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REİS — İkinci Reisyekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATİPLER — H ^ ı p * . ^Bütetıya), <tev<tet ». (Kutuya) 

• • » I 

. REİS— Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık hur 
lâsası okunacak (Okundu). 

1. — ZABTI SABIK HULASASI 
Birinci celse ; 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde saat bir buçukta biliçtima zabtı sabık * hu

lâsası ki Jaat ve aynen kabul olundu. Katil;mad-
desihden mahkûm Giresunlu Ethem ile VâsiFM 
bakıyei müddeti cezaiyelerinin affına dait He
yeti Vekileden mevrud lâyihai kanuniye Adliye 
Eucümenine, sivil muhabere # memurlarına bir 
nefer tayın bedeli itasına dair lâyihai kanuniye 
M€daiaai Milüye ve Muvazeneâ Maliye Eneü-
,m«nietine, aşar mültezimlerinin bedeli takasi-
tinin tecillerine dair lâyihai kanuniye Kavanin 
ve Muvazenei Maliye Encümenlerine, Tokad 
Mebusu Bifat Beyin, Beskengeç ve Kirkorus ka
riye! e cine dair takriri D&M^ Vekâletine, Oltu 
«Mebusu Rustem Beyin Oltu hayalisinin tekâlifi 
emiriye zamaiminden istisnalarına dair kararın 
(1337) senesi için kanun şeklinde tedvini hak
kındaki teklifi Lâyiha Encümenine havale olu
narak Nafıa bütçesinin müzakeresine geçildi. 
Mezkûr bütçe ile nvüzakereleri tehir edilmiş 
olan ^Nafıa Vekâletinin müdüriyeti umumiyeye 
kalbi hakkındaki teklif ile Salihli ve Bursa ara-
s;ıftdttki turuku hususiyenin turuku umumiye me-
?*anma ithaline dair teklif ret ve Taşucu, Silif
ke, Mersin, Karaman, Afyon Karahisar, Sandıklı 
ve Dinar, Baladız turuku huşusiyesfyle Merzi
fon,' Havza, Çalatîı tarikinin 'turuku umumiye 
meyanma ithaline dâir levayıhi-kanuniye tahsisa
ta nıötaaİlik fasılları ihraç ^^iptek suretiyle 
kabul ve Antalya-'da bir liman inşası için teşebbü-
satta bulunulduğuna 4«ir Nafıa Vekâleti tez
keresi kıraat olunarak teneffüs içinde celse ta
til olundu. 

• ' . ' • ' - ' İkinci c^lse .'-
;Hasan Fehmi Efendinin tahtı riyallerinde 

saat 3,15de biliçtima' Gaziayıntt.ap cephesine azi
met ede&k-olan-Kılıç Ali, Abdurrahroân îiimi ve 
Menıdüh(Beylerin vedanameleri kıraat ve-muma-
ifeyhtoin v^zifei vataniyeieFİni ifa etmek suretiyle 
.cepheye izam kılındıkları ve Ergani Mebusu 
Büstü Beyin de bu suretle mezun addedilmesi 

ve kendilerine dairei intihabiyelerine avdet eden 
mebuslara verilecek rarcırah misillü harcırah 
ita kılınması tensip ve Nafıa bütçesinin müza
keresine geçilerek 254, 256, 257, 264, 265, 267, 

.270 »d fasılları^aynen ve 252, 255, 258, 263", 266, 
271 nei fasılları tadilen kabul olunarak teneffüs 
için celseye nihayet verildi. 

"Üçüncü celse hafidir. 
Risvekiîi Kâtip ^ Kâtip 

Umun Fehmi Feyyaz Âli Mehmet Eusim 

- REİS — Zabtı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? (Hayır sesleri). Zabtı sabık hulâ
sası kabul edildi. 

5. — TEZKEBELER 
1, — Konya Mebusu Abdülhalim Çelebi Efen

dinin, şimendifer memurlarınca muJiadâerat ve 
yolculara hüsnü muamele edilmesine dair takriri
ne cevaben Nafıa Vekâletinden mevrut teskere 

REİS •— Şimendiferle seyahat edenlere teş
kilât icrasına dair Abdülhalim Çelebi Efendinin 
takrirleri üzerine Nafıa Vekâletinden mevrut 
tezkerei cevabiye vardır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
27 . I . 1337 tarihli ve 1146 - 2164 numaralı 

tezkerei âliyeleri cevabıdır. Konya Mebusu 
Abdülhalim Çelebi Efendi tarafından Riyaseti 
Celilerine takdim edilmiş olan rapor mütalâa 
edildi. Badema şimendiferle seyahat edecek olan
lara teshil ât iraesi ve bilhassa muhadderatı islâmi-
ye için âzami hürmet ve muavenet ifası esbabı 
temin edilmiştir. Mumaileyh Çelebi Efendi Haz
retlerinin zaman ve mekân ve şahıs tâyini sure
tiyle müspet bil* şikâyetleri varsa iktizası hemen 
ifa edilmek üzere işar Duyurulması mâruzdur 
eferiâim. 

Şubat 1337 
Umuru Nafıa Vekili 

Ömer Lûtf i 

4. — TEKLİFLER 
1. —T- Kamhisarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyin, 

TeşkiMfa:E$a$iye Kanununun taddline dair teklifi 
karnisi (M/238) 

532 
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&EİS--Hükümetin Teşkilat!! Esasiye ve ida- I 

riyesine dair kanunun tadiline mütaaliifc Kara-
hisarı Şarkî Mebusu Mustafa Beyin bir takriri 
vardır, • •'•'"-•: 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Esbabı mucibe muhtırası 

Hükümetten verilen halkçılık programı üze
rine encümeni mahsus tarafmdaiı kaleme alinflp | 
ahiren Büyük Millet Meclisinin tasvip ve tas* 
dikına iktiran ettirilen kanun mütalâa ve tet
kik olundu. Bu kanunun birinci maddesi j ü § 
yüz milyoa müsiümanın mefheri olaa Makamı 
Muallâyi Hilaf eti ortadan kaJdıtmağa dâl oluş 
dinî mübini islâmda hilâfetin, lüzumu âzadei 
izah ye bu lüzum mütaaddit kararlarımız bahu
sus . Nisabı müzakere kamtmınıtn: birinci mad
desi mucibince Heyeti Umumiye tarafından ınu-
saddak olmakla beraber hilâfetin ademi lüzumu
na kail olmak, hilâfete düşman» olan. İngiliz 
ve Fransızların ekmeğine yağ sürmek ve ana
sırı sairei islâmiyeye nazaran bir avuftan iba
ret olan biz Türkleri âlemi islâm nazarından dü
şürmek demek olarak maddei mezkûrenin ha
liyle ipkası rehini cevaz olamıyacağı ve hiçbir 
millet Ve hiçbir hükümet, reisi olmaksızın hüs- ] 
nü idare olunamıyacağı. cihetle milletin bilâ- | 
kaydüşar$ hakimiyetine Kail olmak suretiyle ka
bili tatbik,:ye icra olmıyan bir nazariyeye istinat 
edilmiş olduğu itikadındayım. Maahaza kanu
nu mezbürun yedinci, sekizinci, dokuzuncu 
maddeleri dahi neMlemre gayrinmvafık ve te
mini maksada ğayrikâfi olduğundan maada zik-
rolunan Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzake
resi cihatı mütaaddideden Kanunu Esası ve Ni-
zamnamei Dahilî ahkâmına muhalif olarak ce
reyan etmiş bulunmak noktasından her ne ka
dar muta olsa bile hakiki bir kanun addoluna-
mıyacağı müstağnii izahtır. Ânın içindir ki ka
nunu mezkûr, mazbata muharrirliği vazifesini 
ifa eden <zata nispetle Kanunu Vehbi diye bey-
nerrüfeka nam almıştır. Binaenaleyh kamımı 
mezbürun ıslahı lâzimeden olmakla on iki mad
deden ibaret olarak âcizane kaleme-aîman teklifi 
kanüiyi leifen takdime cesaret ediyorum. Heye
ti Vekilenin tefriki vezaifine dair 8 Temmuz 
1336 taTSalnde Heyeti Umumiyeye takdim edipte 
Kanunu Esası Encümenine lıaaEale buyurulan 
teklifi kanunui ve Heyeti VeMknin intihabına 
dair olan kanunun ikinci maddei muaddelesİDİn 
tekrar tadili ve zikrolunan Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun yedinci ve dokuzuncu maddeleri
nintadüine dair olan tekâlifi fâeizaaem de ka
yına Encümeninde bulunup Heyeti Vekilenin 
tefriki vezaifi için tenkil buyuraılaB. on be§ fel
lik encümence yekdiğerine taall&k ve mtmase-
beti okhağu. cihetle cümleşİBİn birleştirilerek 
neticelendirilmişi münasip ©laeağmı arz ve ifa-

. m ? ••-* rt 
yi raa^feıeasoıi tekâiî ederim. 

mŞabatl33!7 -
K^ahiga^teaist î̂ efeusu 

Mus*aia 

Büyük J&iUet Mekiği E i & ^ e j y » $ e $ $ $ t ı 
esasiyesiue ve idaresine dajr teftili ktoTO 
MA£©E î . —•* Hakka h â k h a ^ e t f s ^ itiba

riyle ımileftinâfrv : 
Bvtj^k Millet Meel ismin istinatgahı millet 

olduğu gibi kuvvei icraiyenin merci ve^müste* 
nidümleyhi daİi Büyük M$&t ]^<$slte, 

Makamı Muallâyî ;> HÜâf eti. i s ^ i £ e $ j v ba*-
dettahüs cevazı fer'i dairesince f#aJÎ T# Ma^ 
niyetim, tâyin wta1Mİfo «afeişftf ^ ş e e k ah- .. 
vali 4#ye, ve icaDirhal^e zjan^a : ^ p e , jn$< 
cedded«n bUüitihap gelecek blau Itfecîise iaitijj». 

