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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 13,50 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: 
YÜZ BİRİNCİ İÇTİMA 
19 Mayıs 1926 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası okunup kabul edildikten sonra 
evrakı varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Ticaret Vekili Ali Cenanı Beyin istifasına mebni 
Ticaret Vekâletine İzmir Mebusu Rahmi Beyin tayin 
edildiğine dair Cumhuriyet Riyasetinden mevrut tel-
grafname okundu. 

27 Teşrinievvel 1336 tarihli kanunun birinci mad
desinin tefsirine lüzum olmadığına, Meccanen keres

te katı baklandaki kanunun tefsirine imkân olmadı
ğına ve Maraş ahalisinden harp kazançları vergisi 
alınıp aknmıyacağının tefsirine mahal olmadığına 
dair Kavanîni Maliye Encümeni mazbataları okuna
rak kabul olundu. 

Müteakiben Muvazenei Umumiye kanununun mü
zakeresine geçilerek Ticaret Vekâleti ve limanlar ida
resi bütçeleriyle Ziraat Vekâleti bütçesinin 628 nci 
faslından maadası kabul olunduktan sonra Salı günü 
içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı? (hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1 .— Tütün idarei muvakkatesi ve sigara kâğıdı 

inhisarı hakkındaki kanunun on dördüncü ve on ye
dinci maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası. 
(H967) 

REİS — Adliye ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine veriyoruz. 

2 .— Jandarma küçük zabitan ve efradının iaşe 
ve binek hayvanatının yem bedellerinden kazanç ver
gisi alınmaması hakkında kanun lâyihası. (1/968) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine gönde
riyoruz. 

3. — Millî mükerrer sigorta şirketi teşmili hak
kında kanun lâyihası. (1/969) 

REİS — Ticaret, Adliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale ediyoruz. 

Teklifler 
1. — Urfa Mebusu Refet Beyin; tik tahsilin mün

hasıran Türk mekteplerinde verilmesi hakkında tekli
fi kanunîsi. (2/577) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 
2. — Urfa Mebusu Refet Beyin; lise ve orta mek

teplere leyli meccani talebe kabulü hakkında teklifi 
kanunîsi. (2/578) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 
Tezkereler 

1. — Efradı askeriyeden kırk nefer haklarında 
verilen hükümde hatayı adlî vaki olduğundan affı 
hususî istihsaline dair Ankara İstiklâl Mahkemesi Ri
yasetinden gelen tezkere. (3/701) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Ankara ve Şark İstiklâl Mahkemeleri müd

detlerinin altı ay daha temdidi ve idam kararlarının 
tenfizi salâhiyetinin de kemafissabık mahakim mez^ 
küreye itası hakkında Başvekâlet tezkeresi. (3/702) 

REİS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Kanunu mahsus mucibince altı ay için intihap 

edilen ve müddetleri iki defa temdit edilmiş olan An
kara, Diyarbekir İstiklâl Mahkemelerinin 7 Eylül 
1926 tarihinde hitam bulacak olan müddetlerinin altı 
ay daha temdidi ve Meclisi Âlinin tatfli zamanında 
idam kararlarının tenfizi salâhiyetinin de kemafissabık 
mehakim mezkûreye itası hakkında karar istihsaline 
delâlet buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

- 243 — 
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REİS — Efendim, Başvekâletin tezkeresini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

3 .— Kuşadası'nın Aziziye köyünden Halil kızı 
Cevriye'nin idamı hakkındaki evrakın takdim olundu
ğuna dair Başvekâlet tezkeresi. (3/703) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
Mazbatalar 

1. — Ertuğrul Vilâyeti dahilinde kâin çitli maden 
suyu için memurini muhakemat heyetince müttehaz 
kararın tadil ve tahsisi lüzumuna mütedair (3/462) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

Ertuğrul Vilâyeti dahilinde kâin çitli maden suyu 
için Memurin Muhakemat Heyetince müttehaz kararın 
tadil ve tashihi lüzumuna dair Başvekâleti Celileden 
mevrut 13 Teşrinievvel 1341 tarih ve (6/4893) numa
ralı tezkere Encümenimize havale buyurulmakla tetkik 
ve müzakere olundu. 

Şûrayı Devletin memurin muhakematına müteal
lik sureti ifası hakkındaki (131) numaralı kanunun bi
rinci maddesinin son fıkrası (Mezkûr encümen ve he
yetin ittihaz ettikleri mukarrerat meclisin tasdikine ik
tiran etmez) diye muharrer olduğuna göre Encümeni
miz işbu fıkrai kanuniye ile Memurin Muhakemat He
yetinin çitli maden suyu hakkında ittihaz eylediği ka
rarın katî olup tekrar Meclisi Âlinin nazarı tetkikine 
arz olunamıyacağına kani bulunarak anifülarz kararın 
tadil ve tashihi yoluna gidememiştir. 

Heyeti Celileye arz ve takdim olunur. 
Dahiliye Encümeni 

Reisi namına Mazbata Muharriri 
Niğde İzmir 

Mehmet Atâ Ahmet Münir 
Âza Âza 

Tekirdağı Çorum 
Mehmet Faik İsmail Kemal 

Âza Âza 
Kayseri Kocaeli 

Ahmet Hilmi İbrahim Süreyya 

REİS — Efendim, Encümenin mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

2. — Urfa Mebusu, Refet ve Afyonkarahisar Me
busu İzzet Ulvi Beylerin; Ankara'da Zincirli Cami 
medresesinin Muallimler Birliği Umumi merkezine 
verilmesi hakkında (2/568) numaralı teklifi kanunîsi 
ve Maarif ve Dahiliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Encümen tarafından müstaceliyet teklifi vardır. 
Müstaceliyet teklifini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

5. — Tekâlifi millî suretiyle alınan hayvanattan telef 
olanlar bedelâtının tanzim olunup olunmıyacağının 
tefsiri hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
gelen (3/63) numaralı tezkere ve Kavanîni Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Ordu mensubinin İstiklâl madalyasiyle tal
tifleri hakkında (1/960) numaralı kanun lâyihası ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

5. — 93 zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak
kında (3/657) numaralı Kütahya Mebusu Hâkim Rıza 
Beyin hamil olduğu İstiklâl madalyası şeridinin kır
mızıya tahvili hakkında (3/665) numaralı, Karamür-
sel'li İbrahim Beyin hamil olduğu İstiklâl madalyası 
şeridinin kırmızıya tahvili hakkında (3/667) numa
ralı, Hasan Hüsnü Beye dit İstiklâl madalyası şeridi
nin kırmızıya tahvili hakkında (3/670) numaralı, Ab-
dülmuttalip Beye ait İstiklâl madalyası şeridinin kır
mızıya tahvili hakkında (3/671) numaralı, müteaddit 
zabıtanın İstiklâl madalyası taltifleri hakkında (3/673) 
numaralı, müteaddit zabitanın takdirname ile taltif
leri hakkında (3/674) numaralı, yedi kıta Başvekâlet 
tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

244 
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Riyaseti Celileye 
Mîllî mücadele esnasındaki hizmetlerinden dolayı 

salahiyettar makamlarca İstiklâl madalyası ve tak
dirname üe taltifleri inha Olunan yüz elli iki zata ait 
evrakı inhaiye Encümeninıizce tetkik okındu. 

Bunlardan mahiyeti hizmetleri kavanîni mahsusa-
sında muharrer tarifata muvafık görülen seksen dört 
zatın kırmızı ve yirmi dört zatın beyaz şeritli İstiklâl 
madalyası ile ve on yedi zabitin takdirname ile tal
tiflerine ve hizmetleri alelade görülen on dokuz zata 
ait inha evrakının da reddine ve sekiz zatın evveke 
aldıkları madalya şeritlerinin de kırmızıya tebdili 

muvafık olmadığına karar verildi Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

Müdafaai MöTrye 
Encümeni Reisi namına 

Musa Kâzım 
Kâtip 

İbrahim 

Âza 
BM* 

Muhittin Namı 

Mazbata Muharriri 
İbrahim 

„ 

Aza 
Ertugnri 
Ratân 
Âza 

Ertufcrul 
İbrahim 

Ahmet Kemal Bey Kadıköy Moda caddesi 144 numaralı flarem-
ağası apartmanında 
Yüzbaşı AH Rıza oğlu Tevfik Efendi mahdumu Fethi Bey 312 - 195 
skü numarası 
Mütekait Miralay Hasan Askerî Bey Pasiç 

Artvin Hudut Taburu Kumandanı Piyade Binbaşı Emin Efendi 
Arif Hasköy 
Kula Ahzı Asker Şube Reisi Süvari Binbaşı İbrahim Hakkı Efendi 
Mehmet Erzincan 
Trabzon Kalem Mülhakı Piyade Binbaşı Ali Yeysi Efendi Mehmet 
Samsun 
K 9 Fırka 9 Alay 28 Tabur 1 K. Piyade Binbaşı İsmail Şükrü Efendi 
Adi Bursa 

Süvari Fırka 14 Alay 5 K. Muavini Süvari Binbaşı Mehmet Şükrü 
Efendi Hafız Mustafa Sivas 
K 2 Fırka 4 Alay 42 K 6 K Yüzbaşı Mehmet Ali Efendi Abdullah 
Bolu 
K 4 Fırka Topçu Alayı K 5 Kagir Yüzbaşı Cemil Etendi Aziz Küçük 
Mustafa Paşa 

TokatRuştiyei Askeriye Türkçe Muallimi Piyade Yüzbaşı Abdurrah-
man Efendi Mehmet Sivas 
Sultanahmet Ahzı Asker Şube Muamelât Memuru Piyade Yüzbaşı 
Hayrettin Efendi Asım Tunushağı 
K 1 Fırka 57 Alay 39 K 8 K Piyade Yüzbaşı Ahmet Efendi Ah* Di-

Fırka Kafkas Alay 11 K 1 K piyade Yüzbaşı İhsan Efendi İbrahim 
Van 
Hahcıoğlu Lisesinde Sahra Topçu Yüzbaşı İbrahim Şevki Efendi 
Mehmet Trablusgarp 

K 7 İstihkâm Bölüğü Kumandam İstihkâm Yüzbaşı Nazını Efendi 
Mahmut Yahya 
İstihkâm Yüzbaşı Mustafa Hilmi Efendi Halil Urfa 
Karaağaç Topçu Ambarında Topçu Yüzbaşı Mehmet Ziya Efendi 
Ahmet Hamdi Eskişehir 

Kırmızı Şeritli 

Takdirname 

Kırmızı Şeritli 

Takdirname 

» 

Kırmızı Şeritli 

» . » 

» » 

» » 

» » 

» » 

