ÖAĞbÂN'&İR İ1EBÜS — %
değildir.

kmise

fazı

'fÜNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu , teklifte
bulunan arkadaşa teşekkür ederim. Mümkün
olabildiği. kadar vekâletleri, daireleri 'azaltmak,
şube,ve sair makamları azaltmak ve binaenaleyh.
en ruhlu .olnıak üzere muameleleri azaltmak, ne
ticeleri çoğaltmak ve feyiz ve bereketi tezyit
etmektir. Efendim bendenizarkadaşımızla; yâl
nız bir noktada ayrılıyorum. Henüz şimdi teklif
hakkım mahfuz .olmak üzere sureti katiyede tek
lif etmiyorum. Bendeniz selâmeti umumîye ünvaniyle bir vekâlet düşünmüştüm. O da esasen
bahriye ve berriye...
R E İ S — Ayrıca bir teklifir o.
TUNÂLI HİLMİ B. (DMtilla) — Efendim,
Nâfıa Vekâleti katiyen MüÖMyeti Umumiyeye
'iMvif ediİmeliolir.
Hulâsa eferidilef! Ef&idi
'Hazretlerinin ' buyurduğu gibi, memurların çok
luğuna katiyen muarız değilim,5 elverir ki,' o me
murlara iş gprdürÜlşün,.1 Fakat' Müdiriyeti Umu
miyeye kâİBedilirse iki' kâfimiz" olâ&k, birincisi
vekâlet maaşı, vekâlet "dâiresinin m!âaşı, kalemi
mahsusu' var vesâifösi var, 'saydırmayın, ' kısa
söyleVeyim. Efendim, bilhassa en büyük kârımız
muamelât itibariyle olacak bir kerre vekâlet da
iresi ortadan kalkarsa o daireye hiâhsus'olan mu'aırieleler tamâmiyle zail olmuş olacaktır. Bina\ enaleyh zavallı köylü şehire gidip "Vekil Beye
istidasını vermek, onun kalemi mahpusu vesaifesi
ni şûrasını burasını dolaşmak
gibi bir takım
vakit sarf etmek gibi zararlarından kurtulacak.
Bundan dolayıdır ki, katiyen bunun Müdiriyeti
Umumiyeye kalbine taraftarım.
; SIRRI B. (İzmit) — Elimizdeki teklif in ma
hiyeti elbette cümlenizce malûm olmuştur. Yalnız
Nafia Vekâletinin değil, bütün Vekâletlerin âde
ta bir senelik sayü gayretlerinin ...
BİR MEBUS B. — Hayaliniz gibi (Handeler).
SIRRI B. (Devamla) — Mahiyetini;gösterir
elimizde bir l bütçe vari; Biz'bu bütçeyi; tetkik 1 et
mek suretiyle istediğimiz şekle göre her\hânği bir
vekâletin kadrosunu * küçültmek veya büsbütün
tadil etmek veya'başka bir1 şekle ifrağ' etmek sa
lâhiyetimiz ^anilindedir. Biuâenialeyh Heyeti Ceİile muvafakat ederse Nafıa Vekâletinin Müdi
riyeti Umumiyeye kalbi veya ipkasına dair mü
zakereyi'bütçenin müzakeresine talik ederiz. (Mu
vafık sesleri),
'JtE'tŞ — Efendim, Sırrı Beyin teklifini ka-;
bul ediyor müsüııuz'? Kabul edenler lütfen el
'k'âldii'sıh. O hâlde bu mesele Nafıa Vekâletinin
bütçesinin müzakeresine talik"? edilmiştir. O taki^
soyle'rsihiz. Sözünüz mahfuzdur.
'MUSTAFÂ B. (Tökad).— Ben hepsinin ta,
raftarıyım/Ne lüzum var? Biz harp edeceğiz. Bu4
rada Vekâlet Vekâlet Vekâlet...

•

_iüfa

4. — TEKLÎPIİER
1. — Bursa Mebusu Operatör Emin
ziynet'' eşyasından İthalât resmi alınması
da teklifi kanunîsi (2/199)

Beyin,
hakkın

R E İ S — Lüks eşyadan gümrük alınmasına
dair Operatör Emin Beyin teklifi var. Bunu Lâ
yiha" Elicüniehin e gönderelim.
-RAGİB B. (Kütahya) — L ü k s eşyasından
gümrük alınmasına dair verilmiş bir lâyİhai ka
nuniye vardır. Uzun müddetten beri Muvvazenei
Maliye Encümeninde bulunuyor. Lütfen Muvazenei Maliye Encümeni bunu biran evvel Heyeti
Umumiyeye sevkederse Heyeti Umumiyece bu
nun müzakeresinde Emin Beyin bu teklif i de na
zarı itibare alınır.
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — T e v h i t
olunsun. 'Müsaade buyurursanız.
R E İ S — M u t a z e n e i Maliye
Encümeninde
tevhidini kabul edenler lütfen el kaldırsın' kabul
edildi.
2. — Kırşehir Mebusu Sâdık -Beyim, Keskin
kazası tdsküât mülkiyesi hakkında teklifi kanunisi
(2/198)'
R E İ S —- Keskin kazası teşkilâtı mülkiyesi
hakkında' Kırşehir Mebusu Sadık Beyin bir tek
lifi vardır, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz.
3. —: Yö&gâd Mebusu Feyyaz Âli Bey ve refik
lerinin,'Yozgad sancaği 'teşkilâtı mülkiyesi hak
kında teklif i kanunuisi (2/198)
R E İ S — Yozgad sancağı teşkilâtı mülkiyesi
hakkında Yozgad Mebusu Feyyaz, Riza ve Bah
ri" Beylerin tekliflörî vardır. Bunu da Lâyiha
Encümenine gönderiyoruz.
6. — SÜÂtLER, CEVÂPLAR
1. — Mersin Mebusu Yusuf Ziya Beyim, muhtminizürraa tahsis edihn 300 bin liranın nerelere
tahsis "edildiğinle dair suali ve İktisat Vekâleti
Vekili Mahmut Celâl Beyin şifahî cevabı
İfâjîS —Muhtâcini zürra için alınan paranın
nerelere • tahsis k-ilmdığı hakkında bir takrir
vari Mftlftmu âlinizf muhtâcini zürraa para tev
zii meselesi evvelce mevzuubahis olmuştu. Onu
rüfekadan bir zat sordu, nerelere sarf olunacak
tır İ'Nenelere 1 tevzi olunacaktırdiye İktisat Ve
kili "Muhteremi buradadırlar,'lâzıihgelen esvabı
verirler.
'İKTİSAT VEKÂLETİ VEKİLİ MAHMUD
CEL'ÂLi B. —- Bu MeclisMzin sarfına mezuniyet
veVdigî'200 bin liranın sureti tevzii hakkında
kabul iettiğîmiz usulün evvelemirde birisini arzedeyim. Birinci derecede harp ve isyan mıntakâsını ; riâz'ârı dikkate âldık, ikinci derecede
istilâ, seylâp ve* saire suretiyle mahsulâtı afetze
de "olan1 mahalleri nazarı itibara aldık Ve üçün-

