunu, Divanımuhasebat 
ve Muhasebei Umumiye heyetinün müştereken yaptı
ğı tetkikatın mahsulü olarak vücude gelmiştir. Binaen
aleyh geçen seneki Heyetin beyhude seyahat ettiği
ne ve hiçbir şey yapmadığına dair olan zanların varit 
olmadığını ve bilâkis müfit bir şey yaptıklarım ve 
bizde mevzuatı maliye meyanında Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununu Ehemmiyetli bilen arkadaşlar 

emin olurlar ki böyle bir iki aylık tetkikat neticesinde 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununa - velevki esas
ları hazır olmuş olsun - bir sekti mahsus vermek, 
müspet netice almak, yapılan seyahatin maaz'iyade-
t:n memlekete ödenmiş olduğunu ifadeye kâfidir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar, arzu ederdim ki gayet ciddi bir esas dolayısiyle 
kıymetli vakitleriniz zayi edilmiş olmasın. Veyahut 
zayi edilsin. Muhtar Bey buyurdular ki mevsuk bir 
menbadan malumat almışlar : Heyet içerisinde ec
nebi lisam bilmeyen yokmuş, (bilen yokmuş sesleri) 
bilen mi yokmuş? Kısa söyleyeyim. Fransızların (po-
likot) dedikleri (Türkçe söyle sesleri) pek âlâ, ben si
ze Türkçesini bulacağım, fakat siz de kabul edecek
siniz. Dilgiç yani çok dil bilen. Hakkı Bey namında 
bir zat tanırım, Fransa'yı belki bir Fransız kadar iyi 
bilir. Gürcüce, Ermenice, Almanca, İngilizce, Rusça 
da bilir. Böyle bir zattir... 

REİS — Efendim, bir takrir vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
38 nci faslın tayyını teklif ederim. 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efendim Av
rupa'ya staj için gidecek yalnız iki talebedir. Maliye
den müfettişler nasıl gönderiliyorsa Divanı Muhase
battan da iki efendi gönderilecektir. Yani böyle gi
dip gezmek değildir. Stajiyer olarak gideceklerdir. İki 
efendi gidecek, bir sene orada kalacak. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim. 
O halde takririmi geri alıyorum. 

REİS — Efendim, Muhtar Bey takrirlerini geri 
almıştır. Faslın yekûnu hakkında itiraz eden varmı? 
(Hayır sesleri) Faslın yekûnu kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

39 Tesisat (Kütüphane, elektrik) 5 000 
REİS — Fasıl hakkında itiraz var 
mı efendim? (Hayır sesleri) 39 ncu 
fasıl kabul edilmiştir. 

D) BAŞVEKÂLET BÜTÇESİ : 

Efendim, Başvekâlet bütçesinin müzakeresine ge
çiyoruz. Başvekâlet bütçesi hakkında söz isteyen var-
mıdır efendim? (Hayır sesleri) Fasıllara geçilgesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
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lütfen el' kaldırsın... Fasıllara geçilmesi kabul edil
miştir. 

Fasıl 

41 Maaşat 
REİS — Fasıl hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri) Kabul 
edilmiştir. 

42 Ücurat 
REİS — Fasıl hakkında bir itiraz var 
mıdır efendim? (Hayır sesleri) 42 nci 
fasıl aynen kabul edilmiştir. 

43 Mazulin maaşı 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

44 'Tahsisatı fevkalâde 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

45 Ayniyatı sabite 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

46 Levazım 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
seslen) Kabul edilmiştir. 

47 Müteferrika 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

48 Masarifi mütenevvia 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

49 Ecnebi mütehassıs 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Lira 

12 420 

13 260 

4 563 

20 383 

13 100 

6 000 

6 000 

15 350 

15 000 

Fasıl 

63 

Lira 

H) MALİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

REİS — Efendim, Maliye Vekâleti Bütçesinin he
yeti umumiyesi hakkında söz isteyen varmı? (Hayır 
sesleri) maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl 

• 61 Maaşat 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

62 Merkez ücuratı 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Lira 

244 912 

50 760 

64 

65 

66 

74 

75 

Taşra memurini maaşatı 1 604 702 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
Taşra ücuratı 335 550 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Mazulin maaşatı 6 500 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
Tahsisatı fevkalâde 4 480 033 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

67 Merkez ayniyatı sabitesi 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

68 Merkez levazımı 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

69 Merkez müteferrikası 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

70 Merkez ikramiyesi 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

71 Taşra ayniyatı sabitesi 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

3 500 

7 000 

7 000 

1 500 

51 500 

75 000 72 Taşra levazımı 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

73 Taşra müteferrikası 22 500 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Masarifi müştereke 738 000 
REİS — İtiraz- eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
Ücreti huzur 280 360 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

76 Cibayet masrafı 480 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

77 Muamelâtı nakdiye 123 950 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

78 Tahrir masrafı 500 000 
REİS — itiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

79 Tefavvüz olunan emval bedelâtı 42 500 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

80 Ecnebi mütehassısları 20 000 
REÎS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

81 Avrupa'ya gönderilecek müfettişler 
tahsisatı 25 000 
REİS — itiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

82 Darülfünun tahsisatı maktuası 850 000 
RElS — itiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

83 Darüşşefakaya yardım 15 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

84 Kavanin ve nizamat ve mukarreratı 
maliye telfik masrafı. 3 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

85 Türkiye idman cemiyetleri ittifakına 
muavenet 40 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

86 Telsiz telgraf tesisatı masarifi 800 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

87 Türk Ocaklarına muavenet 40 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

88 Himayei Etfal Cemiyetine muavenet 40 000 
REİS — itiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

89 Adliye müşavirleri 120 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

90 İrat getiren emlâk masarifi 202 500 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. ' 

91 İrat getirmeyen mebani inşaat ve ta
miratı 250 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

92 Masarifi mesture 876 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

93 Masarifi gayri melhuza. 100 000 
REİS — itiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

94 Darphane 80 597 
REİS — itiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

95 Avrupa'ya ihtisas için gönderilecek 
memur yevmiye ve yol masrafı 4 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