MADDE 2. — Tegri ye icra salâhi;yei mille^ 
tin yegane ve hakîki mümessili olan Büytik 
Millet Meclisinde «teeelîi v̂e temerküz eder. 

Ve Türkiye Büyük Millet Meelisi unvanım 
taşır. 

MADDE 3. — Büyük Millet Meetisi tarafın
dan intihap olunan Beis, bir içtima senesi zar
fında^ Büyük Millet Meclisi Reisidir. Bu sıfatla 
Meclisin mukarreratını Hükümete tebliğ ve ilân 
eder. 

Meclis Riyasetiyle icra vekâleti bir zat uh
desinde içtima edemez. 

ŞtADDE 4. — Büyük Millet Meçlisi MM&-
metînin inkısam eylediği stevairi yedinci madde
deki vekilleri vasıtasiyle idare eder ve vekille
re viçhe* tâyin ve ledelhace Kanunu Esası muci
bince ıskat eder, 

MADDE 5V— Nisabı müzakere kanununun 
birtaci maddesinde ^nuharrer olduğu üzere,-Bü
yük Millet Meclisi; gayesinin husulüne kadar 
müstemirren mü§temi bulunup ancak kamunu 
mezburuİı altıncı maddesindeki mü$&eti içtima 
r̂e tahsisat Teşrinisani iptidasında» itibaren ce
reyan edecek blaaı jdört aya munhagır ve tazmi
nat şatearu şaıreye mahsustur, Mezkur dört 
mah. zariında Jter ne sebebe mebni ojursa olsun 
mevcut blmıyan âzftya tahsisat v.erilemeyip yal- , 
nız bulunduğu müddetçe zammiyat alır ve 
müddeti içtima hitam bulmadan hazjr bulunan-. 
lar ancak meycut bulundukları zamana ait tah
sisatı mukassatanalırlar. 

W8D$® 6. — Büyük Millet Meclisi âzasın
dan b^ıeri yalnız kendisi intihap eden dairenin 
TeMH ölfitayıp umûm -milletin vekilidir. 

MABRE ,7. — Heyeti Veki^ Ş^isyle Seriye 
VeWliJ^»k MiUet belisi ^m^Am ^mm-
saire dahi bu heyetin reisi canibinden biliflt^ap 

—âB-— 
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Büyük Millet Meclisi tarafından bîlâmünakaşa 
reyi hafi ile tasvip ve tasdik kdmn*. Tasdik olun
madığı takdirde yeniden Mihabı Heyeti İcrai-. 
ye Riyasetine ve tasdiki Meclise aittir. 

MADDE 8. — Heyeti Vekileden beheri ka-
vanirii mevcude dairesinde ifayi vazifede kema-
kân müstatkilien ve Heyeti Vekileye ait vezaifi 
umuıaiyede müştereken mesuldürler. Ancak ira-
dei seniyeye muhtaç olan mevaddm kâffesi hak
kında Büyük Millet Meclisinin muvafakat ve 
tasdiki şarttır. ; •.'"'. 

. MADJDE 9..-— Heyeti Vekile iradei seiüyeye 
muhtaç olan mevaddm listesini oh be£ günde 

bir. kere ve mevaddı müstacelede derakap esbabı 
•»_. mneibesiyle beraber Büyük Millet Meclisine tak

dim İderler. Meclis hususatı saireye takdimen 
bilâmünakaşa reyi hafi usulü üzere tasdik veya 
reddeder.^ Meclisin tasdikrna intizar kabil ve 
müsait olmayan hususatı mühimmei müstacele
de Heyeti Vekile mesuliyeti üzerine alarak mu-
kârreratmı infaz ve badehu Meclisin tasdikrna 
arzeder. 

MADDE 10. — İcra Vekillerinin intihabına 
dair olan kanunla Teşkilâtı Esasiye ve Nisabı 
Müzakere^ Kanunlarının işbu kanuna muhalif 
olan ahkâmı mefsuhtur.. 

MADDE 11. — îşbu kanunun icrasına Bü
yük Millet Meclisi memurdur. '•*'•' 

MADDE 12. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Karahisarı Şarkî Mebusu 
Mustafa 

Encümeni mahsusa havale olunsun sesleri). 
(Lâyihaya sesleri). 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarkî) — Zaten 
bu kanunun tadili hakkında bir encümen teşek-

. kül etmişti efendim. . 
REİS — Efendim, Nizamname mucibince Lâ

yiha Encümenine gönderiyoruz. Maamafih Mec-
lıR halâmı itîbare alırsa Lâyiha Encümenine gön
derelim. (Okunsun sesleri), (Gürültüler). Efen
dim Lâyiha Encümenine göndermek- isteniliyor. 
(Hayır sesleri). Lâyiha Encümenine havalesini 
kabul buyuranlar el kaldırsın. 

M Ü ^ A P A B . (Karahisan Şarkı) — Efen-
' dim; Jjâyiha Encümenini dolaşmakta ne mana 

v a r ! 'i • •';.-- : 

BEİS — Efendim, bu kanunun Lâyiha En
cümenine havalesini kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Havale olunmadı. Encümeni mahsusa 
havai esim kabul buyuranlar el kaldırsın.Lütfen 
ellerinizi indiriniz. Takriri reddedenlere! kal* 
dırsrm Efendim, kabul ile red arasında şüphe
lendik. Encümeni mahsusa havaloâni kabul 
edenler el kaldırsın. Encümeni mahsusa.ishale 

MUSTAFA B; (Tokad) — Beyhude toplanı
yoruz, bugün yapıyoruz, yarm bozuyoruz. 

6.— TAKRİRLER 
1. — Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, işten d 

çektirilmiş memurinin neticei tahakkukata kadar 
memuriyete tâyin edilmeleri hakkında takriri 

,REİS — İşten el çektrilmiş olan memurinin 
neticei tahkikatına kadar memuriyete tâyin edil
mesi hakkında .Kırşehir Mebusu Sadık Beyin 
bir takriri vardır. Tensip buyurursanız bu me
sele Şûrayi Devletin vazifesine taallûk eden bir 
mesele oluyor. Şûrayi Devlete ait olan kanun
lar, Dahiliye Encümenine tevdi edilmişti. Bu
nu da oraya havale edelim. 

2.'-— Kırşehir Mebusu Sadık Beyin, Çarşam
ba kazasındaki Körimam bataklığının tathiri 
hakkında takriri 

Rİ)İS '•*- Çarşamba kazasmdaki Körimam ba
taklığının tathiri için Kırşehir Mebusu Sadık 
Beyin bir teklifi vardır, ldarei hususiye mesai
line aittir. Tensip buyurursanız Dâhiliye Vekâ
letine havale edelim. Efendim, başka mütalâa 
var mit Dahiliye Vekâletine havalesini kabul 
edenler lütfen el. kaldırsın. Dahiliye Vekâletine 
havale edildi. 

8. — »IÜHTELİF EVRAK 
1. — Gaziayintab'ın biran evvel tahlisi hak

kında Maraş mebusu Refei v& Gaziaymtab Me
busu Hafız Şahin Efendilerle arkadaşlarından 
mevrut telgraf 

REİS — Ayıntab'm biranevyel tahlisi hak
kında Aymtab ve Maraş Mebuslarının telgrafı 
vardır. 