Takdirname 

Kırmızı Şeritli 

Takdirname 
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İstanbul Erkân Divanı Harbi Kâtibi Piyade Yüzbaşı Hasan DanSş 
Efendi Osman Kastamonu Kuranızı Şeritli 
Fırka 23 Liva Emir Zabiti Piyade Yüzbaşı Nasılı Efendi Osman 
Manastır Takdirname 
Ardahan Hudut Taburu Piyade Mülazımı Evvel Sait Efendi Müştak 
Van » 
K 7 Fırka 17 Topçu Alayı Obüs Bataryası Ağır Topçu Mülâzımı
evvel Remzi Efendim İbrahim Bursa Kırmızı Şeritli 
Mütekait Mülâzımıevvel Abdülaziz Efendi Ali Eleşkirt Takdirname 
Sınıf 2 İhtiyat Piyade Mülâzımıevvel Nâzım Derviş Efendi Derviş 
Mehmet Balıkesir » 
Fırka 12 Alay 13 Tabur İaşe Zabiti Mülâzımıevvel İbrahim Halil 
Efendi Mehmet Yümnü Van » 
Fırka 4 Topçu Alayı Obüs Bataryası Kumandanı Sahra Yüzbaşı 
Hüseyin Hüsnü Efendi Salih Hayri İstanbul » 
Süvari Fırka 14 Alay 3 Süvari Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi Ali Sivas » 
Fırka 3 Kafkas Alay 8 Kumandanı Piyade Kaymakam Yusuf Ziya 
Bey Osman Gümüşhane » 
Sahra Mülâzımıevvel Nurettin Efendi Mevlut Erzurum Kırmızı Şeritli 
Fırka 12 Alay 36 Tabur Bölüm 4 piyade mülâzımıevvel Mehmet Sey
fettin Efendi Mustafa Fahri Erzurum Takdirname 
Zaim Zade Abdülhalıim Bey Bin Ahmet Bey Tarsus'un Çanaklı ma
hallesinden Beyaz Şeritli 
İsmail Hakkı Bey Bin Yakup Tarsus'un Türkocağı Reisi » » 
Müftü Zade Sadık Paşa Bin Hacı Ahmet Hilmi Efendi Tarsus'ti an » » 
Adanalı Kâzım Bey Mersin Rüsumat memurlarından Kırmızı Şeritli 
Kara Mehmet Zade Hasan Efendi Tarsus'un Camii Cedit mahalle
sinden » » 
İstihkâm Mülâzımıevveli Cemal Bey (Cemal Efe) Tarsus'dan » » 
Yüzbaşı Faik Efendi Söke ve Havaisi Kumandanı 320 - 52 » » 
Mülâzımıevvel Zekâi Efendi 331 -161 » » 
Rif at Bey Sivas Muhacirin Müdiri Sabıkı » » 
Mehmet Hikmet Bey Seyri Sefain İdaresinin Mersin Vapuru Çarkçı
başısı Beyaz Şeritli 
İsmail Hakkı Bey Kütahya Millî Alay Kumandanı mütekait Kırmızı Şeritli 
Çakmak Zade Ahmet Efendi Düzce Müdafaai Hukuk azasından » » 
Hafız Mustafa Efendi Bolu'dan » » 
Düzcc'nin Üskübü kasabasından Delimut Oğfcı Ahmet Efendi Beyaz Şeritti 
Kör Zade Mehmet Efendi Düzce Müdafaai Hukuk heyetinden •» » 
Tüccardan Remzi Bey Bolu'dan » » 
Şükrü Bey Kandıra Bolu Telgraf Müdiri Sabıkı » » 
Yağlıoğlu Reşat Bey Sabık İhtiyat Zabıtandan Teaivün Cemiyeti 
Murahhası mesulü ve Dertli Gazetesi Müdiri mesulü » » 
Sabri Bey Urla Müddeiumumi esbakı » » 
Rıza Bey Aksaray Halk Fırkası Mutemedi » » 
Yusuf Süreyya Efendi Ereğli kazası Posta ve Telgraf Mütfirîyetinde 
Müstahdem Kırmızı Şeritli 
Haindi Kasım Bey Gaziantep Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Müdürü » » 
Talıir Oğullarından Mehmet Oğlu Ayvaz Ali Andırı'nın Tatarh 
karyesinden Beyaz Şeritli 
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Ahmet Efendi Oğlu Bekir Efendi Andm'nın. Tataılı Kafiyesinden Kırmızı Şeritli 
Mustafa Efendi Andann Muhasebei Husuisiye Memuru » » 
Dişi Kırık Zade Müslim Efendi Urfa'dan » » 
Bilecikli Mustafa Oğhı Mehmet Eskişehir'in Hoşnudiye Sansu cad
desinde 230 numaralı hanede Kırmızı Şerit! 
Hidayet Bey Müşir Fuat Paşa Zade » » 
Salim özdemir Bey Artvin Valisi Beyaz Şeritli 
Karaali Oğlu Hacı Ali Ağa Sivrihisar'ın Köseler kariyesinden Sivri
hisar Millî Müfreze Kumandam Kırmızı Şeritli 
EbubekJr Oğlu İbrahim Ağa Sivrihisar'ın Ertuğrul kariyesinden Siv
rihisar Millî Müfreze efradından - » » 
Kedemli Oğlu Osman Efendi Sivrihisar'ın Çubuk mahallesinden Siv
rihisar'ın Müfreze efradından Şehit (Eahdumu Rüstem Efendiye) » » 
Dayıoğullaraıdan Mehmet İhsan Efendi Sivrihisar'ın Gazlstan ma
hallesinden Sivrihisar'ın Müfreze efradından » » 
Binbaşı Rasim Bey Adapazarı Ahzı Asker Şube Reisi » » 
Hasan Cavit Bey Rize Mebusu » » 
Şumnu'lu Ahmet Efendi Adapazarı'nda mühim » » 
Hacı İbrahim Zade Şükrü Efendi İhtiyat Mülâzınusanisi » » 
İbrahim Etem Eefendi Milis Mülâzımı » » 
İsmail Oğhı Afi Can Efendi Milis zabitanından » » 
Osman Oğhı llyas Fahri Milis Zabitanından » » 
İsmail Hakkı Efendi Adapazarı Sabık Serkoımiserî » » 
Mehmet Oğhı Yusuf Eşref Bey İhtiyat Zabıtanındın » » 
Memduh Bey Milis Zabitanından » » 
Habip Zade Ahmet Hamdi Efendi Fahri Tabur İmamı Akyarınh » » 
Mustafa Fehmi Efendi Adapazarı Belediyesi Oktu uva Memuru » » 
Mutu Zade Raşit Oğlu İîyas Sami Efendi Milis zr hitanından Adapa-
zan'nda mukim Şehit (Ekber evlâdına) » » 
Mutu Zade Beşir Efendi Milis' Zabitanından Adapazan'nda mukim 
Şehit (Ekber evlâdına) 

Osman Bey Zade Ömer Lütfi Efendi Milis Zabianmdan Adapa-
zan'nda mukim Şehit (Ekber evlâdına) 
Manastırlı Seüm Bey Oğhı Ömer Puka Adapazarı nda mühim 
Manastırh Hakkı Bey Oğhı Mustafa Kaptan Adapazan'nda mukim 
Hacı Ömer Bey Zade Murat Adapazarı'nın Muradiye kariyerinden 
Aziz Oğullarından Hasan Oğhı Ahmet Adapazarı'nın Akyazı'mn Boz-
tepe kariyesinden » » 
Mayız Oğullarından Kara Mehmet Oğhı Adapazarı'nın Akyazı'nın 
Boztepe kariyesinden » » 
Ahmet Oğlu Hafız Rasim Adapazan'mn Akyazı'nın Boztepe kariye
sinden » » 
Hamit Oğhı Hakkı Çavuş Adapazarı'nın Akyazı'mn Boztepe kari
yesinden » » 
Hasan Oğhı Mehmet Bey Adapazarı'nın Akyazı r ahiyesinden Beyaz Şeritli 
BehKil Zade Faik Bey Adapazanmn Akyazı Nahiyesinden Kırmızı Şeritli 
BehKiI Zade Osman Nuri Efendi Adapazarı'nın Akyazı Nahiyesinden » » 
Çolak Mustafa Adapazan'mn Kemaliye kariyesinden « » 
Nazif Oğhı Osman Çavuş Adapazan'mn Kemaliye kariyesinden « » 

Kırmızı 

» 
» 
» 
» 

Şeritti 

» 
» 
» 
» 
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Çap Oğullanııdan Süleyman Oğlu Nuri Kaptan Geyve'nin Maksudiye 
kariyesinden 
Sadık Oğlu Ahmet Çavuş Geyve'nin Fındiksuyun'dan 
Binbaşı Yusuf Bey İzmitte eBlediye Eczacısı 
Talıir Oğlu Deli Menıiş Kaptan Geyve'nin Maksud ye kariyesinden 
Çap Oğullarından Hasan Oğlu Osman Çavuş Geyve'nin Fuıdıksuyu 
kariyesinden 
Abdurrahman Oğlu Mahmut aÇvuş Güce'nin Fındıksuyu kariyesinden 
Çap Oğullarından Salih Oğlu Osman Güce'nin Fındiksuyu kariyesinden 
Kazdağh Oğullarından İlyas Oğlu İsmail Güce'niin Kızıikaya kari
yesinden 
Hasan Oğlu Dursun Cemal Adapazarı'nda 
Miktat Oğlu Şevki Efendi Adapazarı'nda 
Kara Ali Oğullarından Mustafa Çavuş Sapanca'nııı Kürtler kariye
sinden 
İmam Oğlu Mustafa Efendi Sapança'dan 
Yakup Ağazade Âdil Bey Adapazarı'ndan 
Osman Nuri Efendi Adapazarı Müftüsü 
Şerif Bey Adapazarı İslam Ticaret Bankası Hukuk Müşaviri Babaeskili 
Hasan Fikri Bey Sinop Mahkemei Asliye Reisi 
Şevket Bey Menzil Kumandanı Mütekait Kaymakam Adapazarı'nda 
Harun Bey Adapazarı'nda mukim 
Nevruz Bey Adapazarı'nda avukat 
Bostancı Zade Yusuf Efendi Sapanca'da Mukim 
Seyit Ahmet Efendi Adapazarı'nda mukim avukat 
Köse Zade Eyüp Efedi Sapaca'dan 
Hasan Fehmi Efendi Polis Memuru Sabıkı Adaıpazarın'dan 
Hafız İsmail Efendi Komiser Muavini Adapazarı'ndan 

Hacı Abdullah Zade Hafız Mehmet Efendi, Adapazarı'nda kalıpçı 
Ahmet Fahri Efendi Söğütlü Nahiye Müdürü 
Mustafa aHydar Efendi Trabzon'da dava vekili 
Salih Bey Sapanca Müdiri esbakı 
Mahmut Cemal Efendi Polis Memuru Adapazarı'ndan 
Fettah Oğlu Muharrem Efendi Milis Zabîtanından Adapazarı'ndan 
Ahmet Çap Oğlu Hafız Şükrü Efendi Adapazarı'nın Emvali Umu-
inliye Tahsildarı sabıkı Sürmeneli 
Tunuslu Zade Ahmet Sefer Efendi Adapazarı'nda tüccardan 
Ahmet Asım Bey Adapazarı İslam Ticaret Bankası Müdürü 
Hamit Oğlu Küçük Ali Adapazarı Akyazı'nın Boztepe kariyesinden 

« 
« 
« 
« 

« 

» 
» 
» 
» 

» 
Kırmızı Şeritli 

« 

« 
« 
« 

» 

» 
» 
» 

Beyaz Şeritli 
» » 

Kırmızı Şeritli 
» » 

Beyaz Şeritli 
» » 

Kırmızı Şeritli 
Beyaz Şeritli 
Kırmızı Şeritli 

Beyaz Şeritli 
» » 

Kırmızı Şeritli 

» » 

» » 

» » 
Beyaz Şeritli 

» » 
Kırmızı Şeritli 
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REİS — Efendim, Encümen mazbatasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin; Çorum Me
busu merhum Ferit Bey ailesine hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkındaki (2/574) numaralı 
teklifi kanunîsinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

7. — Saruhan Mebusu Yaşar Beyin; Bağ ve bah
çe ve emsali mezruatın sulanmasında kullanılan mo
torlara muktazi mevadı müştailenin gümrük resim
lerinden muafiyeti hakkında (3/575) numaralı teklifi 
kanunîsinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine gönde
riyoruz. 

8. — Menteşe Mebusu Esat Beyin; Ziraat mek
tebi mezunlarına meccanen arazi itası hakkında (2/573) 
numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Ziraat ve Muvazeneli Encümenlerine gön
deriyoruz. 

9. — Zabitanın terfi kanunu hakkında (1/947) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

10. — Tedariki vasaiti nakliye kanununun elli 
ikinci maddesine bazı mevad tezy iline dair (1/755) 
numaralı kanun lâyiha ve Müdafaai Milliye ve Dahi
liye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Takrirler 
1. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin; Sivas Kongre

sinde bulunan zevatın da İstiklâl madalyasiyle taltif
leri için Müdafaai Milliye Encümeninde bulunan def
terin ahziyle ruznameye ithali hakkında takriri. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Sivas Kongresinde bulunan zevat harekâtı milli-

yenin ilk temel taşını atmak suretiyle İstiklâl madal
yasına bihakkın liyakat iktisap edenlerdir. İstiklâl 
madalyası alan zevat arasında Sivas Kongresinde bu
lunan ve karanlık günlerde her türlü tehlikeyi göze 

alarak vatanın İstiklâli uğranda mücadele edenlerin 
de ycrj obuası lâzimei hak ve maadelettir. Adetleri 
mahdut olan Sivas Kongresi azasının İstiklâl madal-
yas'yle taltifleri için Müdafaai Milliye Encümeninde 
bulunan defterin ahziyle ruznameye ithal Duyurulma
sını teklif ederim efendim. 

17 Mayıs 1926 
Kayseri Mebusu 

Sabit 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Encümenin
de bu gibi bir çok inha evrakı vardır. Tensip buyu
rursanız bu takriri de Müdafaai Milliye Encümenine 
tevdi edelim. (Hay hay sesleri). Takrir Müdafaai Mil
liye Encümenine tevdi edilmiştir. 

2. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin; Müca-
hedei milliyeye iştirak etmeyen ve millî hudut hari
cinde kalan memurini mülkiye haklarında yapılacak 
muameleye dair kanunun ruznameye ithali hakkında 
takriri: 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Harekâti milliyeye aleyhtar memurini mülkiye 

hakkında takdim edilecek muameleye dair olan ka
nun lâyihası; azamî bir haftada getirilmesi için iki 
ay evvel Meclisi Âlinin izhar ettiği arzuya rağmen 
bugün hâlâ encümenlerde dolaşıyor. Orduda tasfiye 
yapılmıştır. Memlekete ottuz kırk sene hizmet etmiş 
ve bir çok muharebelere iştirak etmiş büyük ve kü
çük rütbeli bir çok zabitan ve erkânın kanunu muci
bince nisberi askeriyeleri kat edilerek tekaüt hakları 
bile iptal edilmiş iken diğer tarafta istihlas mücade
lesine bilfiil muhalefet eylemiş birtakım kimseler de 
devlet kadrolarında elyevm müstahdem bulunuyor-

j hır. 

Memurini mülkiye hakkındaki kanun lâyihasının 
iki senedir encümenden encümene dolaşması yüzün
den; aynı cürümden dolayı bir tarafta bir kısım sa
bık ordu mensubininin evladüiyalleriyle hükmü ka
nuna tebaiyyet etmeleri; diğer tarafta bugünkü ida
renin teessüsüne bilfiil muhalefet etmiş birtakım me
murini mülkiyenin devlet vazifelerinde devamı istih
damları dahi bazılarının yeniden tavzilleri Hiç de âdi
lâne bir manzara arz etmez. Binaenaleyh memurini 
mülkiye hakkındaki kanunun da encümenden celbiyle 
meclisin tatilinden evvel tercihan ve müstacelen mü
zakere ve intacım arz ve teklif eylerim. 