96 Maaşatı zatiye 4 546 886 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

97 Tahsisatı fevkalâde 7 440 000 
RElS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

V) VARİDATI MAHSUSA BÜTÇESİ : 
RElS — Efendim, Varidatı Mahsusa bütçesi he

yeti umumiyesi hakkında söz isteyen varmı? (Hayır 
sesleri) FasıUara geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

33 570 121 Merkez maaşatı' 
RElS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

122 Merkez ücuratı 8 120 
RElS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

123 Taşra memurini maaşatı 280 000 
RElS — İtiraz eden varmı? (Yok ses
leri) Kabul edilmiştir. 

124 Taşra ücuratı 120 000 
REİS — İtiraz eden varmı (Yok ses
leri) Kabul edilmiştir. 

125 Mazulin maaşatı 5 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

126 Tahsisatı fevkalâde 750 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
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1 500 127-Merkez ayniyatı sabitesi 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

128 Merkez levazımı 2 500 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

129 Merkez müteferrikası î 000 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

130 Merkez ikramiyesi 4 000 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

131 Taşra ayniyatı sabitesi 
RElS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

132 Taşra levazımı 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

13 000 

20 000 

8 000 133 Taşra müteferrikası 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

134 Taşra ikramiyesi 5 000 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim, bu 
ikramiyeler hedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim bu yeni bir para değildir. Düyunu Umumi
ye İdaresinden 1336 dan beri bazı memurini fazla 
çalıştırmak vesaire gibi hidematı fevkalâdesinden do
layı bir miktar ikramiye verilir. Az bir şeydir. Yeni 
bir ikramiye istediğimiz yoktur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Merkezde-
kiler? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Merkezde yoktur efendim. (Var sesleri) 

REİS — Efendim başka itiraz eden varım? (Ha
yır sesleri) Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

135 Masarifah müştereke 128 000 
REİS — İtiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

136 Cibayet masrafı 265 000 
REİS — İtiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Lira 

15 000 137 Matbaa işletme masrafı 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

138 Muamelâtı nakliye masrafı 13 000 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

139 Masarifi tesisiye 150 000 
REİS — İtiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

140 İşletme masrafı 1 140 000 
REİS — İtiraz eden varını? {Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Z) DÜYUNU UMUMİYE BÜTÇESİ t 

REİS — Efendim; Düyunu Umumiye bütçesinin 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen varını? (Ha
yır sesleri) Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 4 , 

Fasıl Lira 

mu-151 % 4 faizli düyunu mübeddelei 
vahhide 1174 869 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

152 İkramiyen' Şark Demiryolları tah
vilâtı 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
«esleri) Kabul edilmiştir. 

168 072 

153 % 4 faizli 1890 senesi Tahvilâtı Os
maniye istikrazı 155 599 
REİS — İtiraz eden varan? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

154 % 4 faizli 1893 senesi tönbeki is
tikrazı 31 124 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

155 % 4 faizli 1894 senesi kırk milyon 
. Frank istikrazı 47 656 

REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır-
sesleri) Kabul edilmiştir. 

156 % 5 faizli 1896 senesi istikran 112 042 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

157 % 4 faizli 1902 senesi gümrükler 
istikrazı 240 892 
REİS — itiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

158 % 4 faizli 1903 senesi saydı mahî 
istikrazı 73 948 
REİS — İtiraz eden varım? «Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

159 1% 4 Bağdat Demiryolu I. tertip 60 453 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir, 

160 % 4 faizli 1904 senesi istikrazı 77 029 
REİS — İtiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

161 \% 4 faizli 1901 - 1905 senesi is
tikrazı 148 643 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

162 % 4 faizli 1905 senesi teçhizatı as
keriye istikrazı 73 948 
REİS — İtiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

163 % 4 faizli Bağdat Demiryolu ikinci 
tertip istikrazı 120 906 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

164 % 4 faizli Bağdat Demiryolu 3. ter
tip istikrazı 133 221 
REİS — İtiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

165 % 4 faizli 1908 senesi istikrazı 131 962 
REİS — İtiraz eden varını? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

166 % 4 faizli 1909 senesi istikrazı 217 860 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

167 \% 4 faizli Soma - Bandırma Demir
yolu istikrazı 44 415 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

168 % 4 faizli Hudeyde - Sana Demir
yolu istikrazı 25 514 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

169 % 4 faizli 1911 senesi istikrazı 219 105 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

170 Konya Ovası irva ve İska istikrazı 38 285 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

172 % 5 faizli 1914 senesi istikrazı 926 187 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

174 1911 senesi Hazine tahvilleri 145 308 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

176 1913 senesi Hazine tahvilleri 803 161 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

177 İstikrazat ve Hazine tahvilleri ma
sarifi 20 524 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

178 İstikrazların mürettebatı seneviye 
taksiti 1315 826 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

179 Fenerler idaresi avansları 500 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

180 Köstence Kablo Şirketi avansı 895 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

181 Kambiyo 20 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

182 İkramiyeli donanma piyangosu 30 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 

_ sesleri) Kabul edilmiştir. 
183 % 5 faizli istikrazı dahilî 2157 312 

REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

185 Ziraat Bankasına 21 Nisan 1340 ta
rihli Kanun mucibince verilecek tak
siti senevi 555 882 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

186 Komisyon 5 470 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

187 Düyunu Umumiye Meclis ve me
murini 360 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
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(Diğer bütçelere geçelim sesleri) 
[Efendim, daha vaktimiz vardır, geçebiliriz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Bundan sonraki 

bütçeyi şimdi akide. Bir saat evvel tevzi ettiler. Oku
yamadık, hiç görmedik. 

REİS — Efendim, bütçenin tabı ve tevziinden se
kiz gün sonra müzakeresi başlar. Biz de öyle yaptık 
efendim. 