. Büyük Millet Meclisinin lütuf ve tavassutiyle 
Londra Kongresindeki Heyeti Murahhasamıza 

Meşru ve necip* bir mefkılre ile Türk vah
detinin harisi olarak teşekkül ve tomeyyüz eden 
Hükümetimizin gerek teessüsüne ve gerekse Hı
yanet ve rasanetine bütün varlığiyle her lâhza da 
bin can ile bin defa feda olan Ayıntâb hiçbir 
kahramanlık esatirinin kaydetmediği azim ve ce
lâdet mueizeleriyle zâliriı Fransız Hükümetinin 
sekiz aydanberi her saniyeölümler saçan yüz bin
lerce ağır mermileri altoda harap ve türap ol
mağa tahammül ederek kanlı tırnaklarının yar-
drmiylo anavatanından ayrılmak istememektedir 
ve her âfete karşı müttehit ve mütezayit bir 
veedü iman ile neticenin selâmet ye necatını bek
lemektedir. Kahraman Maraş beldesinin Fran
sızlardan tathirittin yıldönümüne müsadif olan 
şu günde şühedamızın tezkiri namları ve tecdidi 
hatıratlarından sonra altı bini mütecaviz bir 
cemaat, fevkalbeşer ve fevkattarih bir kasidei 

S M '-.;• 
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samı hamaset sahibi olan Aymtab'm daha azim- • 
kâr bir hareketle biran evvel, halâsı esbabının is-
tikmalini Hükümetimizden ve Heyeti Murahha-
samızdan arz ve istirham ederiz. 

12 I I I .1337 
Cemaat namına vazı imzaya memur 

Maraş Mebusu Ayıntab Mebusu 
Refet Şahin 

Maraş Mebusu 
; . ' . - ' Hasip 

REİS •— Efendim, bu telgrafı tensip buyu
rursanız Mudafaai Milliyeye havale edelim. (He
yeti Vekileye havale edilsin sesleri). Heyeti Ve
kile Riyasetine tevdiini arzu edenler el kaldır
sın. ' Heyeti Vekileye havale edilmiştir. 

7. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Erzurum, Mebusu Salih.E fendinin, Mos
kova'ya giden heyeti sefaret hakkında Hariciye 
Vekâletinden sual takriri 

REİS — Efendim, Moskova'ya giden Heyeti 
sefaret hakkmda Erzurum Mebusu Salih Efen
dinin bir sual takriri vardır. 

Hariciye bütçesi zaten ruznamemizdedir. 
Müzakere ederken o arada bu sual takririni de 
okuruz, lâzımğelen cevabı alırız. Okunmağa lü
zum yoktur, bütçe müzakeresi esnasında oku
nur. 

9.;— MAZBATALAR 
1. — Yüzbaşı Necati Efendi tarafından veri

len istidaya dair Arzuhal Encümeni mazbatası 

BEİS — Yüzbaşı, Necati Efendi imzalı isti
daya dair İstida Encümeninin mazbatası, var: 

«İs t iklâl mahkemesinden verilen hükmün 
muhtacı tadil ve iadesi caiz olup olmadığı Adli-
3'e Encümeninde tetkik buyurulsun ••» diyor. 

Tensip buyurursanız Adliye Encümenine ha
vale edelim. 

Adliye Encümenine havale edildi. 

â. —- Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Keçiöv*ende ciheti askeriyece işgal edilen bağlar 
hakkındaki takririne Mudafaai Milliye Vekâle
tinden gelen cevaM tezkere 

REİS — İşgal edilen bağlar hakkında Sü
leyman Sırrı ve.Operatör Emin Beyin bir sual 
takriri vardı, ona Mudafaai Milliye Vekâleti ce
vap veriyor. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
27 . I 1337 tarih ve zabıt kalemi 1145-2163 

numaralı tezkerei Celilöleri cevabıdır. Bağlarda
ki ebniyeye ciheti askeriyece müdahale edilmekte 
olduğuna dair Yozgad Mebusu Süleyman. Sırrı 
Bey tarafından verilen takrirde Keçiören mev-
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kiinde bulunan bağlarda telgraf bölüğü kumâri-
daniyle kâtibi tarafından sökülen kapı ve pen
cerelerin yerlerine iade . ettirilmesi ve badema 
makamata müracaat etmeksizin hotbehot ciheti 

"askeriye tarafından işgal edilmemesinin temini 
için Ankara Kumandanlığına emir verildiği mâ
ruzdur efendim. 

Mudafaai Milliye Vekili 
Fevzi 

REİS .— Efendim, bu meseleyi tensip buyu
rursanız Mudafaai Milliye bütçesi müzakere edi
lirken Mudafaai Milliye Vekili Paşanın huzuriy-
1 e müzakere ederiz, olmaz mı? (Gürültüler), (O 
zamana kadar bağlar kalmıyacak sesleri). Bili
yorsunuz ki, Suallerde umumî Müzakere açıl
maz, sual sorulur, cevap alınır. Kâfi görül
mezse istizah takriri verilir, öyle bir takrir de 
yoktur. Heyeti Celileniz de umumî müzakere 
açmak arzusunu görüyorum. Onun için bunu 
bütçe müzakeresine kadar tehir edelim.' 

2. — AZAYI KİRAM MJAMELÂTI 

1. — Ergani mebusu Rüştü Beyin mûhassa* 
satmm ne suretle tesviye edileceğine dair idare 
Heyetinin tezkeresi 

RÜŞTÜ B. (Ergani) — Efendim, bendeniz 
bir takrir vermiştim. Burada mı? 

REÎS — « Geçenki celsenizde hizmeti vata
niye ile vazife tevdi edilerek memleketine avde
ti Heyeti Oelilenizin kararına iktiran eden Erga
ni Mebusu Rüştü Bey senei haliyeye mahsus 
tahsisat devresinde bulunduğundan dolayı Heye
ti İdarece muamelenin ifası için tereddüt edil
diğinden Heyeti Umumiyccö1 takarrür ettirilme
si hakkmda » teklif var. Emsali misillû vazife 
ile mezuniyet verilenler hakkında cari olan mu
amele misillû, bu zat hakkmda da muamelei lâ-
zimenin cari olması evleviyetle lâzımgelir. Bi
naenaleyh, tekrar karara lüzum var mı! Zanne
derim yok. (Hay hay sesleri). 

3. — Hakkâri Mebusu Mazhar Müfit Beyle, 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, Meclü 
zabıtları hakkında takriri 

REİS — Mazhar Müfit Beyle Süleyman 
Sırrı Beyin müşterek bir takriri vardır. Pek 
haklı olan bu şikâyetlerine maalesef vesaiti hn-
zıramız kâfi gelmiyor. 1337 senesi için Divanı 
Riyasetçe düşündük, Matbaayı tevsi etmeğe ka
rar verdik. O zamana kadar matbaa tevsiatr 
uzun bir iştir, istanbul'dan bir takım alât ve 
edevat celbedilecektir. Gelinceye kadar böyle 
devam edeceğiz. Hattâ bir- kısım zabıtların ha
riçte bir matbaada tabını düşündük. Üç ay 
müşteri aradık, bulamadık. Toptan tabetsin de 
elimize versin, ki biz de diğerlerine başlıyalım 
dedik. Buna da imkânı maddi bulamadtk. Bina-
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enaleyh arkadaşların bu takrirleri Divanı Riya
sete havale edilsin. Vaziyeti izah ettim. Yapı
lacak başka bir carei maddi bulamıyoruz. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Zabıt çeri-. 
deleri, çıkmıyor,' 

REİS — O ayrı bir meseledir. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Zabıtların 

teehhürü meselesi bir mesele olduğu gibi zabıt 
mündereeatmda da fazlaca sehiv vukubulduğu-
nu görüyoruz. Artık bunun hakkında biraz Za
bıt Müdürü dikkat buyursun. Bunlar hiç ol
mazsa dikkatle okunsun. Bu, ihtar buyurulsım. 
Öyle falsolar yapılıyor ki insan güler. 

REİS — Hepimizce arzu edilen bir şeydir. 
Elde bulunan vesaitle mümkün olan budur. Bi
naenaleyh tensip buyurursanız Divana havale 
edelim efendim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Geçenlerde bende
niz bir takrir vermiştim. Kütahya'da Etem ve 
rüfekası .tarafından zaptolunan mektebin tah
liyesine ait idi. Yani teklifi kanuni yahut sual 
veyahut istizah mahiyetinde değildir. Bu da ay
nı bir takrirdir. Demek isterim ki temenni, şi
kâyet'tarzında olan takrirler nazarı dikkate alı
nır ye alınmalıdır. Fakat bendenizin büyük bir 
liva hakkında olan bu takririmi arkadaşlardan 
birisi, bu, Nizamname! Dahiliye mugayirdir, 
bunun reddi lâzımdır diyerek teklif etti. Ben
deniz bunu zabıtlarda gördüm. Bundan mütees
sirim. İnsan vatanı için bir takrir verirse ve 
kendi şahsı ve ncf'ine mahsus olmazsa bunun 
reddini talep etmek, bana kalırsa vicdansızlık
tır. (Gürültüler). 

REİS — Cemil Bey sözünüzü geri alınız. 
(Geri aldı sesleri). 