Sinop Mebusu 
Recep Zühtü 
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REİS — Lâyiha iki aydan fazla encümende kal
dığı için encümenden alınması hakkında olan bu tek
lifi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Lâyiha encü
mende değildir paşam, encümen müzakere etmiş ve 
hükümet lâyihayı encümenden almıştır, lâyiha elyevm 
hükümettedir. 

REİS — Müdafaa] Milliye Vekâleti bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? 

/. — 1926 senesi muvazenei umumiye kanunu 
lâyihası (1/734) ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 

A — MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİ BÜT
ÇESİ : 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar; Müdafaai Mil
liye Vekâletinin 1926 senesine ait bütçesinin müza
keresi münasebetiyle Cumhuriyet Ordusunun heyeti 
muhteremece bilinmesi arzu edildiğini tahmin ettiğim 
vaziyeti umura iyesi hakkında mücmel malumat ver
meyi faideli addediyorum. Ordu teslihat, teşküât ve 
bütün evsaf ve iktidar itibariyle Meclisi Âlinin temin 
ettiği vesaiti maddiyeninin azamî hududu dahilinde 
kemal mertebesine doğru tabiî inkişafına devam et
mektedir. Bugün huzuru âlinizde mevkii müzakerede 
bulunan 1926 senesi bütçesinin geçen sene müzakere 
ve tasvip buyurduğunuz bütçeye nisbeüc nazarı dik
kate çarpabilecek adet ve erkama müstenit bir simayı 
mahsusu vardır. Yeni bütçenin bu siması devletin 
sulh devrinde girdiği iktisadî, malî irfan ve ümrana 
müteallik umumî mesaî teşkilâtının tabiî inkişafım 
tazyik etmeyecek ve diğer devairin hidematı umumi-
yesini felce uğratmıyacak bir hudut dahilinde tersim 
eder umumî bütçemizden tefrik edilmesi kabil olan 
azamî vatan müdafaası vasaiti budur. 

Harbi umumî mücadelesinden sonra bir kısım ve
saitin o zamanki düşmanlar eline geçmesi ve devleti
mizin, harbi umumîye iştirak eden diğer devletlerden 
daha ziyade ve daha uzun zaman yeni bir mücadelei 
milliye devresi yaşamış bulunması diğer orduların va
saiti maddiye zayiatına nisbetle Cumhuriyet Ordusu
nu vasaiti maddiye noktai nazarından daha ziyade 
muhtaç bir hale getirmişdi. Noksanlanmızı istikmal 
için millî bütçenin milî hükümetin birinci Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin son senelerinden itibaren ilk 

REİS — Hükümet encümenden mi aldı? Hükü
met doğrudan doğruya lâyihayı encümenden ala
maz. 

KILIÇ ALİ BEY (Gaziantep) — Paşam karar ve
rildi. 

REİS — Karar verilmiştir, encümenden alacağız. 
Hükümet isterse ayrıca tetkikat yapar. 

sulh devrinden itibaren tefrik edebildiği paralarla ve 
vasaitle bu ihtiyacatın ist ikmali yolunda çalışılmıştır. 
Ve geçen sene bütçede ordunun teslihatmı takviye 
için verilen para dahi ayrıca alınan diğer hususî bir 
kanunla Avrupa'nın nısfı kadar fazlası bir miktarı 
sarf edilerek ihtiyacın îstikmali mesaisine devam edil
miştik'. Bu sene zarfında da arz ettiğim surette ordu
mun malî noktai nazardan mümkün olan hudut da
hilinde takviyesi için umumî hidematı devletin diğer 
aksamım faaliyet sahasından çıkartnuyacak bir sia 
dahilinde teklif edilen ve istenen para ile bu ihtiyacın 
ikmali yolundaki mesaîye tabiî surette devam oluna
caktır. Cumhuriyet Ordusu erkânı harbiyei umumi-
yemizin emir ve kumanda ve fennî irşat ve rehber
liğine müstenit olarak bütün kumandanlar ve bütün 
zabıtan ve bütün efrat tarafından bir sefer zamanı 
devam ediyormuş gibi, gece ve gündüz dikkat ve iti
na ile çalışmaktadır. Ordunun teşkilât ve teçhizatın
da âlî Şûrayı Askerinin mesaîsi sebkat etmiştir ve 
milletin ve millet bütçesinin yaptığı azamî muavenet 
ve fedakârlıkla evsafı maneviyesi ve teşkilâtı mükem
mel olan ordu vasaiti maddiye ve fenniye noktai na
zarından da tekemmül etmek yolundadır. Bugünkü 
vaziyet içerisinde Türk Ordusu mukadderatın kendi
sine tevdi edeceği vazifei milliyeyi derhal ifaya ka
dir bir mertebede addolunabilir. (Bravo sesleri). (Al
kışlar) Fasıllar müzakere edildiği zaman bütçenin bu 
eıkamının umumî hidamata ait aksamı hakkında rü-
fekayı muhteremenin soracağı suallere arzı malumat 
ederken o babdaki Vekâletin fikri tenevvür edeceği 
için bu noktada daha fazla tevekkufa lüzum görme
den son cümle olmak üzere heyeti muhtereminize arz 
etmek isterim ki Büyük Millet Meclisi ve onun tem-
txi ettiği Büyük milletin müdafaa vasaitini ellerine 
emanet olarak tevdi ettiği cumhuriyet ordusu, bu gü
zide heyet her hangi bir günde her hangi şerait al
tında müşkülâtın tasavvur edilebilecek azamî hududu 
dahilinde kendisine tevcih edilecek olan bütün vaza-
ifi azamî liyakat, azamî kudret ve azamî inzibat ve 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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muvaffakiyetle istihsale amade bir vaziyettedir. (Al
kışlar). 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen yoktur. Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

641 Maaşat 3 370 375 
REİS — ttiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

642 Ücurat 750 000 
REÎS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

643 Tahsisatı fevkalâde 8 691 160 
RElS — ttiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

644 Temsil tahsisatı 147 040 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşam; bu 
temsil tahsisatı nedir? 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, hariçte sefaretlerde bulunan 
ateşemiliterlere verilen tahsisata mukabil mevzu pa
radır. 

REÎS — Başka mütalaa var mı? Kabul edildi. 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY (Çankırı) — 
Efendim, bütçe tanzim edilirken stajıyerlere ait olan 
bu, 645 nd fasla para konmamıştı. Çünkü o vakit 
stajiyerlerin miktarı malum değildi. Bu sene mektep
lerden çıkacak olan doktor, eczacılar ve baytarların 
hesabı alınmıştır. Binaenaleyh oraya stajiyerlerin tah
sisatı fevkalâdeleriyle maaşatı ilâve edilmek lâzım ge
lir. Maaşata 64 720 lira tahsisatı fevkalâdesine de 
323 600 lira ilâve etmek lâzımdır. Bu, bu sene çıka
cak 285 efendinin tahsisatı geçen sene ve evvelki se
nede tahsisat almayan ve stajiyer sıfatiyle ahnacak 
efendilerin tahsisatı ve eczacı ve baytar mekteplerin
den çıkacak olanların tahsisatıdır. Fashn yekûnu 
(388 320) dır. 

Fasıl Lira 

645 Stajiyerler 388 320 
REİS — îtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

646 Ayniyatı, sabite 184 000 
REİS — ttiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

Faal Lira 

647 Levazım 195 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

648 Müteferrika 170 000 
REİS — ttiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

649 İkramiye 40 000 

TALÂT BEY (Çankırı) — Bu ikramiye nedir? 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLÎ RECEP BEY 

(Kütahya) — Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine 
her sene mevzu olan bir fasıldır. İkramiye için diğer 
vekâletlerde olduğu gibi naili mükâfat olanlara veri
lecek bir paradır. Yeni bir şey değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Takdirna
me mukabili verilen ikramiyedir. 

REİS — Başka mütalaa var mı? Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

650 Masarifi müştereke 1 397 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi» 

651 Muayyenat 18 903 100 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

65(2 Levazımı askeriye 5 111 715 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul edilmiştir. 

653 Esliha, teçhizat ve levazımı harbiye 
şimendifer, kamyon, araba, tay
yare levazımı, alât ve edevatı fen
niye ve istîhkâmiye, arteziyen le
vazımı bedelleriyle tam'iriyeleri, 
her nevi yağlar, boyalar ve temiz-* 
İrk levazımı ve hayvan bedelleri 
tecrübe ve muayene ve tahkimat 
ve rampa masarifi 3 195 000i 

REİS — İtiraz eden var mı? Kabul edildi. 
654 Levazımı sıhhiye 345 000 

REİS — ttiraz eden var mı? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Cumhu
riyet ordularının esleha ve sair her nevi hususta ne 
kadar kuvvetli bulunması lâzım geliyorsa, şüphesiz 
sıhhatca o derece kuvvetli obuası lâzımdır. Cumhuri
yet orduları, saltanat orduları gibi, hastanesiz ve dok
torsuz perişan bir halde bulunamazlar. Bütün hayatla
rım çok fedakârlıkla vatana hasretmiş olanlar, her 
hangi hususta olursa olsun, her vakit en ufak rahat-
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sızlıkları zamanında bile ihtimamlı ve kudretli dok
torlar tarafından lâzım gelen edviye ve ittihaz edilen 
tedabirîe tedavi edileceklerine emin bulunmalıdırlar. 
Teşkilâtı sıhhiyenin başında hiç şüphesiz doktorlar 
gelir. Doktorları çok ve kuvvetli olan ordular her va
kit mukavemet kuvvetini çok daha iyi bir tarzda el
de etmiş olurlar. 

Teşkilâtı sıhhiyesi kuvvetli doktorlara istinat et
meyen ordular hiç şüphesiz adedcn kemmiyeten dahi 
kuvvetlerini ve tefevvuklarını muhafaza edemezler. 
Doktorların kuvvetli bulunması için yalnız tıbbiye tah
sili kifayet etmez. Bugün fennen ve doktorlarca ta
mamen sabittir ki; nazarî tahsilden sonra laboratuvar 
ve kliniğ hususunda da tamamen hazırlanmış olma
ları lâzım geîir. Bizim, tahsilleri her hangi diğer mem
leketlerin tahsilinden hiç de aşağı olmayan askeri dok
torlarımız kendilerini faal bir hayata hazırlayan di
ğer bir mektebe maliktirler. O mektebin isnıû de Gül
hane Hastanesidir .Bu mektebimizde doktorlarımızın 
nazarlyeti ameliyatla takviye edilmektedir. Ve onla
rı bu mektep hakiki doktor olarak çıkartmaktadır. 
Eğer doktorlar bu ameliyatı lâzım geldiği kadar gör
mezlerse ve bunlar lâzım geldiği tarzda mücehhez 
olmazsa kendilerine tevdi edilmiş olan kıymetli uzuv
ları tedavi edemezler. Bu noktai nazardan Gülhane 
Hastanesi bütün diğer hastanelerin fevkinde olarak 
başka bir ehemmiyeti haizdir. Orası yalnız bir askeri 
hastane değildir, aynı zamanda bir mekteptir. Ve bu 
mektebe olan ihtiyacımız doktorlara olan ihtiyacımız 
kadar kuvvetli ve şedittir. Bugünkü hastane maalesef 
mektep olmak için lâzım gelen bütün teşkilât ve teç
hizatı ihtiva etmemektedir. Askeri doktorlarımız gittik
leri yerlerde, bütün fennin en son icadının mahsulü 
olan âlât ve edevatı bulamazlarsa bile hiç olmazsa 
muayyen zamanlarda bu mektepte görmüş olmalıdır
lar ki; gittikleri yerlerde bunları ikâme edebilsinler. 

Gülhane Hastanesinin hakikaten memleketimize, 
m'emleücetimiz tıp ilmine şerefbahş bir heyeti tedrisi-
yesi vardır. Bu heyeti tedrisiyenin eline de diğer mede-
deni hastanelerde bulunan âlât ve echize verilirse, bun
ların eline verilmiş olan doktorları bîhakkin yetiştire
bilirler. Maalesef bugün Gülhane Hastanesi bu vazi
yette bulunmuyor. Gülhane hastanesine tefrik edil
miş olan meblâğ, hiç şüphesiz Müdafaai Milliye Ve
kâletinin sıhhiye dairesine ait olan, 654 ncü faslın 
birinci maddesindeki 240ı bin liradan ayrılacaktır. 
Maalesef bu para bir mektep için lâzım olan âlât ve 
edevatı carrahiye için kâfi değildir. Bunun içindir ki; 
heyeti muhteremenizden 53 arkadaş nizamname] da
hilinin tarif ettiği veçhile bir takrir veriyorlar. 

Ve heyeti ceîileden bu müessese için, zaten kendi
sinin hakkı olan 240 bin liradan alacağı olan meblâğa 
ilâveten yirmi beş bin lira daha verilmesini rica edi
yoruz. Bu ricamızın kabulü ordumuzu sıhhatca tak
viye edecektir, bir doktor mektebini kurtaracaktır ve 
Türkiyeye kuvvetli doktorlar yetiştirecektir. (Kabul 
sesleri.) 
. MÜDAFAA! MILLÎYE VEKIII RECEP BEY 

(Kütahya) — Arkadaşımız Cemal Hüsnü Beyefendi
den vuku bulan beyanat ve takrirleri münasebediyle 
evvelâ hatalı addettiğim bir noktalarını tashih et-
mekiğime müsaade buyurmalarını rica ederim «ordu
nun vasaiti sıhhiyesinin perişan bir vaziyette olduğu» 
sözü zannediyorum, bir sürçü lisan olacaktır. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Hayır 
öyle bir şey söylemedim, saltanat orduları gibi de
dim. 