H) RÜSUMAT MÜDİRİYETİ UMUMİYESÎ 
BÜTÇESİ : 

REİS — Efendim, Rüsumat Müdiriyeti Umumi-
yesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen varını? (Hayır sesleri) Fasıllara geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

191 

Lira 

192 

198 

199 

56 580 Merkez maaşatı 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
Merkez ücuratı 22 830 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

193 Taşra memurini maaşatı 1047182 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

194 Taşra ücuratı 249 096 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

195 Mazulin maaşatı 5 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

196 Tahsisatı fevkalâde 2 392 082 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

197 Şimendifer gümrük idareleri ye yolcu 
salonları memurininin tahsisatı mak-
tuası 23 300 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Merkez ayniyatı sabitesi 13 500 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 5 300 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

200 Merkez müteferrikası 7 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

201 Merkez ikramiyesi 17 500 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

202 Taşra ayniyatı sabitesi 518 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

203 Taşra levazımı 44 500 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

204 Taşra müteferrikası 110 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

205 Taşra ikramiyesi 17 500 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

206 Masarifi müştereke 359 500 
REİS — İtiraz eden varmı? 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim,, depo, antre
po bedeli icarları burada dahilmidir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim, 
bizim icarda antrepomuz yoktur. Son zamanda 
bir iki tane tutmaya mecbur olduk. Bu bedeli icar 
içerisine onlar da girer. Bu bedeli icar devair vesaire 
için tuttuğumuz binaların bedeli icarıdır. Ve muka
veleye merbuttur. 

MUVlAZİENlft MALİYE ENCÜMENİ ROEttSÎ 
MUSTAFA ABDÜLHAIİK BEY (Çantan) — Ev
velki sene antrepolar ve inşaat için birbuçuk milyon 
lira kabul buyurmuştunuz. Henüz 6 para Uammûyie 
sarfedîbnemiştir. Bugün o paradan 8 - 10 bin lira ka
dar vardır. İzmir'deki antrepolar o para ile inşa edi
lecek, bir de Cenup hududundaki kulübeler o para 
ile yapılacaktır. 

RASÎH HEY (Antalya) — Efendim; sualden mak-
sadfm bu ciheti Muvazenei Maliye Encümeni Reisi
nin tavzihi jdj. Depolar ve antrepolar için bu kısım* 
da para görmediğim İçin bunun izahım rica zumun
da sual sormuştum. 1340'da verildiği halde bugün 
misşahedatımtz bu depo ve antrepolarra tamamiyk te
min edHmedigi merkezindedir. ' 

Maîiye Vekrfi Bey bizi bu hususta, biraz dana ten
vir buyursunlar. Zannederim rüsumatın bu paralarla 
vaktiyle inşaata başlayaauaması yüzünden İsianTml' 
dakJ Rflıtım Şirketi depo ve antrepolara el atmak is-
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tiyor. Bu hususta, Maliye Vekâleti dana çabuk hare
ket ederek tahsisatı elinde olduğu için, depo ve antre
po işlerini kendileri yapsa idi daha iyi olurdu, zannın-
dayrm. 

IMAUİYİE VEKİLİ HA'SAİN BEY (Trabzon) — 
Efendim, 1340 bütçesinde, malumu âliniz, rüsuma
tın muhtaç olduğu inşaat meyanında depoların ya
pılması için para vardı. İstanbul'da malumu âliniz bir 
Rıhtım Şirketi vardır. Ve bunun imtiyaznamesinin 
hudut ve salâhiyetti muayyendir. Bu imıtiyaznarne mu
cibince Rıhtım Şirketi, emtiai ticariye içine vazedile
rek muamelâtı rüsum iyesi orada icra edilmek üzere 
depo ve antrepo inşasına salâlhiyettardır. Rıhtım Şir
keti bunu bir hakkı inhisar olarak iddia etmektedir. 
Fakat Vekâlet bunun hududu imtiyazı haricimde bir 
hakkı imtiyaz olduğunu ka'bul etmemektedir. Yalnız 
kendisi vâsi mikyasta, büyük bir antrepo inşasına baş
lamıştır. İmtiyazname mucibince, imtiyazname müd
detinin hitamında antrepo ve depo olarak Rıhtım Şir̂  
ketinin yapacağı bütün mebaninin bilâbedel hüküme
te intikali icra edilecektir ki, bu inşaatın ehemmiyetli 
bir kısmı yapılmıştır. Tabii İstanbul'da tetkik eden 
arkadaşlarımız görmüşlerdir. Bu suretle İstanbul'un 
lîhtîyacatı ticariyesinin tamamen zail olacağı kanaatın-
dayrz. Buna inziınamen Rüsumat Müdüriyeti Rıhtım 
Şirketine tedarik ettiği depolarla iktifa etmeyerek ahi
ren kendisi dahi eşyayı ticariye koyacak bir iki de
po isticar etmiştir. 

flhtiyacatın depolar doîayısiyle biraz mahsûs ol
masına sebep depo miktarının ademi kifayeti değil
dir. Arkadaşlar; bunun sebebini büsbütün başka yer
de aramak lâzımdır. Bugün öyle vaziyet hadis ol
muştur ki, gerek Gümrük İdaresinin ve gerek Rıhtım 
Şirketinin küşadına mecbur olduğu ve kuşat ettiği 
depolar ve antrepolar mevcut ve dol olduğu halde 
rıhtım üzerine de çok defa eşyayı ticariye bırakmak 
mıedburiyeri hasıl olmakta ve bazen mavnalar yüklü 
olarak deniz üzerinde kalmaktadır. Buna bakılırsa 
zannedilir ki, İstanbul'un faaliyeti ticariyesi artmış 
-ve eskiden mevcut olan depolar artık ikfayet etme
meye başlamıştır. Hayır; vaziyet böyle değildir. Her
kes biliyor ki İstanbul'un eski inkişafı ticarisi bu
gün bilâkis tenakus etmiş bir vaziyettedir. Bunun se
bebi ertba'bı ticaretin gümrük ve Rıhtım Şirketinin 
antrepolarının ücreti ardiyesini vererek malım içeride 
tumasındadır, bu da iki sebepten dolayıdır : 