REİS — Mesele bitmiştir efendim. 
HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Yalnız arka

daşımın teessürüne mahal olmadığını arzedecek-
tim. Zaptı arıyordum,, aynen okuyacaktım. Ma
lûmu âliniz Nizamnameyi kabul ettikten sonra 
verilmiş olan böyle bir takririmi hattâ Maka
mı Riyaset iade etmişti. Nizamnamci Dahilî ah
kâmını kabul ettiniz. Bundan sonra takrirlerin 
teklifi kanuni şeklinde olması lâzımdır, O gün 
İlendeniz, Cemil Beye aittir, Ahmet Beye aittir 
veyahut bu takririn muhteviyatı doğru değildir 
diye bir şey demedim. Dedim ki, Nizamnameyi 
kabul ettik. Yapılacak tekliflerin teklifi kanuni 
şeklinde olması lâzımdır, bunu o şekilde ver
sin. Binaenaleyh teessür!eriyle teessüflerine ma
hal yoktur efendim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Yani şahsi olursa 
olur.. 

-.REİS — Efendim, rıiznamei müzakerata ge
çiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) .— Ruz-
• nameye geçmeksizin müsaade buyurun da bir 
şey söyliyeceğim. Hükümet, Ağnam Tadat Ka
nununun tadili hakkında bir teklif yapmıştı. 
Bendenizin de, ağnam resmiyle tarik bedelâtı 

nakdiyesinin tadilâtı hakkında bir takririm var
dı. Encümen; tadil etmek suretiyle Heyeti 
Umumiyeye verdi. Matbu nüshaları elimizdedir. 
Dünkü gün evrakı varide meyanmda olmadığı 
için okunmadığından dolayı bendeniz maru
zatta bulunmak istemedim. Tarik bedeli nakdi
sinin tahsis ve tahsili muamelâtının ikmali, bu 
kanunun çıkmasına mütealliktir. Mümkün ise 
ilk ruznameye ithal edilmesini rica ederim, 

REİS — Ruznamei müzakereye ithali hak
kındaki teklife lüzum yoktur. Ruzname; bili
yorsunuz ki Meclisi Âliniz muvacehesinde' ya 
sükutla veyahut kabulü katî ile kabul olunur. 
Ruznamedeki mevad- pek çok olduğu' için ilâve 
etmedik. Bugün ruznameye yeni mesail ilâve 
edilecektir. Bu talep ettiğiniz kanunu da müza
kere ederiz. Teklife lüzum yoktur. Ruzname 
tanzim edildiği zamanda talep edersiniz. Şifa
hen olur. Hariciye bütçesinin müzakeresinle baş
lıyoruz. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Dün ben
denizin de bir takririm vardı, o da okunmadı. 
Arada kayıp mı oldu, ne oldu ? 

REİS — Buluruz efendim. Takrir kaybol
madı. Efendim, Hariciye bütçesinin heyeti um il
miyesi hakkında söz isteyen var mı? 

YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Dün iktisat 
Encümeni için âza intihabını istirham etmiş
tim. İkişer âza intihap buyursunlar. Şubeler
den intihap etmediler. 

REİS — Efendim, İktisat Encümenine, rica 
ederiz, münhal olan azaları intihap etsinler. 
Her şube intihap edecekmiş. İntihap defterleri 
salonda talik edilmiştir. Hangi azaların mahal
leri münhal olduğunu tâyin eder, şube reisleri 
intihabı icra ederler.. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi, bir şey arzedeyim. Efendim, encümen 
reisleri; üç içtimada hazır bulunmayan azalar 
kimlerse Nizamnamei Dahilî mucibince Makamı 
Riyasete müstafi addolunmuş diye bir takrir 
verir. 

10. — MÜZÂKERE EDİLEN MADDELER 

.7. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu. lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

A — Hariciye Vekâleti bütçesi: 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler; malûmu âlioizdir ki Hükümetimizin teşek-
külündenberi münasebatı hariciyemiz ancak 
Şark'a inhisar etmişti. Diğerleriyle tesisi müna
sebet etmek imkânı hâsıl olmamış idi. Hükü
metimizin teşkilindenberi münasebeti hariciye
mizin en kuvvetlisi Şark cepheleri olmuştur. 
Bütün hariciyemizin mesaisi bunda temerküz 
ediyor. Bugüne kadar malûmu âlileri bir çok 
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vakayı gelip geçti. Şark cephesinde Ruslar çe
kilip Taşnaklar icrayi Hükümet ettiği zaman 
efendim, 1334 senesi, ordumuz ilerlemiş, bütün 
Türk ve Müslümanla meskûn Baku'ya kadar 
memleketleri işgal etmişti. Bilâhare ingilizlerin 
•tazyiki siyasileri ile çekilmiş, eski hudut tutul
muştu. Fakat bu arazi kısmen Bires't Litosk mu
ahedesi mucibince Osmanlılara iade edilmiş. 
Biz bu hakkımızı tanıtmak için bilâhare Erme
nilerle vukubulan muharebede bu yerler işgal 
edilmiş ve bu işgal edilen yerler hakkında Erme
nilerle bir muahede yapılarak, bu muahede mu
cibince, Naheivan, Şard Demirbey, Sürmeli ka
zaları, Kars havalisi bizde kalmak şart kılın
mıştı. Bu ınuahedename teati edildikten sonra 
icrası cihetine gidildi. Maalesef icrasına muvaf
fak olunamadı. Bilâhare, bilmiyorum, hangi 
zarureti siyasiye üzerinedir ki, geçen gün bu
rada Nâhcıvanlılarm okunan telgraflarından da 
anlaşıldığı üzere, Ermeni Bolşevikleri tarafın
dan bu yerler tekrar işgal edilerek bizim tarafı
mızdan akan kaiılar heder oldu, .onların yapmış 
olduğu fecayi yani arma kaldı. Biz çekildikten 
sonra orada (Araş Türk Hükümeti) namiyle bir 
Hükümet teşekkül etmişti. Bunların mevcudu 
beş yüz bin kişiye baliğ oluyordu. Bu beş yüz 
bin kişilik Hükümet orada mevcudiyet gösteri
yordu. Bilâhare Ermeniler daha muntazam bir 
ordu teşkil ettiler. Kendi memleketlerini işgal 
ettiler ve oradaki beş yüz bin kişiyi çıkardıkla
rından onlar da bizim hudutlarda dağlar başın
da bu yazı geçirmişlerdi. Bu defa bizim istir
dadımız üzerine avdet ettiler ve bugün de yine 
aynı akıbete duçar olduklarım görüyoruz. Bu, 
hangi esbabı siyasiyeden tevellüt etmiştir? Mü-
nasebatı siyasiyemizi iddia ettiğimiz Rusların 
himayesiyle mi? Yoksa Ermenilerin tazyik ve 
kuvvetlerin galebesiylv mi bunlar , bizim eli
mizden alınarak o muahede hükümsüz kalmış
tır? Bu cihetlere dair Hariciye Vekili Beyefen
dinin izahat vermesini istirham ediyorum. 

2. •— Yozcfüd Mebusu İsmail Fazıl Paşanın, 
Londra'ya izam olunacak murahhaslar hakkın
daki suali ve Hariciye Vekâleti Vekili Muhtar 
Beyin şifahi cevabı 

REİS — Başka söz isteven var mı efendim ? 
HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. 

(İstanbul) — Efendiler, geçenlerde' Londra 
konferansına bir heyeti murahhasa izamı vesi
lesiyle rüfekayı kiramdan Paşa Hazretleri ta
rafından bir sual takriri verilmişti. Gerek bu 
sual takririne ve gerek rüfekayi kiramdan Hü
seyin Avni Bey biraderimizin vâki olan tekli
fine verilecek cevap, bütün Şark siyasetinin, 
son- mâruzatımdanberi cereyan eden safahatını 
da cami olmasından, söylenmesinde mahzur olan 
bazı huşusatı da tazammun etmiş bulunması ha
sebiyle, bunun bir celsei hafiyede müzakeresini 
rica ederim. (Muvafık sesleri). 

HÜSEYİN AYNI B. (Erzurum) — Efen
dim, müsaade buyurursanız alenî celsede bazı 
sualler irat edivorum, bunlara cevap versinler. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Açık söy
lesin, millet te duysun. 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. ~̂ -
Bazı mahzuratı dai obuası ihtimaline binaen bu 
baptaki mâruzâtınım bir celsei hafiyede olmasını 
tekrar rica ederim. 

REİS —: Celsei hafiyeyi şimdi mi aktedelim? 
. Yoksa bütçe müzakeresine mi geçelim? 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. — 
Bu müzakerenin diğer güne talikini rica ederim. 

YAHYA GÂLlB B. (Kırşehir) — Efendim 
bütçe daha akdem, onu müzakere edelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu da 
Heyeti Umumiyeye taalluk eder. 

REİS — Müsaade buyurunuz. 
YAHYA GALÎB B." (Kırşehir) — Efendim 

bu toplanıp ta söylenecek sözlerdir. 
HARİCİYE VEKÂLETİ V/MUHTAR B. — 

Efendim bunun Perşembe veyahut Cumartesi 
gününe talik olunmasını rica ederim. 