RECEP BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz, 
ben yanlış anlamışım. Ordunun vasaiti sıhhiyesi peri
şan değildir. Yanlış anlamış olduğuma müstenit ola
rak arz edebim. Fakat memleketin bütün müessesatı 
sıhhiyesi gibi mertebei kemalde de değildir. Devletin 
umumi kudret ve istitaatı maliyesi dailinde, umumi 
hastaneler ve diğer vasait ve müessesatı fenn'iyemiz 
hangi mertebeye yaklaşabilmiş ise ordunun da yakla
şabilmiş olduğu seviye odur. Gülhane için ibraz bu
yurdukları teveccühe sureti mahsusada teşekkür ede
rim. Hakikaten Gülhane, ordu müessesatı sıhhiyesi 
içerisinde olduğu gibi, bütün memlekette ve bilhassa 
devlet müessesatı içinde bütün evsafiyle en mümtaz 
bir müessesedir. Ve buna ne kadar yardım edilebilirse 
o kadar yerinde olacağına kaniim. Fakat arkadaşımı
zın buyurdukları gibi Meclisi Âlice muayyen bir fas
lın, muayyen bir maddesine, memleketin umumi mü
essesatı sıhhiyesine tevzi edilmesi lâzım gelen paradan, 
tahsisa bir müessese namına diye muayyen bir para 
tahsisinin muvafık olup olmayacağında, mütereddidim. 
Eğer Meclisi Âli bunu kabul buyurursa, ordunun va
saiti sıhhiyesini îstikmal yolunda elbette faide olur. 
Yirmi beş bin değil, kırk bin de olsa yeri vardır. 

Sarf ederiz. Fakat böyle bir para konduğu takdirde 
biz bu rakamı yekûnu umumi olarak telakki ederiz. 

Ve konmuş olan paranın yekûnu umumîsinden 
bütün ordu müessesatı sıhhiyesine tevziat yapılırken 
mevzu bahis oton müesseseye oranın ehemmiHüyle JIIÜH 
tenasip olmak şaırtiyle ne vermek imkanı vaırsa onu 
veririz. Binaenaleyh Meclisi Âlice bir faslın bir mad
desine vaz olunup kuivtveii icraiyenin vazaifi âd adın
daki mesaile muhtes paranın bu suretle bir meselen 
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ye tahsisi esas prensip itibariyle bendeniz muvafık 
ıtelaikiki etoem.1 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Efendi
ler; İblir maktanın yanlış anlaşılmış obuasından çoık 
müteessirim. Hiç şüpesiz Cumhuriyet ordularına lâ
zım oüan ıtedalbiri sıhhiye lâzım olduğu veçhile, en mü
kemmel bir surette İkmal edilmiştir. Ve her suretle 
kendilerine mümasil olan ordulara mümasil olacak 
hatta tefevvuk edebilecek bir derecededir. Bunu söy
lemeyi tâhdisi nimet ve şükran kabilinden addederim. 
Fakat vekil beyefendinin buyurduktan bu maddeye 
ilâve edilecek bu para, yalnız bifâkaydü şart gâilhane-
ye verilirse, bütün arkadaşlarca arzu olunan hedef 
hasıl olacaktır. Biz gülhaneyi askerî hastahanelerden 
addetmemekteyiz. Güihane hastanesi doğrudan doğ
ruya bir mektepdir ve mektep olduğu [içindir ki; bU-« 
raya daha başka türlü ihtimam yapılması lâzımı gelir. 
Diğer hastanelerde bulunmayacak oHam aiât ve edeva
tın burada bulunması şartı âzam olmalıdır. Çün
kü, mektepten çıkacak olan bir doktor görememiş ol
duğu aiât ve edevatı hiç oîmıazsa bir defa oOsun hoca
larının eUerİnde görebilsinler ve gittikleri yerlerde 
bu âletlerin yerini ikame edilebilecek başka aletlerde 
bulunslbilir. Binaenaleyh bizim istihdaf ettiğimiz nak-
taya dloğrudıan doğruya giiîhane hastahaneslne yirmi 
beş bin liranın tahsisidir. Eğer bunun bu maddeye 
ilâvesiyle temin (kabil değilse, aynı fasla bir dördüncü 
madde ilâve ederiz. Ve bu yirmili beş bin lira da oraya 
konur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çamlkın) — Has-
tahaneiler için vekil beyefendi Cevap verdikleri için ben
deniz arz etmeyeceğim. Pekâlâ biliyorsunuz ki, her 
teşkilâtın kendisine mahsus hastanesi vardır. Onun 
parası, masrafı bunun içündedilır. Hiç bir vaiküfcfce ihmaü 
edilmiş bir şey yoktur. Cemal Hüsnü Beyefendi yal
nız ecza ve malzemesi tıbbiyeden 240 Mn liraya, yir
mi beş bin lira daha ilâvesini teklif ediyorlar. 

'CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Hayır öy
le değil efendim. Bu yirmi beş bin liranın gülhaneye 
tahsisin] isliyoruz. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
GüHhane için acalba neyi kaitediyorlar? Oradaki dok
torların, memurların maaşı kadronun içindedir. Bun
lar zabittir. Ve maaşları vardır, tayinat masrafı ve 
ne varsa hepsi dahildir. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devanda) 
edevat diyorumj 

Aiât ve-

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Devamla) — 
Aiât ve edevatı araya hasrederek ayrı bir fasıl açmak 
imkânı yoktur? 

REİS — Efendim, bir kere (takrir okunsun. 
Riyaısteiu Celi'leye 

İstanbul Gülhane Hasltalhanesi diğer hasîahane-
ler gPbi yalnız askerî hastaları tedaviye mahsus bir 
müesese olmayıp bilhassa askerî efcibbanın müktese-
batı nazariyesini ameliyatla takviye eder bir mektep 
mahiyetinde bulunduğundan işbu müessesenin gayesi
ne muvafık bir surette asri ve son Mat ve edevatı tıb
biye ve cerrahiye ile teçhizine ilâveten sarf edilmek 
üzere Müdıafaai fMMiye bütçesinin 654 üncü faslının 
1 inci maddesine yirmi beş bin liramın zammını tek
lif eyleıCıa* 

Gümüşhane Karabisarı Şarkı 
Cemal Hüsnü İsmail 

İstanbul Sivas 
Akçoraoğlu Yusuf Muammer 

Kayseri Urfa 
Doktor Halitt Mazhar Ali 

Şarki Karahisar Bursa 
Mehmet Emin Refet 

Bursa İzmir 
Mustafa Fehmi Ahmet Münir 

Karesi Tekirdağ 
Mehmet Carvüt Faik 

Sinop Rize 
Yusuf Kemali Hasan Cavit 

Çorum Çorum 
'Ziya Münir 

Artvin Aksaray 
Hilmi Vehbi 
Sivas Bolu 

Suflörü 
Elâziz 

Mehmet Naci 
Erzincan Konya 
Abdülhak! (Eyüp, Sabrı 

Konya Diyarbekir 
Musa Kâzım Carvit 
Ifyonkarahisar Sarahan 

İzzet Ulvi Mehmet Yaşar 
Malatya Trabzon 

Rest Abdullah 
Amasya Kocaeli 

Rıza İbrahim Süreyya 
Ardahan Çorum 

Talat İsmail Kemal 
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Aydın 
Tahsin 
Denizli 
Yusuf 
Vaw 

İbrahim 
Saruhanı 
Kemali 
Ordu 
Recai 
SIrt 

Mahmut 
Bozok 
Salih 
Canik 

Talat AJvnS 
Ertuğml 
İbrahim 
İstanbul 

[Edip Servet 
Kastamonu 

H a » 

Mardin 
Necip 

Kastamonu 
Ali Naasmi 

Antalya 
Ahmet Saki 

Kütahya 
Ceivideft 

Sivas 
Ömer Şevki 

Konya 
Tevf rk Fikret 

Sinop 
Recep Zütatü 

Aydın 
Mithat 

Menteşe 
Şükrü Kaya 
tstanibul 

Tevfik Kâmil 
Gıiresun 

Hakkı Tank 

REİS — tEfendim; teklif 53 imzalıdır. Eğer kabul 
edilirse taibialtiyie vekâleti aidesi gerek zabıtların ve ge
rekse takririn mefadını nazarı alarak faslın miktarla
rını şey eder. Ayrı bir fasıl ilâve edilmek üzere bu tak
rir nazarı dikkate alınırsa başka yere sarf olunamaz. 

MÜDAFAA! MILLIYE VEKILÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muhterem arkadaşlar; gülhane için* 
arkadaşsın pek güzel trif buy unduk San - evsafı mah-
susasından dolayı mümkün olursa yirmi beş bin de-
ğ;ü İki yüz elli bin iMnihaye para sarf edilmesin diye 
hır fikir dermayan etmeye İmkân yoktur, edilsin di
yoruz. Fakat arkadaşlar, şu noktayı ifade etmek 
meobuTİyetimdey'İlmı. Bendeniz prensibe itiraz ediyo
rum. MMuimu âliniz bütçe faksılardan^ fasıllar ınad-
deüeırden mürekkeptir. Hısr faslım içinde maddelerin 
tenevvü ve tekessürü nlslbetimde olmak üzere bir 
maldd'öde bin tane iş var. Şimdi her hangi bir mebus 
'arkadaş o maddenin lif a ettiği bide mallan, o işin 
ehemmiyeti noktaisından para zammı yo3uııda Mecliisi 
Âfiye tekiifatta bulunur ve Meclisi Âlİcede böyle 
bir çığır açılırsa bütçe fasıllara, fasıllarda madideîeî'ü 
ayrıldığı gilbi her mdldede tenevvü ettiği hür çok İş!k> 
rin nevine göre içerisine konan tahsisat doSayısîyle 
d)»ğıa;I?in doğruya Med'iisi Âli o tarzda sarfa He
yeti tcralyeyi tevcih ve kibar etnuiş olur gibi bir yola 

ı giftınş oüuruz. Bu esas itibariyle bütçe nazariyatı ve 
tatbikata itibariyle hükümetin Meclisi Âliye karı va-
zifei mesuliyeti itibarîyle, Meclisi Âlinin Heyet Ve-
kiîeye veçhe vermek, emir vermek kanun yapmak do-
layısiyfe, prensip olmak Mbsriyîc bu, bir meseledir. 
Bendeniz bu noktai nazardan arkadaşların şu mak
satla şu fa«!ia şu kadar para zeaa "edilsin dîye vaki 
tekliflerini kahul etmiyorum. Eğer bu yirmi beş bin 
liranın z&iznımı kabul buyuruîursa Vekâlet için tabiî 
mucibii memnun'iyettir. Yalnız; o vak'iıt Güiıaneye 
şu kadar para sarfı tarzında olan nokta temenna 
mahiyetimde kalar. Yoksa bütçenin bu maddesine gir
dikten sonra mutlaka o paranın sarfı mecburîdir diye 
Meclîs tarafından veriîmıiş bir esası ihtiva etmez. 
Ederse yanlış bir prensip oSmuş o!ur. Yani bu nokta
yı ifade etmek istiyorum. Vekâ'let bütçesinin her fak
lının her maddecini icabı veçhile taksim etmıeye &aîa-
hiyettartdır. Bu prensibe muhalif olhıalsın diye arz 
ediyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Cemal Hüsnü Bey arkadaşımin verdiği takriri iinza 
öden arkadaşlar arasında bendeniz de varıra. Fikir-
Berini pek güzel hülasa ettiler, dediler ki; bir madde 
oüarak buraya konması mümkündür. Binaenaleyh ay
nı fasıl dahilinde bir başka madde açmakta ne mah
zur vardır? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKİLI RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, bu hususta Muvazene! Ma
liye encümeni cevap versin. Başka madde açıp aç
mamak meselesini bilmem .Bendeniz arz ettim, bir 
rnadıdeye konan bir paradan şu kadarını şu hizmete, 
şu kadarını şu hizmete diye Meclis bir esas koymaz. 
Bendenizin mevzubaJh'is esas budur. 

MALİYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendimi, bendeniz Gülhane Hasiaihanesinin mem
lekete olan hidem&fcı bergüziideisjnden bahsedecek de
ğil jm. Zannediyorum ki; bütün arkadaşlar bunda 
ınıülitefiktir. Bu mlüeasesi-nin tababetti askeriyeye hiz
met hepimizin malumudur. EtÜbbayı askeriyenin her 
birini şubei talbabelte mütehassıs oiarak yetiştirıniitkite 
bu müessese büyük hizmetler etmliştir ve elyevm kiy
aset];, güzide etıbbanın yedi iktidarında buhınıroak-
îadır. Yalnız bütçe noktai nazarından arz etmek mec
buriyetindeyim ki her hangi bir arzuyu bütçenin içe-
rMîDtle bir fasıl veya madde ha'nde koymanın ma-
Kası yoktur. Çünkü Meclîsi Âli onu bir madde haSn-
de koydumu b'z onu bilâhare maddeden maddeye 
derhal münakeîe yapanız. Yine onun kıymeti kalmaz. 
(handeleri) Yani madde halinde girmesine imkân yok-
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tur. Çünkü arzular ihtiyaca ta göre değişmek lazım 
ge3ir, arzu İhtiyaçtan doğar, fantazlden doğmaz. Bi
naenaleyh madde hallinde yazmanın bir kıymeti ame
liyesi yoktur. Sonra şunu arz etmek isterim ki; büt
çe Heyeti CeîiIenMn arzusu dahilinde ve Heyeti Ce-
Kenlz namına bütçe mesailini murakabe eden divanı 
Muhasebatla mal tef ikan tasfîlf editaiş ve ahkâmı 
lampyeyi ihtiva eden fasıEara ve maddelere aynlinuş-
tır. Her hangi bir mesele için düşünülen bir para 
meselesi için bütçenin bu taksimatı ilmiye ve fenni-
yeslni faazaıcaik yeni şekle sokacak okursak üç sene 
sonra yeniden bir bütçe taanûflyle uğraşmak mleebu-
riyeiinde kalırız. Yalnız çok istirham ederim bütçe
nin fusul ve mevad adedini tağyire uğratmakta fev
kalâde mahzur vardır. Senini müteaddide bütçelerini 
mukayese noktai nazarından da mahzur vardır. Fa
sıl ve madde tasnifatı zannediimesiin ki arzuya göre 
yapılmıştır. Umumî bir esasa göre münasîb^deıi olan 
masr&Eiar, maddelere, fasıllara icra edilmlşil?. E öyle 
ayrı ayrı tababeti askeriye ihtîyacatı arasında, Gül
hane de onûardan bir tanesidir. Müessesaiı sıhaiiıyemfz 
yalnız Gülhaneden İbaret değil harniitolsun.. Binaen
aleyh her bir cüzü için madde yapmakta - demin arz 
etmiştim - bir faidei ameliye yoktur. Bir fasıl yap- * 
maik da imkânı yek. Tasnif, ilmî oümaz, malî olmaz. 

Saniyen arkadaşlar, esas hizmete nakli kelamı 
edeceğim. Heyeti ceüileye, bütçe heyeti umumîsinin 
müzakeresinde zannediliyorum ki bu menaitü arz ettim. 
Güihartenin daha mükemmel bir hale konması için 
hepimizin arzusu müşterektir. Fakat bu bütçeyi tan
zim edip bu hale getirinceye kadar acaba hîdematı 
devletten yalnız Gülihanenin bu sene aiât ve edeva
tım temin için vereceğiniz parayı mı esirgedik? Da
ha çok, elzem ve zarurî olan hizmetleri de feda et-
meimılşmiyiz? Bir çok mektepleri kapadık, zarurî hi-
dennah durdurduk. Tak i bütçemizi vaziyeti anaîiye-
mCzi icap eiiiiğl şeklîde bağlayalım diye. Bu mü
esseseyi gezenler görenler, biîLrSer ki, haîi hazırı İti
barîyle deruhte ettiği vazalfi ifa edecek bir derece
den aşağı bir vaıziyette değSdir, GİLİhane müessesesi
nin teçhizatı vardır. AMt ve edevatı vardır. Teşkilâtı 
vardır ve eski bir müessese olmak dıoîayısiyle emsali 
nsiiesseselerden ziyade tekemmüle maliktir. Müesse
senin bugünkü vaziyeti maihsusası da budur. Bunu 
bir derecei tekemmüle daha getirmek lâzım gelirse 
bendeniz Heyeti Gelileden istirham ederim, zaruri ve 
ellzem olduğu hepDmûzce miiselîlm olduğu halde terk 
ettiğimiz diğer hidematı iade buyurunuz (doğru ses
leri). Binaenaleyh para sarf ederken zevaldi, talifalde- | 
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yi temin etmekten evvel zaruri ve faideîi olan şeyleri 
temin etmek lâzımı gelir zannederin. Ziraet mektep-
Ibri var. Daha bir çok hidematı umumiye vardır ki 
hakikaten e!zem ve zaruri oldukları halde geri bırak
tık. Eğer para artacak öüursa bu hizmetlerden birimi 
ihya edeîim. Gülhane hastaShaııesi bugünkü eşkaliyle 
ve teşkWâtiy!e deruhte ettiği hizmeti bihakkın ve em
sali içerisinde en ziyade ifa edecek şeklidedir. Bina
enaleyh bu parayı iki sene sonraya tehir etmekte 
devlet naımıaa hiç bir mahzur yoktur. Fakat ehem
miyetli bir çok şeyleri geçen sene bütçemizde mev-
emî olduğu haMe bu sene hazf etmişizdir. Eğer para 
tasarruf edelbiryortsak onları temin edeîim, onları 
iade edelim. Maruzatım bundan ibarettir. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Bir 
Kokta kakii. Bendeniz ufak bir noktayı arz edeceğlım. 
Muhterem efendiler, Gülhane HasSahamesi bir fan-. 
tazi değlMlr ve Gülhane Hastahancsi diğer hasîahane-
3er gOb'i bir askerî hastahancsi oıîsa idi, bütün adken 
îıastsihaiieier gibi ayaıı şeraite tabi oHsur* diyecektik. 
Biz devletin bir çok umumî müesseselerini bütçe
mizin tevzini için durdurduk. Lâzım gediyorsa bunu 
da durduralım. Ancak şimdi izah edeceğim şekil
de buna lüzum yoktur. îki yüz kırk bin lira ceza ve 
malzemei tıbbiye için koymuşuzdur. Diğer inşaat ve 
tamirat ve saire için ayrı ayn fasıllarda muhtelif 
maddeîer konmuştur. Müdafaai MiMye bütçesinin 
içerisinde bu kısım için konulan paralar mühim bir 
yekûna baBlğ oSrnakıtadır. Bu paraları sarfa kim delâ
let edecektir, kim murakabe edecektir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müdafaai MiMlye Vekâleti, 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamca) — Busu 
doğrudan doğruya Müdafaai MiSiiye Vekâletinin sıh
hiye dairesinin doktorları sarf edecektir ve o doktor
lar ne kadar kudretli okurlarsa bu hususta sarf ede
cekleri ceza ve malzeme ile temin edecekleri gaye çok 
daha kuvvetli olmak lâzımdır. 

Muhterem efendiler; evvelâ şurasını tespit etmek 
iâzıırn gelir ki Gülhane Hastahanesi bir hastahane 
değildir, bir mekteptir ve tıbbiyeden çıkan askerî 
doktorlarımız Gülhane Hasıtahanesinde muvakkari bir 
müddetle staj görmezlerse ordu kendilerinden hiç is
tifade edemez. Binaenaleyh bu mektep hakikaten 
kuvvetSi olmalıda- ki bu doktorları yetiştkebilsln 
Muhterem Müdafaai Milliye Vekili beyefendinin 
bahsettikleri gibi Gülhane Hastahanesinln ihtiyacı ne 
yirmi beş ne kırk bindir. Belki yüz eilü bin Kraldır. 
Fakat biz bu sene Gülhane Hastahanesi için en 
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lüzumlu olan a;ât ve edevatı cerrahiyenin satın alın- I 
masun teminen yalnız yirmi beş bin lira ile iktifa 
edûimıeısimi rica ediyorum. Bu da şunun içindir. Muh- I 
terem efendiler! Güihane Kaıstahanesi ki o bir mek
teptir, oraya giren talebelerin fennin, tübbın en son 
vücuda getirdiği alâıt ile teçhiz edilmek lâzım gelir. 
Çünkü bunun erbainini arz edeceğim. Bir ameliyat 
için oradaki muhterem bir profösör kendi muayene
hanesinden aîat getirmiştir. Muhterem efendiler; bir 
püofösör bir mektepte mütaîaaa için kitap bulama
yıp da kendi aciz kütüphanesine müracaat etmek 
mecburiyetinde kalırsa, kendi taöelbesine neyi göste
recek ve neyi öğretecektir? Bize maaş ve tahsisat 
İstemûyoruz. Maaş ve tahsisat Mibariyle oradaki 
nîiihterem müderrisler diğer asker aıkadaşları glhi 
aynı muhassesat ve aym maaşa tabidirler. Onunla 
her zaman iktifa ve o fedakârlıkla kendilerine tevdi 
edİHen doktorlarımızı yetiştirmeye gayret ederfer. İs- I 
ten&bn şey; kendilerinin hakikaten vazifelerini tes
hil etmek için lâzım gelen edavatı vermektir. Bu sene 
bu yirmi beş bin lira bu temin edilirse bu demektir 
ki ordumuz bir çok muktedir doktor kazanacaktır 
ve bu doktorlar sıhhiye teşkilâtımızı takviye edecek
tir. Binaenafeyh heyeti muhterenıemin yirmû beş bin 
lirayı bu kadar mühim ve büyük bir gaye için kasr 
eylememesini tekrar rica ediyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Arkadaşlar, görüyorum ki bütçe mesailine hissiyat 
i2e kabil tağyir (alkışlar) yarın bütçeyi tetkik edecek 
olan Divanı Muhasebat, hesabı katiyi teıfltik ve kont
rol). edecek o!an Heyeti Celile bir maddeyi gelecek se
me nerede bulacaktır Fatsîı nereden arayacaktır? Bu 
para sarf edilmiştir. Sonra Güühane Hastahanesinin 
yalnız bir kısım masrafı için ayrı bir hesap mı, fasıl 
mı açacağız? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Gülha-
ıse Hastahanesi başlı başına bir madde olacaktır. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — J 
Altmış üç mi3yon altı yüz bin liranın içinde yirmi beş 
bin lira bulmak gayet kobaydır. Buna altmış üç mil
yondan yirmi beş bin liramı zammetmek icap ede
cektir? Müdafaai Miliyenin yalnız taitbilkalt mektebi 
liçln vereceğilmı z yalnız bu mudur? Hissiyatla iş gör-
nulyeSm. Mademki bütçe yapacağız hakiki bir bütçe 
yapalım. 

CEMAL HÜSNÜ BEY {Gümüşhane) — Hissiyat 
yoktur efendimi. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Arkadaşlar; Cemal Hüsnü Bey arkada- j 

şımız ameliyathanede her hangi bir aletin noksanlığın
dan dolayı o aletin bir profesör tarafından kendi evin
den getirdiğini beyan buyurdular. Mebdei kelam ola
rak vukubulan maruzatım meyanında arz ettiğim gibi, 
bizim Gülhane Hastanemizin ve diğer askerî hastane
lerimizin, hatır ve hayale gelen ve bugünkü fennin ka
bul ettiği, istikmal ettiği bilcümle fennî âlâta malik ol
dukları iddiası da bulunmadım. Fakat arz ettiğim gibi 
yalnız askerî hastaneler değil memleketteki bütün mü-
essesatı fenniye, ziraiye ve saire bugünkü fennin ve me
deniyetin vasıl olduğu vasaiti ikmal etmişler midir? 
Mesele budur. Yoksa hakikaten bütün ordunun ilmî 
sahada mahreci bulunan İstanbul'daki hastanesinin ha
tıra gelen vasaiti fenniye ile teçhizi noktai nazarın
dan muterizi değilim. Fakat para lâzım, vermek icap 
eder. Mesele bütçenin siai maliyesidir. 

Arkadaşlar; şu noktayı ifade etmek mecburiyetini 
görüyorum. Çünkü bendeniz, bu sözlerimizi okuya
cak olan bütün millet ve meslektaşlar huzurunda ga
rip bir vaziyete düştüm. Vekil buna mukavemet edi
yor gibi bir şey mevzubahistir. (Hayır sesleri) Arka
daşlar; şunu itiraf ederim ki, devletin hakiki surette 
teşekkül etmesi için bütçe denilen esas üzerinde uzun 
uzadıya uğraşılıp kâmil bir eser haline geldikten son
ra hepimiz onun her rakam üzerinde kemali ısrarla 
riayetkar bulunmamız lâzımdır. Bir vekil kendisinin 
tahtı mesuliyetinde bulunan bir şeyde zam teklifi kar
şısında aynı mukavemeti arz etmezse, netice itibariy
le muvazenei umumiye aym suretle rahneye uğrar ve 
bu çığırdan bu kadar meraretli seneler yürüdükten 
ve bunun meraretli tecrübelerini tattıktan sonra Mec
lisi Âlideki her hangi bir maksatla yapılacak zamaim 
teklifine karşı vekil, mebus hepimizin muavenet et
mesi lâzım geldiği kanaatindeyim ve bendenizin ma
ruzatım bundan ileri geliyor. 

Geçen sene derhatır buyurursunuz, bütün bütçe
mizin tayyare faslına muhterem bir arkadaş en güzel 
bir tedbir olarak iki milyon liranın ilâvesini teklif et
mişti. Bendeniz o zaman da yine huzurlarınıza çıktım, 
yine bu garip vaziyette kalmıştım devletin tayyare 
ihtiyacı iki milyon, yirmi milyon, iki yüz milyondu. 
Bugün verirseniz pekâlâ kabul ederim, fakat bununla 
beraber bu rakamların nakit kuvvetiyle kuvvei tediye
sini istikmal etmek lâzımdır. Bu olmayınca netice çok 
ağır olur. Binaenaleyh en küçük misalinden en bü
yüğüne kadar bu esaslarda hepimizin musir davran
ması ve devletin kudreti maliyesini ve bu kudreti ma
liyeye istinat etmekte olan bütçenin umumî şevketinin 
muvafazası için bu esasta sebat etmesi lâzımdır. Ben-
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denizin maruzatım bu noktai nazardandır. (Reye ses
leri) 

REİS — Efendim, takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazan dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkatte almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazan dik
kate alınmamıştır. 