'Birisi, çok defa tüccar kredi noktai nazarından 
iyi variyette değildir. Malını kendi hesabına depoya 
çekip kendi mağazasında saklamak için tediyesine 

mecbur olduğu mühim gümrük ve istihlâk resminin 
faizini yine verecektir. Halbuki gümrük antrepoların
da ardiyenin bugünkü tarifesi kendi malını, kendi de
posunda sakladığı zaman vermek mecburiyetinde ol
duğu bedeli icardan çok farklı olmadığı için tüccar 
ekseriya malını burada tutmaktadır. Mavnalarda eş
yanın kısmen kalmasına saik de budur. Yer Olmadığı 
için, depolar dolu olduğu için ve evvel gelen mal
ları tüccar çekmediği için mavnalarda bir kısım mal 
kakmaktadır. Malı satıncaya kadar gümrükte tutmak 
eskiden yoktu. Çünkü eski tarife esaslarına göre km-
•ili deposuna malımı koymak daha ucuz ve idareli idi. 
'Gümrük resmi eskisine nispetle çok ağır olduğu için 
malını satıncaya kadar faizini kaybetmek erbabı tica
retin işine geîmediği için malını satıncaya kadar güm
rükten çekmenıektedir. Bu İtiyat antrepo, depo hu
susunda bendenizin tetkikatıma göre, vaziyeti müşkil-
leştirmektedir. Bunun çaresi, ücreti ardiyeyi birkaç 
misli tezyit edince tüccarın istifadesi zail olacağı için 
derhal çekerler. Fakat şu zamanda, kredi vaziyetinin 
biraz dar olduğu zamanda tüccarı gümrükten malını 
çektirmek gi'bi b7r tedbire müracaat etmiyoruz. Bilâ
kis antrepoları tezyit ve tevsi etmek icap ediyor. Ha^ 
li'ç'te iki yer daha tedarik ettik. Ihtiyacatı ticariyeyi 
tatmin için çare bulduk. Bir taraftan da, Rıhtım Şir* 
ketini sıkıştırmaktayız. İnşaatın hakküyle ve manasüy-
le devam ettiğine ben kaniim. Aramızda o depolar 
yüzünden daima bir müşkülât mevcuttur. Fakat depo 
inşa etmek hususunda mukavelenin ruhuna göre şir
ketin hakkı inhisara sahip olmadığı ve hükümetin her 
zaman arzu ederse kendi hesabına antrepo yapmak 
sfiBhiyetine malik oMuğunu şirkete telbliğ etmişizdir. 

İfşaata başlamayışımızın esbap ve avamıilinden 
birisi de para meselesidir. Mevzubahis inşaat (3) mil
yon liradır. 

RASİH BEY (Antalya) — Saraylar ne oldu? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

(Saraylardan eğer depo olursa şimdi Fındıklı Sarayı 
elimize gelmiştir. Rıhtımı da vardır, Tophane'yi de 
bir çare bulup Müdafaadan alıp her ikisini de daha 
ziyade tevsii etmek istiyoruz. Aramızdaki mesele bun
dan ibarettir. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim; hatırı adza-
nemde kaldığına göre bu mesele bütçe münasebetiyle 
iki üç seneden beri mevzubahis olmuştur. Fakat hiç
bir vakit bu Rmtım Şirketinin iddiasını ne Meclis ve 
ne de Maliye Vekâleti kabul etmemiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
iBiz de kabul etmedik. 

— 142 — 



t : 99 15 . 5 . 1926 C : 1 

RASİH BEY (Devamla) — Ve bu ademi kabul 
neticesi olarak 1340 senesinde Meclisi Â|i kemali te
llal U k/e bu birbuçuk milyon îirayı kaibul etmiştir ve 
Ibu iş belki 1340 senesinde yapacağımız işlerin başın
da idi. Bunu İhmal edip de Rıhtım Şirketinin depo 
yapmasına zaman bırakmak zannederim ki Maliye 
Vekâleti için çok iyi bir iş değildir. 

iGeçen sene Tophane mevzubahis oîdu. Şimdi de 
işittiğimize göre orayı park yapıyorlarmış... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır. 

(RASfflH BEY (Devamla) —, Bahçe yapıyorlarmış. 
Fakalt bu iş üzerinde herhalde Malîye Vekâletinin 
daha seri, daba amelî yürümesi memleketin menfaati 
namına çok iyidir. Rrfıtmt Şirketi bütün senelerin de-
vömınca ve bütün İstanbul sahillerinin devanunca 
her yerde antrepo tesis etmek hakkına maliktir, iddia
sı gîbi marihk'sız bir mukavele de olamaz. Böyle açık 
bir bono ile bir mukabele üe memleketi teslim et
mek hiç kimsenin hatırına gelemez. Onun için dört 
'beş senedir bu antrepolar işi, depolar işi bütçenin, bfil-
ihsasa Rüsumat bütçesinin müzakeresi esnasında Mec
lîsti Âliyi bir iki saat işgal ediyor. Ve hakikaten işgal 
€)fcmeye değer bir mevzudur. Mevzubahis öten yalnız 
tüccarın malını muhafaza etmek değildir. Orada mev
zubahis olan birkaç limanımızın günden güne depo 
ve antrepo tesis edilemememi yükünden vaziyeti ifctı-
sadiyesini kaybetmesidir. İzmir bugün yalnız civarın
daki üç vilâyete ithalât ve İhracat yapmak mecburi
yetinde kalmıştır. İstanbul ise - Maliye Vekili Beytin 
de itiraf ettiği veçhile - günden güne düşlüyor. Ne 
liçin düzüyor? İstanbul'un bütün dünya ticareti iti
bariyle mevkii iktisadî ve ticarisini kaybetmesi için 
topoğrafik vaziyetinde bir tahavvül olması lâzım 
gelir. 