REİS — Efendim şu halde bütçenin de te
hiri müzakeresin' tensip buyuranlar el kaldırısn. 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. — 
Müsaade buyurunuz efendim. Şimdiye kadar He
yeti Aliyenizce malûmdur ki: bendeniz istizah 
olsun, sual olsun, Heyeti Aliyenizi haberdar etmek, 
tenvir etmek» izahat vermek lüzumunu takdir 
ettiğim anda burada gelip istediğiniz kadar bol 
bol izahat vermekten hiç bir vakit eekinmedim 
ve şimdi de çekinmem. Çünki benim yazifei 
esasiyem cümlesinden di r. Fakat bütçenin tehir 
buyurul.mamasını rica ediyorum. Bir kaç. memu
rumuz vardır, bundan dolayı maaş alamıyorlar. 
Muamelât sektedar oluyor. Yani bütçede istedi
ğiniz şeyleri veriniz, vermeyiniz, bendeniz- yine 
bu izahatı vermeğe mecburum. Binaenaleyh büt
çenin üç gün teehhürü,, ifası lâzım gelen bazı mu
amelâtın da teehhürünü ieahettiriyor, bu cihetin 
nazarı dikkati aliyelerine .alınmasını istirham ede
rim. (Evvelâ* bütçeyi müzakere edelim sesleri). 

FUAD B. (Corum) — Celsei alehiyede izahat 
verilemiyeceği dermeyan olunduğu cihetle, kabul 
edildi. Fakat bu 'meselenin bütçe müzakeresine 
taalluku olamaz. Yalnız kendilerindeu istirham 
6derim. Bütçe münasebetiyle vaziyeti hariciyemiz 
hakkında celsei nleniyede söylenebilecek surette 
izahat ita buyurmalarını temenni ederim. Bunu 
»erek encümen namına» gerek şahsım namına 
arzediyorum. 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. — 
Demek ki bütçenin tasdiki o suale karşı alınacak 
cevaba merbuttur. (Hayır sesleri) (Gürültüler). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Usulü müza
kereye dair bir şey söyliyeceğim. Efendim celsei 
hafiye kararı celsei aleniyede verilemez. Niznm-
naınei dahilî mucibince salon tahliye edilir, mev
zu ne ise müzakere edilir. Sonra celsei hafiyeye 
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hafiye aktede-

C : 1 
karar verilir. Binaenaleyh eelsei 
meyiz efendim. 

HARİCİYE VEKÂLETİ V, MUHTAR B. — 
Arkadaşlarımızdan Efendi Hazretleri' dediler ki; 
bunun tasdiki verilecek izahatın kabul veyahut 
"ademi kabulüne menuttur. • 

Şimdi bendenizin verdiğim izahat kabul edil
mediği takdirde ademi itimat beyan edensiniz. Çe
kilip giderim. Fakat bu bütçe sarf edilmiştir. 
Sene sonuna on beş gün kalmıştır. Farzediniz 
ki; bendenizin izahatım kabul edilmedi, vâki olan 
sarfiyatı kabul.etmeyip te istirdat mı edeceksiniz? 

MAZIÎAR MÜFİD B. (Hakkari) — Zaten 
muvakkat bütçe ile sarfına mezuniyet verdik. 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Verilen 
takrir istizah mahiyetinde değildir. Yalnız malû
mat almak' mahiyetindedir, bütçe ile alâkası 
yoktur. ' 

ZAMİR B. (Adana) — İkinci celsede celsci 
hafiye yapsak olmaz mı? 

REİS — Bütçe müzakeresine devam edilme
sini kabul edenler ellerini kaldırsın. İndiriniz 
elleriuizi efendim. Alınacak izahattan sonraya te
hirini kabul edenler ellerini kaldırsın. Bütço mü
zakeresine devam ediyoruz. Bütçe hakkında başka 
söz isteyen yok efendim. Fasıllara geçilmesini 
kabul buyuranlar ellerini kaldırsın. 

FEYZİ Ef. (Malatya) ~ Müsaade ediniz 
izahat versin Hariciye Vekili Beyefendi. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Celsei ha
fiyede söylemesinde mahzur olmayan aksam 
hakkında hiç olmazsa izahat versinler. 

REİS •— Efendim fasıllara geçilmesini kabul 
(ıdeııler lütfen ellerini kaldırsın: Geçildi efendim. 

2. — Memurini Hariciyeye verilecek tahsisa
tın sureti itasına cUıir kanun lâyihası' ve Muva-
zenci Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Faslın müzakeresine başlamazdan 
evvel bütçe müzakeresine talik edilmiş bir me
sele vardır: Memaliki eenebiyeyc gönderilecek 
memurinin tahsisatı hakkındaki lâyihai kanuni-
yenin müzakeresi vardır. Bu kanun hakkında 
söz isteyen var mı? tevzi olunmuştur efendim 
vaktiyle. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Ne zaman? 
Ben öyle şey görmedim. 

Esbabı mucibe 

Tahsisatı fevkalâde hakkındaki 13 Kânunu
evvel 1335 tarihli kararname hükmünce mema-
liki ecnebiyede bulunan memurini Hariciyenin 
alacakları zamaimin mahalleri rayici hazırına 
göre tutarı arasında zararlarını müstelzim olan 
fark meskukâtı Osmaniye hesabiyle mukabili 
tahsisat nam i yi e ayrıca tesviye olunacak ise de 
sureti hal ahvali hazıra d ol ayı siyle gayri kabili 
tatbik ve ifa bulunduğundan bu kabil memaliki 
eenebiyeyc gönderilecek memurini Hariciye ile 

memurini saireye verilecek tahsisatı fevkalâde
nin vazifelerinin derecei ehemmiyetine ve mevki
lerine göre Heyeti Vekil ece tâyin ve takdiri daha 
muvafık görülerek bu bapta tanzim kılman me-
vadı kanuniye lef fen takdim kılınmıştır efendim. 

Lâyihai kanuniye sureti 

MADDE 1. — Memaliki eenebiyeyc gönderi
lecek memurini Hariciye ile memurini saireye 
vazifelerinin derecci ehemmiyetine ve mevkileri
ne göre verilecek tahsisatı fevkalâde Heyeti Ve-
kilecc takdir ve tâyin olunacaktır. 

MADDE 2. — 13 Kânunuevvel 1335 tarihli 
kararnamenin birinci maddesinin memurini Ha
riciyeye verilecek tahsisatı fevkalâde hakkındaki 
son fıkrası mülgadır. 

MADDE 3. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına maliye 
Vekili memurdur. 

Seriye V. 
Fehmi 

Adliye V. Na. 
Ahmet Muhtar 

Hariciye Vekâleti V. 
Ahmet Muhtar 

Maarif Vekili Na. 
Ferîd 

İktisat Vekâleti V. Sıhhiye V. 
Mahmut Celâl Adnan 

Erkânr Harbiyei Umumiye Reisi V. 
Fevzi 

Büyük Millet M. R, 
Mustafa Kemal 

Müdafaai Milliye V 
Fevzi 

Dahiliye V. Na.. 
Adnan 

Mal i ve. V. 
Feri d 

•Nafra V. 
İsmail Fazıl 

Memaliki eenebiyeye gönderilecek memurini 
Hariciye ile memurini saireye verilecek tahsisatı 
fevkalade' hakknıda ve Heyeti Vokileee tanzim 
ve berayi tetkik "Meclisi Âliye takdim olunup en
cümenimize havale buyu ruhin lâvihai kanuniye 
müzakere ve tetkik olundu. Memaliki eenebiyeye 
gönderilecek nıemurini Hariciye tahsisatı fevkal
âdeleri miktarının tâyin, ve takdiri hususunun 
Heyeti Yekilcyc tevdii ciheti bil âhara teemmül 
ve müzakere edilmek üzere evvelemirde her ma
lı aile gönderilecek memurinin derecci ehemmi
yet ve vazifesine göre takdir edilecek miktarm 
âzami veya asgarisini tâyin ve bir senede »atfedi
lecek olan miktarm yekûnu tahmin ve tesbit edil
dikten sonra encümence icabının icrası teemmül 
edilmek üzere Riyaseti Celileye takdim olunur. 
Muvazenei Maliye En. R. Mazbata M. V. 