Efendim, fasıl hakkında başka itiraz eden yok. 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

655 Nakliyat 900 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmişür. 

656 Fash mahsus 19 000 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

657 Manevra masarifi umumiyesi 80 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

658 İnşaat ve tamirat 650 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmişîir. 

659 Ecnebi mütehassıslar 150 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

660 Tahdidi hukuk komisyonları masarifi 40 003 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

661 Tahsil ve tedavi masrafı 165 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

662 Şehitlikler masarifi 50 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

663 Masarifi tesisiye 29 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

664 Haliç Şirketine itilafnamesi muci
bince verilecek 1926 senesi taksiti 19 715 

REİS — İtiraz eden var mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
bunun Mahsubu Umumî Kanununun dairei şumülü 
dahilinde olup olmadığını soruyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu mesele Lozan Muahedesinin esnayı mü
zakeresinde Lozan Muahedesine vaziulimza memle
ketlerin alâkadar oklukları itilaf namelere müstenit 
bir meseledir. Haliç Şirketi ile o zaman imza edilen 

itilafname mucibince harbi umumî içerisinde bu şir
ketten alınıp hidematı askeriye ve nakliyatı askeriye
de kullanılan vapurlarından batan ve zayi olanlarının 
gerek tazminat bedelleri, gerek ücreti nakliyelerine 
mukabil matlubat şeklinde bir mukavele imza edil
miştir. Böyle mukavelâta müstenit olan borçlara ye
ni seneye koyarak tediyesine devam ediyoruz. Eski 
senelerden mütevellit düyun değildir. Bendeniz bun
ları nakden tediyesi kanaatindeyim. Bunun Mahsubu 
Umumî Kanunu haricinde olduğuna kaniim. 

Bu mesele münasebetiyle bir şey daha arz ede
yim. Heyeti Celileniz faslı mahsus olarak 19 milyon 
lira diye bir fasıl tasvip buyurdunuz. Heyeti celile 
memleketin istilzam ettiği hususatı askeriyeye sarf 
edjlmek üzere yekûnu malum olan bir kanun geçir
miştir. O kanunun maddesinde ilk sene bütçesine ilk 
taksit olarak 25 milyon İka konulması mevzubahis
tir. Bu fash mahsusa konan 19 milyon liranın o mad
de mucibince yirmi beş milyon lira olarak konması 
lâzım gelirdi. Fakat vaziyeti maliye icabı olarak o 
kanunun kabul ettiği miktardan bu sene bütçesine an
cak 19 milyon lira konulabilmiştir. Binaenaleyh o ka
nunun ilk sene bütçesine konulmak üzere emrettiği 
şekil 19 milyon lira olarak tadil edilmiş oluyor. Bu
nu da Heyeti Celileye arz etmek mecburiyetindeyim. 
Gelecek sene inşallah yirmi beş milyondan daha faz
la koruz. Zaten bu seneden sonra konacak tahsisat 
kanunen muayyen değildir. Kanunen muayyen olan 
miktar, yalnız ilk sene bütçesine girecek kısımdı. 
Farkını gelecek sene koymak üzere bunu bu surette 
koymak mecburiyetinde kaldık ve o kanunun yekû
nu değişmemek üzere bir maddesinde bir tahavvül 
vukua gelmiş oluyor. Heyeti Celile bu tahsisatı böy
le kabul buyurmakla o kanunun maddesini de, ilk se
ne bütçesine konacak taksitin miktarım da bu veç
hile tadil buyurmuş oluyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
Haliç Şirketinin şahsiyeti hükmiyesinin adı Türk 
Anonim Şirketidir. Haliç Şirketinin harbi umumîde 
muvakkaten ordu tarafından işgal edilen vapurlarının 
ziyaa uğramasından dolayı Ankara'da yapılan itilaf
name mucibince şirketin matlubatınm sureti tediye
sini bir Mahsubu Umumî Kanunu tayin etmiştir. 
Malîsubu Umumî Kanununda şu veya bu Türk Ano
nim Şirketinin matlübatı bütçeye tahsisat vazı sure
tiyle nakden tediye edilir ve diğerlerine deyin ilmü
haberi verilir gibi hiç bir kaydı istisnaî bendeniz der-
hatır etmiyorum. Kanaati acizanem, bu şirketin mat
lubu dahi diğer şirketlerin ve fertlerin matlubatı gibi 
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Mahsubu Umumî Kanununun dairei şümulüne gir
miştir. İtilaf name yalnız miktarı irae eder. İstihkakın 
sureti tediyesini âmir değildir. Bendenizin kanaatim 
budur. Bunun için bu miktarın bütçeden tayyı daha 
doğnsdur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şirketin Türk tabiiyetinde olduğu malumdur. Türk 
Tabiiyetinde değildir demedim, ecnebi sermayesinin 
alâkadar olduğu bir müessesedir dedim. Lozan Mua
hedesi mucibince bunların vaziyetleri ya Hükümetle 
bilrıza akiettikleri mukavele mucibince halledilecek
tir, yahut da tarafeyn arasında bir itilaf husule gel
mezse ahkâmı atiye veçhile muhtelit mahkeme va-
sıtaslyle ihkakı hak edilecektir. Bu paranın bir kısmı 
geçen sene bütçesine nakden mevzu idi ve nakden 
tediye edildi. Türk olsun ecnebi olsun Mahsubu Umu
mî Kanunu noktai nazarından fark ettirmeyiz. Fakat 
böyle bir itilafname ile tesviyei muamele yapmış isek 
bendenizin kanaatine göre zaten bu paranın yekûnu 
itilafnamenin akâ edildiği senenin bütçesine konula
cak nakden tediye ediimiyen kısmı emanet hesabına 
aîmnıış bulunacaktır. Bugün emanet hesabında bulu
nan mailubat diğer bütçe maüubatına göre nasıl va-
cibüttediye ise, bir itilafname ile bir hak olarak kabul 
edilmiş bu paran; n da bütçeye konup tediye edilmesi 
lâzım gelir kanaatindeyim. Buna da matlubatı sabıka 
demenin manası kalmamıştır. Menşei mazide olmak
la beraber yine bunu bir muahede ile hak olarak tanı-
mışızdır. Şu halde bir kısım matlubatın Mahsubu 
Umumî Kanununa tabi tutulması, bir kısım matluba-
tın nakden tediye edilmesi için tasdik yaptığımız za
man emanet kaydını koyduk, emaneti adiye hesabın
da bulunmak kaydını koyduk. Menşei mazide oldu
ğu için hepsi Mahsubu Umumî Kanununa tabi tutu-
lacaksa, emaneti adiye hesabında olup da menşei ma
zide olan bütün maüiibattn Mahsubu Umumî Kanu
nuna tabi tutulması kanaatindeyim. Mamafih bu hu
susta içtihat meselesi mevzubahis İse nihayet bir tef
sir meselesidir, Meclîsi Âli bunu tefsir edebilir. Farz 
ediniz ki Osmanlı Bankasının geçmiş zamana ait mat-
lubalı, yaptığımız itilafname ile mücehhezken, bu 
matfcbatmız, Mahsubu Umumî Kanununa tabidir, 
diyebilir misiniz? Bendeniz böyle bir tedbir almaya 
lüzum görmedim. Her hakle bir tefsiri hukukî mese
lesi mevzubahis ise Heyeti Celüenin takdirine kalmış 
bir meseledir. Fakat bendenizin şahsî kanaatim; böy
le itîlafnameJerle mesaili siyasiyeye merbut olarak 
halledilen mesaili nakden vacibüiıediye düyun züm
resinden addetmek muvafık olur merkezindedir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, ben
denizin maruzatım daha fazla bu maddenin usulü 
müzakeresi hakkında olacak. Haliç Şirketinin matlu
batı vardır. Bu matlubatı Mahsubu Umumî kanunu
na tabi midir, değil midir, nakden mi verilmesi lâ
zım gelir diye bütçe ile müzakere edilecek bir mesele 
değildir. Şirketin bir itilafnamesi mevcuttur. Bir de 
Mahsubu Umumî Kanunu yapılmıştır. Hükümet tet
kik eder, tediyesi lâzım gelirse o veçhile yapar. Bu
nun nakden mi, mahsuben mi tediyesi icap ettiğini 
halletmek ve bir karara varmak doğru bir şey olmaz. 
Bunun ifadesi dahi pek muvafık değildir. Binaenaleyh 
vaz edildiği gibi kabul ederiz. İtilafname mucibince 
tediyesi ne suretle icap eder ve nasıl halM iktiza eder
se ve devletin menafii nasıl icap ederse, ister âtiyen 
nakden verilmesi icap etsin, ister bir mahzuru kanu
nî yoksa Mahsubu Umumî Kanuniyle halledilsin, bu
nu Hükümetin tatbikatına bırakmak çok doğru olur. 
Bir madde olarak burada şu veya bu şekilde veril
mesi lâzım gelir, nakden verilmesi veya mahsubu 
icap eder gibi bir şeyin zapta geçmesi dahi muzır 
olur. Binaenaleyh maddeyi ve sureti tediyesini Hü
kümete bırakalım. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
muhterem arkadaşımız Hasan Beyefendi itilafname
nin tanziminde Haliç Şirketine ait borcumuzu kabul 
ettik, fakat tediyesi hakkında bir şey zikretmedik 
buyurdular. Yani Mahsubu Umumî Kanununa tabi
dir buyurdular. Fakat itilafnamede borcun miktarı 
tayin edilmekle beraber zannı acizaneme göre tediye 
edilecek taksitleri bile zikredilmiştir. İtilafnamede 
taksitler de mezkûrdur. Şu halde eğer taksitler de 
mezkûr se tediyesi lâzımdır. Yalnız bendenizi söz 
söylstmeye en ziyade sevk eden mesele; meselâ Ha
liç Şirketine Lozan Muahedesi mucibince Maliye Ve
kili Beyefendinin buyurduğu gibi... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İtilafname olmazsa orada mevcut olan bir maddeden 
istifade ederler. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İtilafname 
olmazsa Lozan Muahedesi maddesinden istifade sure
tiyle bu ecnebi şirketlerle buna, Bankı Osmaniye ve 
saîrcye bu gibi borçlar tediye edilir. Acaba aynı va
ziyette olan ve Türk Şirketi olan Şirketi Hayriyeye ni
çin verilmiyor? Haliç Şirketinin harpten dolayı taz
minatı tediye ediliyor. Fakat yanı başında bir Türk 
Şirketi vardır. Ona ne için verilmiyor? Aynı mesele
dir. Nlçİ3î Şirketi Hayriyeye verilmiyor? Acaba mu
harebeden dolayı Seyrisefainin bu haliç şirketi gibi 
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mathıbatı yokmu? Niçin bunlara verilmiyor, lütfen 
Maliye Vekili beyefendi bu cihetten de bendenizi ten
vir buyursunlar, onlara da veriliyormu, verilmiyor-
mu? Yoksa bu para ya'nız ecnebi şirketlerine mi 
mahsustur? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
şirketlerin şahsiyeti hükmiyesinin Türk veya ecnebi 
olmasındaki fark Türk Kanunlarına tamamen tabi 
olması veya olmaması noktasıdır. Ecnebi sermayesiyle 
dahi teşekkül eden şirketlerin şahsiyeti hükmiyeleri-
nin Türk olmaları arzu olunur ve tercih olunur. Ol
mazsa ruhsat verilmez, müsaade icra edilmez. Bilu
mum matlubat erbabı müracaat etmiş, hükümet bir 
takım itilafnameler akdetmiş, mukaveleler tanzim 
edilmiş, hesaplar rüyet edilmiş, şunun şu kadar, şu
nun şu kadar matlubu var denmiş. Bunların şeraiti 
tediyesi - velev itilafnamcferde zikredilmiş olsun velev 
zikredilmemiş - olsun bunları taki ben Mahsubu 
Umumî kanunu yapılmış, 1336 senesinde tahakkuk 
eden devlet borçlarının sureti tediyesi bu kanunun 
ahkâmına tabidir denmiş. Bunda efrat da eşhası hük
miye de hepsi dahildir. Yalnız o kanun bütçe emanatı 
adiyesini istisna etmiştir. Buna da sebep muhallefat 
esmaniyle karzen alınan paranın iadesi idi. Bütçe 
emaneti dahi istisna edilmemiştir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Öyle bir şey söylemedim. Bütçe emanatı adiyesi diye 
tasrih ettim. Kanunun sarahatini ifade ettim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Menşei 
eski seneler olmak itibariyle tahakkuku Mahsuhİ 
Umumî Kanununun mevkii meriyete vazından sonra
ki senelerde olduğu için bu kısma bütçede tahsisat 
açmak suretiyle tediyesi lâzun gelir tarzında bir mü
talaa dinledim. Efendiler daha üç ay evvel Mahsubu 
Umumî Kanununa müzeyyel olarak çıkan kanunun 
ikinci maddesi olarak harpte işgal edilen mebaninin 
icarları ile hasarlarının sureti tahakkuk ve tediyesi 
için bir madde kabul ettik. Yeni tahakkuk ediyor, 
daha etmemiştir. Fakat menşei harbi umumîdir. Eğer 
bu nazariyeyi kabul etmek lâzım gelse bunlann bedel
lerini nakden tediye etmek icap eder. Halbuki bun
ların bedelleri de Mahsubu Umumî Kanununa tabidir. 
Binaenaleyh asıl borcun tahakkuk ettiği seneye ise o 
senenin tabi oüduğu ahkâm ve şeraite tabi olmak icap 
eder. Şu veya bu şirketin matlubatı hakkında şu veya 
bu müîâhazai idariye ve siyasiye ile Mahsubu Umu
mî Kanununa tabi tutmayarak tediyat icrası faideli 
olabilir. Evet bendeniz de kabul edebilirim, olabilir. 
Fakat o vakit bir maddei kanuniye ile onları mahsu

bu umumî kanununun ahkâmından istisna etmek lâ
zım gelir, ondan sonra tediyat devam edebilir. Yoksa 
Mahsubu Umumî Kanununun ahkâmı mui-ak olarak 
mevcut dururken bunda gerek eşhasın gerek aşhası 
hiikmiyenin bir çok matlubatı o kanunun dairei şü
mulüne girmişken, içlerinden yalnız bir şirketin mat
lubatı üzerinden tediyaia devam etmek zannederim 
doğru olmaz. Ama bu şirketin matlubatımn tediyesine 
devam elmekte, şu veya bu mülâhaza! maliye veya 
mülâhaza! idariye veya müîâhazai siyasiye vardır, 
olabilir, o halde bir maddei kanuniye ile istisnaen fas-
hn haricine çıkarmak lâzım gelir. 