H&îbuki öyle bir vaziyet olmadı. Haliyle duru
yor, ne bir hareketi arz oldu, ne de bir yer çöktü 
ki İstanbul vaziyeti ticar'iyesini kaybetsin. Bu, vazi
yeti ticariye tabiatiyle varken mühim işlerimizin ba
şında elhem olarak tutacağımız bir iştir. Bu iş üzerin
de herhaMe Maliye Vekili Beyin daha amelî hareket 
etmesi, Rıhtım Şirketi vesaireniin böyle depo yapıyo
ruz, antrepo yapıyoruz böyle bir hakkımız vardır, tar
zındaki iddiaları karşısında tereddütte kalmamalarım 
çok rica ederim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; arz ettim ki Maliye Vekâletinde bu husus
ta hiçbir tereddüt yoktur. Hukuku Hazine tamamen 
masundur ve yapmak hakkına da malikiz. Hatta Sa-

rayburau sevkıyatında olan depoları da aldık, ciheti 
askeriye bize devretti, oraları da kuşanıyoruz. Şim
di, o vâsi sahalarda sundurmalar yapmak üzereyiz. 
Derhal büyük antrepo inşaatına başlamayışımızın se
bebi, rıhtım şirketine bir hak tanıdığımızdan dolayı 
değîldir, böyle inşaata başlamak için müsait vaziyeti 
msliydde olmayışımızdandnv 

İstanbul'un vaziyeti hususiyesinde bir tebeddül hu
sule gelmiş, bunun esbap ve avamilini - eğer kendileri 
tetkik etmişlerse - Ticaret Odasının bu hususta bü
yük müdeHel bir raporu vardır. Biz de tetkik ettik. 
Onun esbap ve avamili büsbütün başkadır. Deposuz
duk ve antreposuzluktan dolayı geri kahnış değildir. 

RAtöİH BEY (Antaîya) — Bu da esbap ve avanı51 
meyanındadır... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Tralbzon) — 
Tüccnra kendi depolarından daha müsait şerait altın
da olduğunu arz ettim. Emin olsunlar, kendilerini tat
min ederim. Şirkete karşı müsait davranmak veya şb> 
kete karşı mütereddit davranmak ve şirketin hakkı ol
mayan bk şeyde mütereddit bulunmak,; böyle bir şey 
VBi5t değildir. Arz ettiğim gibi ihtiyaç dahilinde olan 
şeyleri yapıyoruz ve yapmaktayız. Büyük antrepola
rın başlaması için zamana ihtiyacımız vardır ve bu 
sene ayrıca üç milyon lira oraya sarf etmek niyetin
de değilim. İnşaat Uç senede ikmal; edilir. Zaten 
elimizde bir çok mebani vardır. Gerek Fındıklı ve 
gerek Ayan sarayları ki bütün rıhtımdır. Bunları az 
mnsrafla antrepo haline koymak istiyoruz. Biz hatta 
ıstablı - âmireyi bite rüsumata verdik. Büyük bir sa
hadır. İki, üç bin metre murabaırida bir sahadır. Bu 
kadar vâsi yerlerimiz eîimizde var iken yeniden antre
po inşaatı için masraf yapmaya mahal yoktur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, R * 
süh Beyefendi bu rıhtım şirketinin bir işine temas et
tiler. Bendenizde diğer bir işine temas etmek istiyo
rum. Rıhtım Şirketinin mukavelesinde! muayyen bir 
hudut vardır. İşitiyorum ki bu muayyen hudut hari
cinde kendisi rıhtım ücreti almaktadır ve hatta rü
sumat memurları bunun bir nevi tahsil memurları
dır. Bana bunu sarih surette Kasımpaşa iskelesinde 
bunu veren birisi iddia etti. Bu hususta Maliye Veki
li Beyin malumatı var mıdır ve noktai nazarı nedir? 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Arz edeyim. Bu mesele müteaddit defalar Heyeti Ce-ı 
lile huzurunda mevzubahis oldu. Hatta sual soruMu. 
Bu sualler Maliye Vekâletine değil, merbut olduğu 
Nafıa Vekâletinden soruldu. Bir kere rüsumat me
murları, Rıhtım Şirketinin vasıtai cibayeti değildir. 
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Böyle bir şey yoktur. Rıhtım yapmadığı halde kendi 
sahai imtiyazı dahilinde bulunan herhangi bir yere 
çıkan eşyadan rıhtım resmi almaya teşebibüs ettiği ve 
hatta alıp makbuz verdiği bendenizin tetkikatımla 
da sabittir. Bu elindeki imtiyaznamei aslide mevcut 
olmayan bir şeydir. Fakat elimde, 1914 istikrazı ak-
tediMlği vakit verilmiş olan hukuktan birisi olmak 
üzere bir mektup vardır. Iradei seniyeü falan bir 
şey... Şirket işte buna istinaden memseği bu olarak 
iddia ediyor. Bunun mahiyeti hukukiyesini tetkik et
mek bendenize düşmez. Nafıa Vekâleti bununla meş
guldür. Bu, hakîkaten devlet namına kendisine veril
miş bir hak mıdır, yoksa memseği, kıymeti hukuki-
yesi oîmayam alelade bir mektupdan mı ibarettir? Bu* 
mu refiki muhteremim Nafıa Vekili tetkik ederler ve 
Meclisi Âliye arz ederler. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Fazla ve hak
sız yere alındığı zan olunan bu paralardan Maliye Ve
kâleti hissesini almakta midir? Zannediyorum ki Rıh
tım Şii ketinin bir kısım varidatiyle Maliye Vekâleti 
alâkadardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Tratem) — 
'Beyefendi; Maliye Vekâleti hissesini aldığı zaman şu 
koçandan, şu makbuzdan hisse almaz. Bir muhasebei 
umumiye yapar, ona nazaran kendisine ait bir hisse 
varsa alır. Bunu alırken hangi yerden alınmış bir rıh
tım ücreti olduğunu ne bilsin? Nafıa Vekâletinin bir 
komiseri vardır. Ayrıca onun üzerinde hakkı teftişim 
yoktur. 

'NİYAZİ BEY (Mersin) — Efendim, Fransızlar 
zamanında Mersin'de ihdas edilen bir resim vardır. 
>(Por resmi) gayrı kanunî olan bu resim elan devam 
ediyor. Gayrı kanunî bir resmin devamına Maliye 
Vekili Bey nasıl muvafakat ediyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Traibzon) — 
Bendeniz böyle bir şeyden haberdar değilim. Li
manlar işi Ticaret »Vekâletine merbuttur. Lütfen re
fiki rmıhterimime sual buyurursunuz. Hilafı kanun 
Mersinde böyle bîr resim alındığından Maliye Ve
kâleti halberdar değildir. 