Mazhar TMüf id 
Âza • Âza Âza . 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) — 
Efendim, müsaade buyurursanız bunu iki kelime 
ile izah edeyim de iyice anlaşılsın. Malûmu âli
leri memurini. hariciyenin bir maaşları vardır. 
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Diğer memurin gibi sonra bir de tahsisatları 
vardır. Bu tahsisat hakkında vaktiyle bir kanun 
vardı. O kanun tahsisatın miktarını tâyin et
miştir. Meselâ sefiri kebir olursa bu kadar 
tahsisat, orta elçi olursa bu kadar, başkâtip bu 
kadar, kâtip bu kadar, müsteşar bu kadar ve 
ilâh . . . . Bu kanun; vaktiyle bütün devletler 
arasmda nakit piyasasının pek az farkla yek
diğerine teadül ettiği zamana aittir. Meselâ 
bir sefiri kebir yirmi bin kuruş alır. Buna da 
beş yüz lira tahsisat verilirdi. Muahharan na
kit kıymetleri arasında azim fark zuhur ettiği 
zaman şüohesiz ki sefaretlere verilen bu tahsi
sat mahallerinde kâfi gelmedi. Bilfarz Osmanlı 
evrakı nakdiyçsiyle, bugünkü şeklini nazan iti 
bara alacak olursak, frenk evrakı arasmda yüz
de yü# fazlalık vardır. Eğer İngiliz evrakı 
nakdiyesini nazarı itibara alacak olursak, yüz
de dört yüz bir fazlalık hadis olmuştur. Bu hadis 
olduğu zaman Hariciye Nezareti, tahsisatın yine 
aynı kaideye, aynı kanuna tebaan verilmesini ten
sip etti ve bu da bilfarz; tahsisat vaktiyle seftri 
kebir için bes yüz lira. Meselâ. Berlin'de tasav
vur edelim. Bu para vaktiyle madenî para ile 
ne kadar mark tutuyorsa, o kadar mark satın 
alınabilmek üzere, ona muadil evrakı nakdiye-
nin tahsis edilmesi suretinde idi. Yani hariciye 
memurlarının eski maaşlarını alabilmeleri için, 
tahsisat noktai nazarından, bu evrakı nakdiye 
arasındaki farklar tamamen tediye edilmek 
sureti düşünülmüştür ki bu mesele el'an kabili 
tatbiktir. Meselâ bugün İtalyan evrakı nakdî-
yesi ile bizim evrakı nakdiyemiz arasmda, birisi 
yüz kuruş ise, diğeri yüz on kuruş fark var
dır. Bu hesap üzerine onda bir ilâve etmek lâ-
zımgelir. Meselâ sefirler beş yüz lira alacak ise, 
beş yüz elli liralık evrakı nakdiye almak sure
tiyle bunu temin edebiliriz. 

İstanbul'da hariciyenin takip ettiği usul de 
budur. Eğer bu mümessilimiz, yahut bu memu
ru haricimiz, meselâ İsviçre'de ise, bilfarz iki 
yüz lirayı tediye etmek üzere 350 - 400 liralık 
bir masraf ihtivar etmek lâzımgelirdi. Arzetmiş 
olduğum veçhile, bu usul garp memleketleri 
için el'an kabili tatbiktir. Bilfarz İtalya'da ka
bili tatbiktir. Fakat birim münasebatımız en 
ziyade Sark Devletleriyle oluyor. Şark dev
letleriyle bunu bu surette takdir etmenin imkânı 
yoktur. Hangi ruble üzerinden hesap edece
ğiz? Sovyet rublesi üzerinden mi? Romanof rub
lesi üzerinden mi? Veyahut Kerenski rublesi 
üzerinden mi? Muhtelif rubleler üzerinden mi? 
Bunlar mütehavvil ve • müteheddiîdir. 

Eğer bu hesapla hareket etmek lâzımgelecek 
olursa, memurinimizin ne kadar tahsisat almala
rı lâzımgeleceğini takdir edebilmenin imkânı 
yoktur. Bu noktai nazardan, mûnasebatımızın 
bilhassa şarkla olmasına binaen, şu kanunu 
tadil etmek mecburiyetini Heyeti âliyenize 
arzediyoruz ve diyoruz ki: Muhtelif memleket

lerin esarına ve kıymetine göre oralara gönde
rilecek memurini hariciyenin tahsisatlarım he
sap edelim. Maaşları muayyendir. Sefiri kebir 
nedir? -Tabiî Hariciye Vekili muhteremi bu 
hususta izahat verirler - orta .elçi nedir? Onların 
maaşları her tarafa muayyen ve mukarrer
dir. Onun haricindeki tahsisat mesailine ait
tir. Ne kadar tahsisat vermeliyiz ki; devletin 
şeref ve haysiyetini muhafaza etmek üzere 
oradaki memurinimiz geçinebilsin? Efendim iş
te mesele budur. 

HACT ŞÜKRÜ B. (Diyarıbekir) — Rusya'da 
para yoktur _ 

MA.LİYE VEKİLİ FERİD B. — Rusya'da 
para yoktnr amma yine sarfediyorlar. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bundan evvel Pet-
resburg'a giden Sefir Ali Fuad Pasa Hazretleri 
ve maiyeti için yüz bin lira bir tahsisat kabul 
ettik. Gecende Londra'ya giden Heyeti Murah-
hasamız için de ayrıca kabul ettik. Buna diye
cekim yok. Bu, bu sene olmasına binaen bu tah
sisatın 1336 bütçesi meyanmda bulunma
sı kanaatindeyim ve böyle olması lüzumuna 
kailim. Biz malûmu âliniz, devairdeki bir kâti
bin bes yüz kuruş maaşını bilmekle kendimizi 
vazifedar addedersek, oraya gidecek heyetin 
40 - 50 liralık yevmiye ve harcırahının ne su
retle ve ne miktarda olmasmı tabiatiyle bilme
miz lâzımdır. Binaenaleyh bu. bütçede bulunma
dığından dolayı onların da Meclise tevdii lüzu
muna kaniim. Olbapta ne yanılmıştır? 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim 
müsaade buyurunuz arzedeyim. Bu bütçe encü
meni âlinizce kabul edilip taba verildikten son
radır ki, Rus Sefareti izam edilmiştir. Rus Se
faretine, buyurdukları vaçhile, yüz bin lira 
verilmemiştir. Kendilerinin bir kaç aylık maaş
larına tekabül etsin için - çünkü muhaberat 
güçlükle olmaktadır ve bahusus para gönder
mek ayrıca bir şeydir - bu noktai nazardan on-
larm bir kaç aylık maaşları, Şubat nihayetine 
kadar olan maaşları verilmiştir ve bir kısım har
cırahlarla tahsisat talep edilmiştir, faslı gel
diği zaman, tabiî refiki muhteremim lâzım ge
len cevabı verecek ve onlar filân fasla ilâve-
edilmiştir diyerek izahat ve tafsilât verecektir. 
Ondan bahsolunduğu veçhile (210) uncu (A) 
faslına icabeden meblâğ konulmuştur. Sulh 
müzakeresine memur heyet masarifi diye. Ta
biî o da buradadır. Fasıl geldiği zaman müza
kere edilecektir. 

Yeni giden heyete verilen mekadıre gelin
ce: Onun hakkmda da Hariciye Vekili muhte
remi lâzımgelen malûmatı verir. Yani bütçemize 
hepsi dâhildir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 
malûmu ihsanınız bu lâyihai kanuniye tabiatiyle 
Muvazenei Maliye Encümeninden geçmiştir. Fa
kat encümenin mütalâası okunmadı. Binaena
leyh encümen namına o mütalâatı burada arzet-

239 — 



î : 151 "15.2:1337 0 : 1 
mege mecburum. Biz, encümende dedik İti: Me
murini; Hariöiyeye verilecek tahsisatı fevkalâde
nin Heyeti Vekilece tâyini miktarı için Heyeti 
Vekileye bu hususu tevdiden evvel; evvelemirde 
sekolunacak memurine vazife ve * ehemmiyetine 
ve mahalline göre âzami ve asgari kaçar kuruş 
verilecektir ve buna nazaran bir senelik tutacak 
miktar nedir? Bunları tâyin etsinler, andan son
ra encümene gelsin. Encümen o zaman teem
mül edecektir. Bu tahsisatı fevkalâdeyi takdir 
hakkını; Heyeti Vekileye mi vermek lâzımgele-
cek ,yoksa badehu mu teemmül edilecektir? Bi
naenaleyh encümenin" şu mütalaası okunma
dığı için izahat vermeğe mecbur'oldum (Encü
menin mütalâası okunsun sesleri). 

REÎS — Tab ve tevzi edildi. Yirmv gün ev
vel. Azayi kiram her halde* bir kaç kere oku
muştur. Şimdi de izah ettiler. 

MAZHAR MÜFİD B. — Evet/efendim. En
cümen kanunu kabul etmiş değildir. 

MALÎYE VEKİLİ FERÎD B. — Bu kanun 
encümenden geçmemiş midir? 

REÎS -— Encümen noktai nazarını izah etti
ler. Encümen, katiyetle kabul etmemiştir. 
Asgari ve âzamisi tesbit edilsin de ondan sonra 
kabul edelim diyor. Okuyunuz mazbatayı. (Mu-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası okundu). 

HARÎCÎYE VEKÂLETÎ VEKÎLÎ MUHTAR 
B. - - Efendim müsaade buyurursanız izahat 
verevim (Buyurun sesleri). Bir defa burada 
tahsisatı fevkalâde yoktur. Efendim otedenberi, 
bizde olduğu gibi, bilûmum devletlerde memu
rini hariciye iki türlü maaş alır. Birisi, tekaü
de tâbi olan maaştır. Bunlar da tabiî memuri
nin derecatma göre kadrolarla taayyün etmiş
tir. Bunların senelik yekûnu ne olduğu, bir cem 
yapmakla meydana çıkar. 