Heyeti Celileniz nasıl arzu ederse öyle kabul bu
yurursunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, Mahsubu Umumî Kanunu, bendenizin an
ladığıma göre emanatı adiye diye ve bîr de hükümeti 
milliye devrinde vacibüttediye olan paralar var, te
kâlifi milliye mazbataları ve saire gibi, hangilerini is
tisna etmiş ise, onlardan gayrı düyunu sabıkanın 
mahsuben tesviyesi lâzım geleceğini ifade eden bir 
hükmü umumîdir. 

Fakat bendeniz zannediyorum ki bu hükmü umu
mî ile sureti tesviyeleri kavanîni hususiyeye merbut 
oîan matlübahn tarzı tesviyesi değiştirilmiş değildir. 
İddia edilemez ki herhangi hükmü umumiyi havi bir 
kanunla ondan evvel yapılmış kavanîni hususiye ile 
tayin edilmiş oîan tarzı tesviye ve tediye değiştirilir^ 
Ahkâmı umıımiyeden bendenizin anladığım mana ka-
vaidi esasiyemizdir. Kavanîni mahsusa ite mahiyetle
ri tespit edilenlerin gayrı olan mesailin hallini ihtiva 
eden bir kanundur. Başka türlü alırsak vaziyet pek 
acip olur. O halde emniyeti mütekabile kalmaz. O hal
de kim bizi temin eder ki üç beş sene sonra yine 
bir Mahsubu Umumî Kanunu çıkararak ondan ev-* 
velki zamanda vukubuîmuş mukavelâttan ve kavanî
ni mahsusaya müstenit düyunattan devlet yine mah
suben vacibüttediyedir, nakden vacibüttediye değildir 
diye kendisini sıyırmak tarikini aramayacak? Bu ih
timali orta yere atmak atinin emniyetini seîb etmek 
olur. Kavanîni hususiyenin ahkâmını, mukavelâtı 
mafcsusanın ahkâmını o mukavelâtı mahsusamn istil
zam ettiği şekilde tutmak ve tatbik etmek mecburi
yeti kanuniyesindeyiz. Bendenizin maruzatım budur. 
Bir sene sonra bir Mahsubu Umumî Kanunu daha ya
parak 341 senesinde tarafeynin imza ettiği bir mu
kavele ile tayin ve tespit edilmiş ahkâmını umumî ma^ 
hiyette bir kanunla teVhit etmeye salâhiyetimiz oldu-. 
ğunu iddia edersek emniyeti muamele yok olur. Hiç-. 
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bir zaman mukavelâtı mahsusa ile halledilmiş olan 
mesaili Mahsubu Umumî Kanunu içerisine almak 
taraftarı olmadığını gibi bunun imkânı hukukimi 
görenîerden de değilim. Hukukçu arkadaşlarımın mü
talaasını bilmiyorum. Fakat bana öyle geliyor ki bu 
çığırı bir defa açtık mı, emniyeti hukukiyeyi esasın
dan haleldar etmiş oluruz. 

Saniyen bu vaziyete gelince ben yalnız bir şirket 
hakkında demedim (Doğrudur sesleri) böyle mukave
lâtı hususiye ile tespit edilmiş olan bilumum matlu-
batın aynı mahiyette telâkkisi lâzım olduğu kanaatin
deyim. Çünkü bu şirket için vaziyet kolaydır. Mahsu
bu Umumî Kanununa tabisiniz dediğiniz gün ben de 
hakkımı ararım. İtilafnamenin ehemmiyeti yoktur. 
Ben de muhtelit mahkemeye gider, hakkımı ararım 
der. Ona Mahsubu Umumî Kanununu tabisin deme
nin imkânı yoktur. Tarik kendisi için açıktır. İstan
bul'da müteşekkil muhtelit mahkemeye bilmüracaa îti-
lafnameyi yaptık, fakat hükümet imza etmemiştir, 
binaenaleyh ben de hakkımı mahkeme marifetiyle ara
maya geldim der ve mahkeme bunun müracaatını tet
kik eder. Bu vaziyette Mahsubu Umumî Kanununa 
tabisin demekte bir faidei ameliye yoktur. Kaldı ki 
esas itibariyle mukaveleyi mahsusa ile, ahkâmı mah
susa ile tesviye edilen düyunun Mahsubu Umumî 
Kanunu içerisine alınmasına taraftar değilim, arz et
tiğim mahzurdan dolayı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, Haliç 
Şirketi şüphesizdir ki Türk şirketidir. Fakat haitırınız-
dadır ki, Lozan Muahedesi esnasında ecnebi serma
yesinden müteşekkil olan Türk şirketlerinin hukuku
nu aradılar. Bizim heyeti murahhas katiyen Türk şir
ketlerinin hukukuna müdahalenizi kabul etmem diye 
dayadı ve bu veçhile müzakere aylarca devam etti. 
Ve neticede bir suretti hal bulundu. O da muvazi ola
rak burada Osmanlı şirketlerinin ihtilâflarını hükümet 
kendi kendine hallederse, bir mukaveleye raptederse 
biz de hu hukuktan vazgeçeriz diye. Biz.de biliriz ki| 
sermayeye, Türk şirketi hududuna dahil olduktan 
sonra, hiç müdahalemiz yoktur. Lâkin •eskiden böyle 
değildi, eskiden beri cereyan eden hukuku arıyoruz 
ve bugün bunların hukukunun zayi olmamasını isti
yoruz dediler. Bu müzakerenin bir kısmına da ham* 
dolsun; Haliç Şirketi için söylüyorsam Haliç Şir
ketinin müzakeresini ben yapmadım. Lâkin nafıa 
şirketlerinin müzakeresinde ben hükümet tarafından 
memur idim. Bir kısmını da Lozan Muahedesine yar
dım etmek üzere müzakere ettik ve hepsini birer mu-> 
kavelenameye raptettik. 

Bu itilafnameyi 'bugün kabul etmezsek vaziyet ne 
olur? Bendenize öyle geliyor ki işi pek uzattık. Acaba 
bunun tefsiri ne veçhile olabilir? Meclis tefsir etmiş
tir. Bu itilafname dolayısiyle icap eden paranın kırk 
Ski bin lirasını verdik. Geçen sene Meclis kabul etti, 
h*ç Mahsubu Umumî aKnununu hatırına bile getir
medi. Şimdi ondokuz bin lirasını Mahsubu Umumî Ka
nununa tabi tutacağız. Ya geçen sene kırkiki bin lira
sını verdik ya. (Zararı yok sesleri) — Geçen sene ta
nıdık pekiyi; bugün ondokuz bin lirasını tanımaya
cağız bu olur mu? Geçen sene aynı zevattan mürek
kep olan bu heyeti muhtereme kırkiki bin lirasını 
kabul etmiştir. Mütebaki ondokuz bin lirası, hayır 
mahsubu umumiyeye tabi olacaktır, bendeniz bunu 
heyeti muhteremenin prensibine ve muamelesinin insi
camına bile muhalif bulurum. Onun için geçen sene 
kabul ettiğimiz kısmın mütebakisinin de kabulünü rica 
ediyorum. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bu Lozan 
Muahedesi mucibince bunun nakden verilmesi kana
atindeyim. Çünkü efendiler bu Mahsubu Umumî Ka
nunu çıktığı zaman Hasan Fehmi Bey Maliye Ve
kili idi. O vakitte Osmanlı Hükümeti sakıtasınm borç
larının Cümlesi eğer Mahsubu Umumî Kanununa tabi 
İdi ise, Hasan Beyefendi Düyunu Umumiye de Mah
subu Umumî Kanununa tabisiniz diye Avrupa hükü
metleri ile bîr itilafname yapmalı idi ve bundan do
layı Mahsubu Umumî Kanununa tabi tutmalı idi. 
Kendilerine teşekkür eder idim. Avrupa hükümetle
rinin borcu düyunu umumiyeye mahsubu icra olun
mak lâzım gelirdi. Bunu Hasan Beyefendinin yapması 
icabederdi. Niçin yapmamıştır? Bendeniz de bunu 
soruyorum. 

HASAN FEHMİÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
evvelâ Mahsubu Umumî Kanunu Meclisi Âlice tas
dik edilip mevkii meriyete konulduğu zaman bende
niz Maliye Vekili değil idim. Cevap olarak arz ede
rim. İkincisi düyunu hariciyede, ecnebilere ait olan 
deyin ile tabiiyeti Türk olanlara ait bulunan deyini 
Mahsubu Umumî Kanunu tamamen tefrik etmiştir 
ve muhtelit hakem mahkemesine müracaat salâhi
yetini Lozan Muahedesi yalnız ecnebilere vermiştir. 
Türk tabiiyetini haiz Olanlara vermemiştir. Onlar iti
laf nameler ile haklarını almışlardır. İtilaf namelerin 
esâsı doğrudur. Fakat ahiren neşredilen Mahsubu 
Umumî Kanunu bu itiSafnameleri, ahkâmının mutlak 
olması itibariyle, dairci şümulüne almıştır. Onun dai-
rei şümulünden hariç tutmakta eğer idarî ve malî bir 
falde mülahaza olunuyorsa bir maddei kanuniye ile 
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evvelâ istisnaiyetin temin edilmesi lâzım gelir. Maruza
tım, münferiden, münhasıran bir şirketin matlubunun 
tediyesi için bütçede tahsisat açmanın muvafık olma
dığı hususuna nazarı dikkati celp etmekten ibarettir. 

REİS — Tay teklif ediyor musunuz efendim? 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Tahriri tek

lifim yoktur efendim. 
REİS — Başka mütalâa varmıdır efendim? Fasıl 

kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

665 Adana'dan mubayaa olunan telsizin 
1926 senesi taksiti 2 500 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Fasıl kabul edilmiştir. 

666 Beynelmilel mezarlıklar komisyo
nu masarifi 10 000 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Fasıl kabul edilmiştir. 

667 Mekâtibi askeriye masrafı 30 000 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Fasıl kabul edilmiştir. 

Bir takrir vardır, okunacaktır efendim : 

3. — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyle arka
daşlarının; beni ve bahri ordulara Meclisin selamla
rının iblağına dair takriri. 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Müdafaai Milliye Muhterem Vekilinin, Müdafaai 
Milliye bütçesinin müzakeresi münasebetiyle vuku bu
lan beyanatında vatan ve cumhuriyetin muhafaza ve 
nigehbam olan bcrrî ve bahrî ordularımızın, imtizam 
ve mükemmeliyetine şükranla ıttıla hasıl ettik. Bu 
cihetle berrî ve bahrî cumhuriyet ordularına Meclisin 
selamlarının Riyaseti Cehle vasıtasiyle iblağını teklif 
ederiz. 18 .5 .1926 

Denizli 
Mazhar Müfit 

İsparta 
İbrahim 

Canik 
Talat Avni 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 

Denizli 
Yusuf 

(Çok muvafık sesleri) 
REİS — Efendim, bu takriri reyinize arz ediyo

rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

B) İMALÂTI HARBİYE BÜTÇESİ : 
REİS — Efendim, imalâtı harbiye bütçesinin mü

zakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmıdır? (Hayır sesleri) Fasıllara geçilmesini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

671 Teşkilâtı umumiye maaşatı 120 721 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Fasıl kabul edilmiştir. 

672 Ücurat ve yevmiye 2 060 620 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Fasıl kabul edilmiştir. 