(REİS — Buyurun Tahsin Bey, sorunuz sualinizi; 
TAHSİN BEY (Aydın) — Efendim, gazetelerde 

bugünlerde bir havadis gördüm. Sarayburnu'ndaki as
kerî sevkıyat ambariyle şimendiferin müşterek 'bulun
duğu saha arasındaki mahalle yüz bin lira sarfiyle, 
üç senede tesüm etmek üzere orada bir antrepo tesi
sinin şirkete terkedÜd'iği, bu sahi midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Traibzon) — 
Arz edeyim : O; demin arz ettiğim Rüsumat İdaresi 

tarafından yapılacak olan sundurmadır. Şirket yapa
cak değildir. 

REİS — Efendim, 206 ncı fasla başka itiraz eden 
var mı? (Yok sesleri) Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

207 Muamelâtı nakdiye 97 800 
REİS — İtiraz eden varan? (Yok 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

208 Masarifi mütenevvia 43 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

209 Muhafaza masrafı 411 440 
REİS — İtiraz eden varmı? (Yok 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

210 Numunehane tesisi , 1 500 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

211 Mecmua ve mevzuatı rüsumiyeyi ih
zar komisyonu hakkı huzuru 8 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

212 Rüsumat tatbikat mektebi masrafı 15 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

T) TAPU MÜDİRİYETİ UMUMİYESİ BÜT
ÇESİ : 

REİS — Efendim, Tapu Müdiriyeti Umumiyesi-
nin bütçesi hakkında söz isteyen varmı? (Hayır ses
leri) Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

221 Merkez maaşatı 42 480 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

222 Merkez Ucuratı 60 500 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

223 Taşra memurin maaşatı 135 984 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

224 Taşra ücuratı 29 700 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

225 Mazulin maaşatı 750 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

226 Tahsisatı fevkalâde 441 489 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

227 Merkez ayniyatı sabitesi 650 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

228 Merkez levazımı 2 900 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

229 Merkez müteferrikası 1 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

230 Taşra ayniyatı sabitesi 2 200 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

231 Taşra levazımı 7 500 
REİS— İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

232 Taşra müteferrikası 2 300 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

233 Masarifi müştereke 68 800 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştri. 

234 Kadastro ve tahdit heyetleri 541 760 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Maliye Vekili 
Beyefendiden ufak bir temennide bulunacağım. Tah
rir yapıyorlar, teşekkür olunur. Fakat bir takriri yal
nız eskiden yapılan bir kanuna istinaden maruf ta
birle Hazine lehine yapıyorlar. Hem bu Hazine lehi
ne olsun, hem de millet lehine olsun, malumu âli
niz Ankara'da da tahrir yapıldı. Bu tahrir yalnız Hü
kümetin vergi alması için yapılan bir tahrirdir. Ben-
denizce mevcut kuyudatı teşviş ediyor. Ama vergiyi 
artırıyor. Meselâ bir eve geliyor, bu ev kimin, Ah
met efendinin yazıyorlar. Vergisini de ondan istiyor
lar. Hükümet benden vergiyi isteyecek. Fakat benim 
hakkı tasarrufumu da temin etmek lâzımdır. Ve ver
gi de onun için alınır. Binaenaleyh Vekil Beyefendi 
bir teklif yapsa idi ve o teklif de Hükümetten birer 
naip koysa idi... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yoktur, benim evimi 
yazdılar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY tTrabzon) — 
Tahrir ile kadastroyu karıştırdınız efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz tahrirden hall
ettim, kasaba ve şehir tahrirlerinde birer naip koysa 
idi. Tahriri adî ve basit ite bu ihtilâfatı da halleder 
ve halk da mahkemelerde uğraşmaz ve Cumhuriyet 
Hükümetinin halka en nafi hizmetlerinden birisi olur 
ve üzerindeki en büyük yüklerden birisi de gitmiş 
olurdu. Yapılan tahrir, bir kaç kasaba ve şehre mün
hasırdır. Memleketin her tarafı yeniden tahrir edi
lecektir. Himmet etsinler de hiç olmazsa gelecek se
neye kadar bir kanun hazırlasınlar. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bir kadastro 
heyeti bir de tahrir heyeti var. Kadastro heyeti tapu 
işini tespit ediyor. Tahrir heyeti de maliyenin vergi 
işini tespit ediyor. Bu iki masraf da oluyor. Vehbi 
Bey arkadaşımızın, söylediği kısım temin edilecek 
olursa ve bu suretle heyetf vazifesine devam ederse 
âtide tekrar kadastro için uzun müddet beklememize 
zaman kalmaksızm bir tahrirde elde edilmiş ohır. 

İkinci bir kısım daha vardır ki, geçen sene de ay
nı maddenin müzakeresinde maliyeden rica etmiştim. 
Bilhassa kadastro heyeti bugün tespit {ettiği miktar 
üzerinden tespit ediyor. Fakat onların yaptıkları 
muameleden tevellüt edecek mürafaatı tatbik edeceği
miz kanun, aksini emrediyor. Onun için kanunun 
birinci ve ikinci maddelerinin tadili icap ediyordu. 
Maliye Vekâletinden rica ederiz. Biran evvel bir lâ
yiha tanzim edip Meclisi Âliye sevk etsinler. Malumu 
âliniz kadastro ve tahrir işlerinde miktar ve hudut 
mevzubahistir. Şimdiye kadar mevzuatı kanuniyemiz-
de esas olan huduttur. Hududun esas olması; efrat 
arasında, köyler ve kasabalar arasında nizaı mucip ol
muş ve uzun seneler mahkemelerde sürünmesine se
bep olmuştur. Arkadaşlar; mahkemelerde belki yüz 
senelik hudut davası vardır. Kuyuda itibar edilir. Hu
duda itibar edilir diye yüzlerce sene devam eden hu
dut davaları vardır. Onun için yeniden mühim mik
tarda masraflarla madem ki kadastro devam ediyor, 
kadastrosu icra edilen yerlerde miktara itibar olun
masını tespit eden bir maddei kanımiyeyi Maliye Ve
kâletinin her halde tanzim ettirmesi ve Meclisi ÂMye 
sevk etmesi lâzımdır. Hiç olmazsa kadastrosu yapı
lan yerlerde bunun önüne geçilmiş olsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; iki seneden beridir bütçeye konulan tahsi
sat ile memlekette kadastroya başladık. Heyeti Celüe 
Kadastro Kanununu tetkik ederken verilen izahat ve 
rüfekayı muhtereme tarafından vaki olan beyanat ile 
bu meselenin ne kadar mühim ve kadar uzun zamana 
mütevekkif olduğu anlaşılmıştır. 
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Biz; her sene yaran milyon lira vereceğiz ve lae-
kâl elli sene çalışacağız. Yine memleketin kadastro