Diğeri de, tahsisattır. Biz buna tahsisat diyo
ruz; Türkçe lisanımızda; - maaş hariemde alı
nan birçok şeylere tahsisat diyoruz. Bunların 
Fransızca tâbiri yalnız tahsisat kelimesi ile ifa
de edilmez. Malûmu âliniz bir sefir, sefarette 
bulunan bir kât ip; dahilde bulunan bir memu
run bulunduğu mevkii içtimaide' değildir. Ya
ni mevkii içtimaileri hasebiyle bu iki memura 
tevdi olunan vezaif aynr değildir. Onun için her 
devlette olduğu gibi, bizde de nıaaşatın haricinde 
olmak üzere (Faris presentatiom) dedikleri yani 
masarifi temsUiye namiyle kendilerine bir para 
veriliyor ki: Hariciye nezareti memurinine veri
len bu tahsisatın Fransızcası (Allo'cation) dır. Bu 
da meselâ hariçte bulunan bir memur bu miktarla 
maksadını tahsil eder, fakat bir sefarette bulu
nan bir katin iki kat elbise ile iktifa edemez. 
Çünkü o med'udur. Gitmeğe mecburdur, gitmez, 
ihtilâl etmezse Devletin hariciyeye taalluk eden 
siyasetine hadim olabilmenin imkânı yoktur. Bu
nun için, her devlette olduğu gibi, bizde de" kâtip
lere ve sefirlere maaşların haricinde ayrıca tah

sisat1 verilir.; Bilhassa Avrupa devletlerinde mes

leki diplomasiye intisap edecek memurlar mut
laka erbabı yesardan intihap edilir. Çünkü dev
letlerin bütçesini kabartmak doğru görülmemiş
tir. Halbuki biz de şimdiye kadar bu vezaif i ifa 
edecek olan kâfi derecede tahsil ve malûmat sahi
bi. esbabı yesare pek ender tesadüf edilmiş olduğu 
cihetle bu tahsisatın bunlara verilmesi, bun
ların bidayeten servet sahibi olmadığından mü
tevellittir. Bu mahzııratı tazmin etmtk . için 
Hükümet onlara maaşlarından başka bir de 
tahsisat vermektedir. Biz de bu, tahsisatı ver
mek mecburiyetindeyiz. Bu tahsisatın, akça 
farkından dolayı, âzamisini, asgarisini tâyine 
lüzum yoktur. Meselâ bugün. İsviçre frankı, 
bilmiyorum, bir Osmanlı lirası 3 frank mıdır, 
nedir? öyle bir şeydir. Halbuki bir Osmanlı 
lirası mukabilinde - kablelharp - yirmi İs
viçre frankı alınabiliyordu Bugün ancak 
(30; -alınabiliyor. Bu hesapla verecek olur
sak bu adamın orada yaşaması kabil değil
dir. Binaenaleyh bu kanunda maksut olan 
şey, kablelharap madeni para cari olduğu za
manlarda aldığı maaş orada kaç frank temin 
ediyorsa o frankı bugün yine temin edecek ka
dar tahsisat zammetmek icabediyor. Tabiî bu 
kısmı Heyeti Aliyeniz' yapamaz zannediyorum. 
Binaenaleyh bunu kanunla Heyeti Vekileye ter-
ketmenizi rica edivoruz. Mesele ve maksat bun
dan ibarettir ve Hariciye maaşları muayyendir. 
Gerek sefirin ve gerekbaş şehbenderlerin ve ge
rek ikinci derecede sefirlerin ve şehbenderle
rin, vekillerinin birinci, ikinci, üçüncü sefaret 
kâtiplerinin maaşatı mukayyettir ve tahsisatı da 
muayyendir. Binaenaleyh -yekûnu senevisini 
bulmak kabildir. Kadrosu açıldığı anda bir 
cemi ameliyesi yapmakla yekûnu senevisi anla
şılabiliyor. Bunun âzamisi ve asgarisi yoktur. 
Yalnız tahsisat meselesinde; burada aldığı tah
sisat için kablelharp orada, temin ettiği nokta
mı temini matluptur. ki„ mesele bundan iba
rettir. Bunu da Heyeti "Vekileye bırakırsanız ga
yet pratik bir iş yapmış olursunuz. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Tahsisatı 
sabıkayı altın olarak verelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — O da ay
nı şeyi tatbik edecek midir? Makûs olarak bize 
kâğıt para verecek midir? 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Bir kelime 
ile izah edeyim: Efendim, refiki muhteremimin 
izalı buyurdukları mesele kanun meselesidir. Me
sele kanunu kadimdir. Evvelce de arzetmiş ol
duğum veçhile, kanunu kadim caridir. Bu, 
onun tadilini mutazam'mm bir tekliftir.. O ka
nun umum Hariciye içindir ve onun da ne için 
olduğunu daha evvelce arzetmiştim. Zannede
rim ki, maruzatım anlaşılmıştır. Yani garp 
devletleri nezdindeki memurini hariciyemiz hak
kında evvelki kanun' kabili tatbiktir. İsviçre 
frankı, meselâ bizim bir Osmanlı kâğıdımızla beş 
tane frank alınabijr, vaktiyle ise yirmi frank 
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alınabilirdi. Demek ki, evvelki maaşlarının 
rubunu temin ediyor. Bilfarz bir müsteşarın 
yüz lira tahsisatı varsa dört yüz kâğıt onun ma
kamını temin eder. Garp için böyle, fakat şark . 
için böyle değildir. Şark'ta arzetmiş olduğum 
veçhile memurlarımızın tahsisatını tesbit etme
nin ve ne ile geçinebileceklerini bilmenin ihti
mali yoktur. Bugün - oradaki şekil itibariyle 
ve heran bir takım inkilâbata mâruz olmak iti -
barile - yüz lira ile geçinirler, fakat gelecek 
ay iki yüz lira iledir. Daima mütebeddil ve 
muhteliftir, 

BÎR MEBUS B. — Nakit kalkarsa artık hiç 
bir şeye ihtiyaçları kalmaz. 

MALÎYE VEKjLÎ FERÎD B. (Devamla) — 
öyle değildir. Yine şarkta da nakitle her şey 
mübadele ediliyor, hatta bizim Hariciye Vekili 
Beyefendi anlatıyordu: Nakit mukabilinde ken
disi Moskova'da resmî dairede bir kürk satın al
mıştır. Binaenaleyh nakit hâlâ caridir ve ihti
yaçları da mevcuttur. Bu noktai nazardan şark
ta rayici tâyin etmek hususu Heyeti Vekileye 
bırakılmalıdır. Heyeti Vekile bunu düşünmüş
tür. İsviçre 'de verilebilecek tahsisat dört misli 
verilmek suretiyle de çok olabilir. Binaenaleyh 
bu hususta bütçede miktarı tâyin ve tesbit et
mek ihtimali yoktur. Bu noktai nazardan ka
nunun heyeti mecmuasını Heyeti Vekil eniz ta
dil lüzumunu gördü ve bu kanun yapılarak He
yeti Celilenize geldi, bu, ö kanunun, tadili mahi
yetindedir. 

NAFİZ B. (Canik) — Yani lağvı demektir. 
. MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. (Devamla) — 

Heyeti Celileniz nasıl arzu ederse o tarzda ka
bul eder. 

HÜSEYÎN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim, 
buyuruluyor ki, isviçre'de bizim paranın kiy-
metinin tenakus etmesi meselesi vardır ve Şark 
meselesinin de ehemmiyeti olduğu söyleniyor. 
Evvelden sekiz manad bir lira iken şimdi kırk 
beş manad bir lira. Ohalde burada da aksini is
teriz biz sizden. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 
Hariciye Vekili Beyefendi bunun bir tahsisatı 
fevkalâde olmadığınr ve tahsisat denileceğini 
ve mukabili olan bir Fransızca kelime ile beyan 
buyurdular. Demek istediler ki, encümenin 
tahsisatı fevkalâde tâbiri doğru değildir. Hal-
bu ki, bendeniz de bunu böyle biliyordum ve 
encümen de öyle biliyordu. Fakat bu tahsil 
satı fevkalâde tâbirini encümen de Heyeti Veki
lenin yapmış olduğu kanunun birinci; maddesin
den iktibas etti. Biz dedik ki, şimdiye kadar 
yanlış biliyor imişiz, bu Heyeti Vekilenin, kanu
nun birinci maddesinde, böyledir. Ohalde. en
cümen yanlış bilyormuş diye tashiîh ettik ve zan
nettik ki, Heyeti Vekilenin birinci maddesi doğ
rudur. 

HARİCİYE V. VEKİLİ MUHTAR B. — 
Sehven birinci maddeye öyle yazılmıştır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla — Biz ka
nunda öyle görünce o suretle maddeyi tanzim 
ettik. Tahsisatı fevkalâde meselesi böyle efen
dim. 