673 Tahsisatı fevkalâde 254 436 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

674 Ayniyatı sabite 1 300 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

675 Levazım 7 500 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

676 Müteferrika 4 000 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

677 İkramiye 8 000 
REİS — İtiraz varmıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

678 Kütüp ve risail 2 000 
REİS — İtiraz eden varmıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

679 Masarifi mütenevvia 34 300 
REİS — İtiraz eden varmıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

680 Levazımı iaşe 230 000 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

681 Levazımı askeriye 660 980 
REİS — İtiraz eden varmıdır efen
dim?. Kabul edilmiştir. 

682 Eczayı tıbbiye 3 000 
REİS — Mütalâa varmıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

683 Nakliyat 150 000 
REİS — İtiraz eden varmıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

684 İnşaat ve tamirat 120 000 
REİS — İtiraz eden varmıdır efen
dim? Kabul edilmiştir, 
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Fasıl Lira 

685 Ecnebi mütehassıslar 100 000 
REİS — Mütalâa var mıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

686 Avrupa'ya gönderilecekler masrafı 170 000 
REİS — Bir itiraz var mıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

687 Mektepler 7 000 
REİS — Bir itiraz var mıdır efen
dim? Kabul edilmiştir. 

688 Fabrikalar masarifi umumiyesi 2 345 000 
REİS — Mütalâa var mıdır efendim? 
Kabul edilmiştir. 

689 Amele ve memurini fenniye için ha
yat ve kaza sigorta bedeline mua
venet 30 000 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
meşrutiyetin ilânından sonra idi. Zeytinburnu fabri
kasında bir teavün sandığı teşkil edilmişti. Bu san
dığın muhteviyatı bir takım sui istimale uğratılmıştı. 
Bundan Recep Bey arkadaşımızı haberdar etmiş ve 
kendilerine cidden müteşekkir kalmıştım. Çünkü bu 
meseleyi epeyce takip ettiler. Lâkin netice nereye var
mıştır? Lütfen bunu izah buyursunlar. Bu bir» ikin
cisi. Geçen sene de bu fabrikalar kuza ve sairesine 
karşı sigorta için otuz bin lira konulmuştu. Bıi sene 
de konulmuş, teşekkür ederim. Fakat geçen senenin 
neticesi ne oldu ve ne gibi semereler verdi? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Efendim, iki şey sordular. Birisi ame
lenin vaktiyle vücuda getirmiş olduğu teavün sandığı
nın bize nakden olmaksızın hesaben intikal eden mua
melesi neticesinin ne olduğu, ikincisi de geçen sene 
bu fasılda vaz edilmiş olan 30 bin lira ile ne yapıl
mış olduğu hakkındadır. Eski vaziyete dair arz ma
lumat edeyim. Geçen sene bu mesele müzakere edi
lirken bendeniz zaten yeni vekil olmuştum. Vekâle
tin lâzimüttasfiye olan ehemmiyetli işleri arasında bu 
da mevcut idi. İstanbul'daki fabrikanın bu işe ait olan 
muamelâtını tetkik ettirdim. Yapılan hesabat netice
sinde 50 bin küsur liraya baliğ olan teavün sandığı
nın parasının, mütareke devrinde itilaf devletleri ta
rafından tahrip edilmesin diye devlet müessesatı as
keriyesi meyanından çıkarılan fabrikalar idaresi ta
rafından, o zaman hükümetten para alınmadığı için 
fabrikalara sarf edilen ve amelenin hakkına taalluk 
eden bir para olduğunu anladım. Bu paradan ufak 
bir kısmı bazı memurlar tarafından sui istimal edil-

| diği için onların muamelesi mahkeme sevk edildi. Di
ğerleri halikında o zamanki hususî bütçesiyle yaşayan 
fabrikaların varidat ve sarfiyatiyle yapılan, masarifat, 
matlubat ve düyun zimmetleri hakkında hesap liste-

I leri çıkarıldı ve Maliye Vekâletine takdim edildi. Ben-
I deniz de tahriren ve şifahen olmak üzere müteaddit 
i defalar Maliye Vekâletinde görüştüm. Henüz katî 

muamelei tasfiye yapılmamış olmakla beraber esas iti
bariyle amelenin nükudu zatilerinden ibaret olan bu 
elli bin liranın verilmesi muvafık olacağı noktasında 

I mutabık kaldık. Bundan yirmi bin lirayı vaziyeti nak
diye müsait olduğu zamanda vereceklerini Maliye Ve-

I kili Beyefendi bendenize vaat buyurdular. Binaen-
I aleyh bu şekil tasfiye yolundadır. Bu maliyece taay-
I yün ettikten sonra nakit muamelesi intaç edilecek. 

30 bin lira meselesine gelince : Geçen sene bu fa
sılda mevcut olan otuz bin lira Muvazenei Maliye 

I Encümeninde tasrih ettiğim veçhile ameleyi sigorta
ya isim isim yazdırmak istedik, fakat bilâhare Mü-

| diriyeti Umumiyenin yaptığı tetkikat neticesinde an
laşıldı ki otuz bin lira ile pek çok mühim miktardaki 
ameleyi sigorta etmek kabil olmayacak. Buna muka
bil senede - Allah göstermesin - bir veya iki kaza -

I inşallah hiç olmaz, ufak bir iki kaza vuku bulacak 
olursa bu kazaya maruz kalacak kimselere sigorta 
kumpanyasının vereceği para otuz bin lira nisbetin-

I den çok az bir paradır. Şu halde otuz bin liranın mü-
[ him bir kısmı sigorta kumpanyası tarafından kaza-
I nılacaktır. Bu tarzda devam etmektense maruzu kaza 
I olan kimselere ikramiye şeklinde paradan bir mik-
I tar verip geri tarafının Hazinede kalması tarikini 
I daha münasip bulduk. Bu meseleyi bendeniz Heyeti 
I Vekileye de arz ettim. Mademki her sene otuz bin 
I lira konuluyor. Otuz bin lirayı amele için teşkil edi-
I lecek teavün sandığına sermaye ittihaz ederek ve ame-
I leden de yüzde muayyen bir miktar katiyat yaparak 

ve arz ettiğim gibi geçen sene hesabı yapılan elli bin 
I lira matluptan verilecek olan para her ne kadarsa 
I onu da buna zammederek daha geniş mikyasta bir 
I teavün sandığı vücuda getirmek ve her sene Hazine-
I nin ve amelenin vereceği bu para ile teavün sandı

ğını kudretli bir şekilde bulundurarak amelenin istik-
I balini bu suretle temin etmek noktasına heye-
I ti vekilece müttehiden karar verdik. Bunun üze-
I rine tanzim edilen kanun lâyihası heyeti muhte-
I reminize gelmiştir. Zannederim Muvazenei Ma

liye Encümenine havale olunmuş veya olunmak 
I üzeredir. Muvazenei Maliye Encümeni bunu bir 
I kaç günde intaç ettiği takdirde bu paranın tarzı 
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masrafı bir kanuna rapten çıkmış olacak ve amelenin 
istikbali bir kanun metniyle temin edilmiş olacaktır. 

REİS — Başka mütalâa var mı? (Hayır sesleri) 
Fasıl kabul edildi. 

Efendim, Harita MUdiriyeti Umumiyesi bütçesine 
geçiyoruz. 

C) HARİTA MUDİRİYETİ UMUMİYESİ 
BÜTÇESİ : 

REİS — Efendim, bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Arka
daşlar; memleketimizde sessiz sadasız hiç propaganda 
ve yaygara yapmadan çalışan ve müsmir bir netice 
veren bir daire varsa o da harita dairesidir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Başka dai
reler mi yaygara yapıyor Muhtar Bey? 

AHMET MUHTAR BEY (Devanda) — Yine tek
rar ediyorum; bu gün hiç bir daire yoktur ki haftada 
bir beyanatı ve gazetecilerle mülakatı olmasın. Halbu
ki memleketimizde harita dairesi var mı yok mu? Bel
ki mebusların ekserisi bile bilmez (Handeler) o ka
dar sükûnetle ve o kadar mütevazi surette çalışıyor. 

YUSUF BEY (Denizli) — Bütçesini tasdik eden 
Meclis bilmez mi? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Hafta geçermi ki 
şehremininin mülakatı gazetelere geçmesin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bunu bil-
miyerek söyledin, ne ise tashih ediniz. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Ben ken
dimi bilirim. Bunun gibi sükût edip de kendi kendine 
vazifesini yapan bir daire yoktur. Bu daireyi de muh
terem muallimimiz Şevki Paşa hazretleri tesis etmiş
tir. Memleketimizin yavaş yavaş kimse bilmeden ha
ritaları muntazam şekilde vasaiti fenniyesi nisbctinde 
ilerlemektedir. Bugün Kibat haritalarından sıhlıata 
daha yakın haritalar elimize geçiyor ve memleketi
mizi onlarla tetkik edebiliriz. Yani büsbütün karan
lık olan memlekette büyük lüks lambası yoksa bile 
kandil şeklinde nur konulmuştur. O muallimi muh
teremin tesis ettiği ve rüfekasının yardımiyle devam 
etmekte bulunan dairenin mesaisine karşı şükran ma
kamında bu kürsüden ifadede bulunmak istiyorum. 
Yalnız buna mukabil de bir istirhamım var. Geçen 
sene haritası alınıp da henüz elimize geçmeyen kartog-
rafya dairesinin bir parça teehhüründen dolayı tabı 
edilemeyen haritaların bir parça tacilini ve memleke
tin fevkalâde muhtaç olduğu bu parçaların da ikma
lini vekili muhteremden istirham ediyorum. Zannede
rim ki dairesinin İstanbul'dan buraya naklinden, mat

baasının bilmem nesinden ve fen memurlarının üc
retlerinin verilememesinden dolayı bir seneden beri 
arazi üzerinde bütün arkadaşların çalışıp da meyda
na koydukları haritaların tabı teehhür etmiştir. Nok
san olan kısmını da bu suretle ikmal etsinler. Kar
tografi dairesinden bir an evvel çıkartsınlar. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Fasıllara ge
çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

691 Teşkilâtı umumiye maaşatı 55 212 
REİS — İtiraz var mı? Kabul edildi. 

692 Memurin ve müstahdemim* daime 
ücuratı 20 000 
REİS — İtiraz var mı? Kabul edildi. 

693 Tahsisatı fevkalâde 136 848 
REİS — İtiraz var mı? Kabul edildi. 

694 Tazminat 46 189 
REİS — İtiraz var mı? Kabul edildi. 

696 Levazım 2 100 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

697 Müteferrika 600 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

698 Masarifi müştereke 22 900 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

699 Levazımı iaşe 97 800 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

700 Levazımı askeriye 14 800 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

701 Levazımı fenniye 95 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

702 Levazımı sıhhiye 800 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

703 Nakliyat 4 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

704 Harita kâğıdı mubayaası 4 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, 704 üncü fas
lın unvanında bir hata olmuştur, «matbaa masarifi 
daimesi ve harita kâğıdı mubayaası» olacaktır. 
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704 Matbaa masarifi daimesi ve harita 
kâğıdı mubayaası 4 000-
REİS — Şeklinde tashih edilmiştir. 
İtiraz eden var mı? Kabul edildi. 

705 İnşaat ve tamirat 100 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

706 Mütehassıslar ücreti ile Avrupa'ya 
talebe izamı masrafı 25 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

D) BAHRİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
REİS — Bahriye Vekâleti bütçesinin heyeti umu-

miyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

711 Maaşat 463 003 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edilmiştir. 

712 Ücurat 71 820 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

713 Tahsisatı fevkalâde 1191276 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

714 Ayniyatı sabite 17 100 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

715 Levazım 10 200 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

716 Müteferrika .7 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

717 Masarifi mütenevvia 203 833 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

Lira 

718 870 666 Levazımı iaşe 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

719 Levazımı askeriye 717 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

720 Levazımı harbiye 1310 000 
BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere

ket) — Efendim, bu faslın beşinci maddesinde yal
nız (sefain) denmiş, (sefain tamiratı) diye tashih bu-
yurulmasını rica ediyorum. 

REİS — O suret tashih ederiz. Başka mütalâa var 
mı? Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

721 10 500 Levazımı sıhhiye 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 
Nakliyat 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 
İnşaat ve tamirat 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 
Ecnebi mütehassısları 
REİS — İtiraz eden var nu? Kabul 
edildi. 
Boğazlar komisyonu masrafı 
REİS — İtiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bahriye Vekâleti büt
çesine 726 numaralı bir fasıl ilâvesini Encümen ri
ca ediyor. Limanlar idaresinden bahriyeye nakledile
cek zabitan vardır. Bu zabifanm maaşat ve tahsisatı 
fevkalâdesi faslıdır. Mecmuu 11 760 liraya baliğ ol
maktadır. Müsaade buyurulursa iki maddeli bir fa
sıl halinde bunun sonuna ilâvesini rica ediyorum. 
Bunun üç bin lirası birinci maddeyi teşkil eden maaşa-
ta ve 8 760 lirası da ikinci maddeyi teşkil eden tah
sisatı fevkalâdeye aittir. (Muvafık sesleri) 

722 

723 

724 

725 

55 000 

75 000 

86 000 

5 000 
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Fasıl Lira 

726 Liman idaresinden nakledilecek za
bıtan maaşatı ve tahsisatı 11 760 
REİS — itiraz eden var mı? Kabul 
edildi. 

İDARE HEYETİNDEN ALİ RIZA BEY (istan
bul) — Efendim, Meclisi Âlinin bütçesinin kabulün
den sonra Şark İstiklâl Mahkemesine, kanunun ver
diği salahiyet ve esasat dairesinde arkadaşlarımız içe
risinden bir mtiddei umum! intihab edilmiştir. Diğer 

t i mtm^ ı ı 

EKSERİYET OLMADIĞINDAN İKİNCİ CELSE AÇILAMAMIŞTIR, 

arkadaşlara şehrî ikiytiz liradan senevi 2 400 lira İs
tiklâl Mahkemesi tahsisatı verildiğine göre o arka
daşımız için de o faslm maddesine 2 400 liranın ilâ
vesi icap ediyor. Muvazenei Maliye Encümeninin bu
na bir şekil bulması lâzım geliyor. Bunu teklif edi
yorum. 

REİS — Efendim, o fasıl reye konulmuş ve ka
bul edilmişti. Encümen bir madde ilâve eder. On da
kika teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Cebe; Saat : 15,35 
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