su bitmiş olmayacak. Çünkü : Kadastro yapan mem
leketler, bunu dalma yarım asırda yapmışlardır. On
ların vesaitlerinin bolluğunu nazarı itibara alırsak, 
bunu bizim ne kadar zamanda yapacağımız meydana 
çıkar. Kadastro heyetlerinin salıai faaliyetleri bugün 
gayet mahduttur. Kanun mucibince Harita Müdüri
yeti Umumiyesi tarafından nerelerin umumî plânlan 
alınmış ise oralarda parsel mesaisi ile meşgulüz ve 
bütün faaliyetimiz bunun içindedir. Heyetlerimiz kâ
fi değildir. Bu işin başında selefi muhteremim tarafın
dan hizmete alınmış ve bu işde bir müşaviri fennî sı-
fatiyle çalıştırılan ve geçenlerde buraya gelip vaziyeti 
tetkik edip giden, mösyö (Hekte) vardır. Yapılan şey
ler, o müşaviri fenninin yaptığı plânlar, esaslar, me
totlar dahilinde yapılmaktadır. Kendisi gelmiştir. Ya
pılan işleri tetkik etmiştir ve yapılan işlerin heyeti 

umumiyesiyle iyi ve fennî bir yolda yürüdüğüne ka
naat getirmiştir. Zaten Kadastro Müdüriyeti de ka
dastro ihtiyacatıntn elyevm merî olan* kanunla tama
men temin edilemediğine ve daha bazı şeyler yapıl
ması lâzım geldiğine kani olarak bir kanun lâyihası 
tanzim etmiştir. Bu lâyihayı, Mösyö Hekte'ye de gön
derdik, mütalasını aldık. Heyeti Celilenize takdim 
edeceğiz. Yapılan şeylerin, bendeniz bu meselenin 
mütehassısı değilim, kabul edilen proje dahilinde, me
tot dairesinde yapılmakla okluğuna kanaat getirip, 
rapor veren Lozan Darülfünununda kadastro dersini 
okutan ve kadastro heyetinin müşaviri fennisi bulu
nan ve bu işte salâhiyettar olan zattır. Verdiği rapor
da da yapılan işlerin mecraya salimede cereyan etti
ğine kanaat getirmiştir. Ve o suretle rapor vermiştir. 
Noksanların ne olduğunu görmüştür. Yapılan lâyi
hayı tetkik etmiştir ve fikirlerini ilâve etmiştir. Bu 
lâyihayı da Heyeti Celilenize takdim ediyoruz. Kesbi 
kanuniyet edince, zannederim arkadaşların arzu et
tikleri hususat temin edilmiş olacaktır ve boşluk ta
mam olacaktır. Bendenizce de iki türlü iş yapılmayıp, 
bir defa tahrir edildiği vakit miktar meselesinin de 
plân ile tespit edilmesi ve aynı zamanda hukuku ta
sarruf iye kısmının da sureti katiyede beraber halle
dilmesi daha muvafıklar ve bir işi iki defa yapmaktan 
iyi olur. Bu hususta bana Adliye Vekâletinin de yar
dım edeceğine eminim. Yani bu salâhiyetin; Adliye 
Vekâleti tarafından kadastro heyetine terfik edilecek 
bir hâkimi münferide tevdii meselesi karşısındayız, 
mesele biraz hassastır. Fakat her halde bir işin hutu-
tu fennıiyesi, hututu iktisadiyesi tespit edilirken hu

kuku tasarrufiye meselesinde de beraber hailcdilıne-
oinde ben de rüfekası muhtereme ile beraber ve hem-
fikirim. Bunda, çok büyük fayda vardır. Arz ettiğim 
lâyiha, bu hulutu ihtiva etmektedir. 

Rasih Beyefendi bir noktaya işaret ettiler: Ka
dastro heyetlerimiz başkadır, tahrir heyetlerimiz baş
kadır. Bu tahrir heyetlerinin yanına bir naip, bir hâ
kim koymak suretiyle meseleyi hal ve fasletmeğe, hu
kukçular razı olursa, ben de derhal razıyım (razıyız 
sesleri). 

EYÜP SABRI BEY (Konya) — Hasan Beyefen
di; bendeniz bu kadastro ve tahrir heyetleri için büt
çede maaş göremedim. Burada; müddeiumumi var, 
merkez teşkilâtı var, bunların maaşı nerededir? 

İkincisi; Kadastro tahrir heyetlerinin maaşı yok, 
ücrettir. Bunlara, maaş verilmesi daha muvafık değil 
midir? Bazı yerlerde memurin ücret aldığından şikâ
yet ediyor. Ne için ücret olarak tayin edilmiş? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendm, memurinin maaşatı, memurini merkeziye 
meyanında bütçede dahildir. Kadastro heyetlerinin 
ücreti maktuadır. Buyuruyorsunuz ki, bazı memurlar 
memuıini muvakkate şeklinde çalışmaktan memnun 
değillerdir. Hakikaten bu mahzur varittir. Zannede
rim Maliye Vekâleti ile Divanımuhasebat arasında 
bu mesele mevzubahis oldu. Divanımuhasebat rapo
runda; bu hususa dair hüküm verdiniz. Maliye Vekâ
leti bu ücurattan bu adamların aldığı miktara naza
ran maaşı aslisine tekabül eden kısmını maaş adde
derek onun üzerinden tevkifat tutmak suretiyle bun
ları memurini daime telkki etmektedir. Ta ki, bu 
adamların hakkı mazuliyeti, hakkı tekaüdü olsun. 
Başka türlü çaresini bulamadım. Vaziyet budur. 

EYÜP SABRİ BEY (Konya) — Pekâlâ bunu 
Muvazenei Maliye Encümeni maaş kaydetse bütçede 
o surette geçse idi. Memurinin mağduriyetine mani 
olunsa idi. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Çok doğrudur, bendeniz bu veçhile mani olacak şe
yi teklif ettim, Heyeti Celilenize arz ettim ve ediyo
rum, bu veçhile tatmin edilmişlerdir. Maaşı asilli me
mur gibi muamele görüyorlar, (kâfi sesleri) 

REİS — 234 ncü fasla ait başka mütalâa var mı? 
(Hayır sesleri) Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

235 Kadastro mektebi 20 820 
REİS — Mütala var mı efendim? (Hayır sesleri) 

Kabul edilmiştir. 
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Efendim, bütçe müzakeresine bundan sonraki cel
sede devanı ederiz. İntihabın neticesini arz ediyorum: 

Şark İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumi muavin
liği için yapılan intihabatta, Erzincan Mebusu Abdül-
hak Bey 145 rey, Aydın Mebusu Mithat Bey 1 rey 
almaşlardır, 13 kâğıt boş zuhur etmiştir. 2 müstenkif 
vardır. 161 zat reye iştirak etmiştir. O halde Erzincan 
Mebusu Abdülihak Bey 145 rey ile Müddeiumumi 
muavinliğine intihap edilmiştir. 

Memurin Muhakemat Encümeni intihabına 170 
zat rey vermiştir, muamele tamamdır. İhsan Bey (An
kara) 147, Hâkim Rıza Bey (Kütahya) 146, Münip 
Bey (Van) 147, Ziya Bey (Çankırı) 147, Hakkı Bey 
(Van) 146, İsmail Kemal Bey (Çorum) 147, Rasih 
Bey (Antalya) 145, Talât Bey (Çankırı) 147, Süley
man Sun Bey (Bozok) 147, rey ile intihap olunmuş
lardır. 

Memurin Muhakemat Heyeti için 163 zat rey ver
miştir. Hakkı Şfrıasi Paşa (İstanbul) 143, AH Nazmi 
Bey (Kastamonu) 143, Rahmi Bey (İzmir) 143, Yu
suf Bey (Denizli) 142, Şükrü Bey (Çanakkale) 143, 
Saffet Bey (Kocaeli) 142, Ahmet İffet Bey (Ertuğrul) 
143, İbrahim Süreyya Bey (Kocaeli) 142, Ragıp Bey 
(Kütahya) 143, Ahmet Hamdi Bey (Bozok) 143, Zül-
fi Bey (Diyarbekir) 142, Hüseyin Bey (Elaziz) 141, 
Emin Bey (Eskişehir) 142, Mustafa Feyzi Bey (Kon
ya) 134, Şükrü Bey (Bolu) 141, rey ile ekseriyeti ih
raz etmişlerdir. Daha birer ikişer rey alan zevat var
dır. 

Efendim, yarın saat on üç buçukta içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat Saat : 17.53 
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Posta Kanununun 12 nci maddesinin tadili hakkındaki Kanunun ikinci defa reye vazı neticesi 
«Kanun kabul edilmiştir» 

J 

' 

] 

AFYON KARAHÎSAR 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B.

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Ali Fuat Paşa 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B, 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmet Vasfi B. 
Şükrü B. 

4za adedi : 287 
Reye iştirak edenler : 158 
Kabul edenler : 154 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 
Münhaller : 

1 
3 
2 

Reye iştirak etmiyenler : 127 

[Kabul edenler] 

BOZOK * 
Ahmet Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâiki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 

Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. 
Sabit B. 

ERZURUM 
Raif B, 
Ziyaettın B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Emlin B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 

Behiç B. 
İhsan Pa;a 
Refet Paşa 
Tevfik KâmÜ B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B, 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Osmanzede Hamdi B 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Kâzını Paşa 
Mehmet Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmı B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 
Şükrü B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
. Cevdet B. 
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Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Reşit B. 

MARDİN 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
îlyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ADANA 
İsmail Safa B. (M.) 
Kemal B. 
Zamir B. (M.) 

AFYON KARAHİSAR 
Ruşen. Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
, Esat B. (M.) 

1 : 90 15 . 5 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B. 
HalitB. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B, 

RİZE 
Esat B.. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Dr. Sairh B. 
Ethem B. 
Kemal B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

[Reye iştirak 

ANKARA 
Gazi Mustafa Kemal Paşa 
(Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakiir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murat B. 

AYDIN 
Dr. Reştit Galib B. (An
kara İstik. Mah. Â.) 

,1926 C : l 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

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

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

TEKİRDAĞ 
Cemil R. 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sarrii B. 

Etmiyenler] 

Mithat B. 
BAYEZİD 

Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Gevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Mustafa Vasfi B. 
TRABZON 

Abdullah B/ 
Ahmet Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B.. 
Saffet B. 

VAN 
Hakiki B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hiİmi B. 
Yusuf Ziya B. 

BOZOK 
Avni B. (Şark İstik. Mah. 
Â.) 
Salih a 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. (M.) 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa (M.) 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

[Reddeden] 

ERGANİ 
İhsan B. 

[Müstenkifler] 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

[Münhaller] 

Kırşehir 
Maraş 

\ 

: 1 
: 1 • 

-

İSTANBUL 
Kâzım Karabekir Paşa 
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ÇANKIRI 
Rifat B. (M.) 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
îsmet B. (M,) 

DENİZLİ 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. (Ank. İstik. 
Mah. M. U.) 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Feyzi B. 
İbrahim Tâli B. (M.) , 

EDİRNE 
Faik B. (M.) 
Hüseyin Rıfkı B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmit B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. (M.) 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanî B. (V.) 
Ferit B. (M.) 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (Şark 
Istük. Mah. Reisi) 
Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
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