Sonra buyurdular iki, defterleri açınca ver
diğimiz ; paralar muayyendir. Çok âlâ. Encü
menin, de istediği çok bir şey değildir. İşte 
budur, yani müfredatı görmektir. Mademki 
verilecek paralar muayyenmiş; o yekûnun müf
redatını bize verirlerdi. Eğer böyle olsaydı bi-, 
rinci maddede zannederim; tâyini miktar;Heye^ 
ti Vekilece yapılacaktır, kayıtlarına lüzum kal
mazdı. Muayyen olan bir şeyin takdir ve tâyin 
.miktarını Heyeti 'Vekileye vermek ne demek
tir? Fakat biz anlıyoruz ki, bu maddede, Mali
ye Vekili Beyin buyurdukları gibi, bir para farkı 
var. ara yerde, evvelce verilen tahsisatla - Ben
deniz öyle anladım, bilmem doğru mudur? -
Şimdi oradaki para arasında bir fark vardır. 
Bu fark nazarı itibara alınacak ve ona göre ye-

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendim, 
iki şekil .var. Birisi; aleiûmum memurini harici
yenin tahsisatlarının miktaıa, bu vaktiyle tes
hil edilmiştir, Bilfarz dört bin*kuruş bir müste
şar alır ve 'kendisinin altı bin kuruş da, Harici
ye Vekili Muhtereminin dediği gibi, tahsisatı 
olur. Mecmuu on bin kuruş eeter. Meselâ Roma 
Müsteşanna vaktiyle on bin kuruş verirdik, mesele 
biterdi. Çünkü İtalyan parası ile Fransız parası 
arasında hiç bir fark yoktu» Bugün İtalya pa
rası ile paramız arasında, meselâ on kuruş, bir 
fark vardır. Bazı zaman sekiz kuruş oluyor. 
Maaşat gönderildiği zaman, oradaki yüz liranın, 
o memleketin parasının kiymetini tutabilmek üze
re yüz lira yerine yüz on lira mı, yoksa yüz se
kiz lira mı göndermek lâzımdır? Mevcut bulunan 
kanun budur. Fakat bazı memleketlerde bu da-L 
ha fazla tutar. İsviçre'de, arzettiğim veçhile,. 
mesela dört misli ölür, Londra'da beş.misli olur 
ve belki daha fazla olur. Mesela Londra fda (57S) 
kuruş on ingiliz şilini eder. Bu hesapça 578 ku
ruş verilmek lâzımgelir. Yüz kuruş mukabilinde 
yapılan muamele garp için bundan ibarettir ve 
orada kabildir. Yüz kuruş mukabilinde (578) 
kuruş verilecek olunsa; vaktiyle tâyin ve tahsis 
edilen tahsisat ve maaşatm. mukabili tamamiyle 
tediye edilmiş olur. Fakat şark için bu kabil 
değildir. Çünkü bunu .tesbit etmenin ihtimali . 
yoktur. Bu noktai nazardan şarkta lâzımgelen 
mekadiri verebilmek ve bazan garp memleketle
rinde de fahiş verilirse, onu vermemek noktai 
nazarından Hariciye Vekili, Heyeti Vekileye sa
lâhiyet verilmesini talep etmiştir. Şimdi Heyeti 
Celileniz arzu ettiği usulü takip buyurabilir. Mese
la kabul eder ki bu tarzda, olsun veyahut kabul 
eder ki, garp devletleriyle olan muamelâtımızda 
usulü sabıka muhafaza edilsin. Şark içinde Heyeti 
Vekile tâyin etsin veyahut Hüseyin Avni Beyin, 
büsbütün başka olan teklifi veçhile, eski kanunu,... 

- m -
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tatbik ediniz. Garp memleketlerindeki zararı 
şark cephesinden telâfi ediniz, bu da olur. Han
gisini kabul buyuracak olursanız onu kabul bu
yurunuz. Mesele bundan ibarettir. 

MAZHAR MUFIT B. (Hakkâri) — Efen
dim, Encümenin istediği de bundan ibarettir. 
Beyefendinin buyurdukları gibi tesbit kabildir. 
garp memleketlerinde nerelerde memurini siya-
siyemiz varsa, kimlere tahsisatı fevkalâde - af
federsiniz - tahsisat veriliyorsa, bu suretle tesbit 
edilir. Bunun miktarını madamki, tesbit kabil
dir, lütfen encümene verisiniz. Encümen bu 
müfredatı görür, şark için kabil değilse - bize 
bu izahatı verdiler ki, şark için kabil değildir -
hiç olmazsa tahminî olarak bir para verilsin. 
Çünkü efendim; hiç tahmin edemezsek, rica ede
rim, bu kanunu kabul ettiğimiz surette bütçeye 
elbette bir para koyacağız. İşte bütçeye bir ka
lem konacak ya, o da aşağı, yukarı bir tahmin
dir. Biz de bunu istedik. Eğer Encümen bu he
sabı da istemez de böyle alelıtlak, tâyin miktarı 
Heyeti Vekileye aittir denilirse, bu faslı sıfırla 
geçmek lâzımgelir. Biz tahsisatı mesture ver
miyoruz ki, alelıtlak bir rakam koyalım. Onun 
için encümen yine musirdir. Biz diyoruz ki, 
garp için sabittir, o sabit olan miktarı bildirsin
ler ve şark için sabit değilse bunun için de elbet 
bir tahmin olunan miktar vardır. Onun da müf
redat ve miktarını Encümeninize versin, encü
men bu müfredata göre tetkikatını yapsın ve ka
nun bilâhare buraya gelsin. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Usulü 
müzakereye dair bir şey arzedeceğim: Efendim; 
bunun bütçe ile alâkası yok. Bizden gayrimah-
dut bir paranın sarfı için salâhiyet istiyorlar. 
Buyurdukları gibi; bunun bu celse ile hiç alâ
kası yoktur. Bu ayrı bir meseledir. Hariciye
nin bugünkü meselesi ile alâkası; ne zaman sabit 
bir rakam bildirirlerse o zaman bütçeye ithal edi
lir ve encümene gider. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKlLl MUH
TAR B. — Efendim, Bütçe Encümeni namma 
Mazhar Müfit Bey biraderimiz; bir miktar zikre-
dilniediğini söylüyorlar. Zannediyorum ki, bun
da bir yanlışlık var. Biz encümene kadromuzu 
vermişizdir. Kadrolarda bütün tahsisat ve maa-
§atın miktarı tesbit edilmiştir. Garpta, Şarkta, 
nerelerde mümessillerimiz vardır, bunlar hep 
o kadroda, mezkûrdur. Binaenaleyh, ne iste
niyor? anlaşılamıyor. 

MAZHAR MÜPlT B. — Değildir Beyefendi. 
Verdiğiniz kadrolar eskidir. Ondan sonra çok 
memurlar tâyin edilmiştir. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKlLl MUH
TAR B. — Kadromuzu Encümene tevdi ettiği
mizden beri ne garpta ve ne de şarkta fazla bir 
memuriyet ihdas edilmemiştir ve memur gönde
rilmemiştir. Yalnız merkezde birkaç memur 
alınmıştır, bir de sulh heyeti gönderilmiştir. 
Onun tahsisatı ayrıca kabul edildi. Bir de mu-
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ahharan garba diğer bir sulh heyeti gönderilmiş
tir. Binaenalâzalik Hariciye Vekâleti, gerek 
şarkta ve gerek garpta, bu güne kadar istihdam 
etmekte olduğu bilcümle memurinin maaşat ve 
tahsisatını mübeyyin kadrosunu yapmıştır. O 
cetvel üzerinde tetkikat icra edilmiştir. Şu hal
de Encümenin istediği şey ne oluyor? Bir türlü 
anlamıyorum. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Verdi
ğimizi vermediğimizi beyan etsin. 

RE IS —• Mazhar Müfit Bey söz vermiyorum, 
rica ederim. Şekli müzakeresi taayyün etsin. En
cümen muallel bir mazbata ile geldi. Bu mesele 
de Encümen ile Hariciye Vekâleti arasında nok-
tai nazar ihtilâfı var, noktai ihtilâfın Encümen
ce tekrar tetkik edilmesi iktiza eder. Tabiî mev
zuu münakaşa da budur. Meselenin tekrar En
cümene tevdiini arzu buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Efendim, şimdi o halde esas hakkında 
buyurun, söyleyin 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Buyu
ruyorlar ki: Encümene biz kadroları verdik. Onu 
da pekâlâ kabul ettim. Sizin tahsisatı fevkalâde 
olarak verdiğiniz 66 bin 460 liradır ve Encü
men bundan istihdam'olunan memurlara naza
ran bilhesap (36 400) lira para tahsisatı fev
kalâde kabul etmiştir. Bu mudur Beyefendi ver

diğiniz? Bu parayı kabul ediyor musunuz? Bun
dan ibaret inidir? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKlLl MUH
TAR B. — Encümen namına tetkikat icrasına 

memuren gelmiş Mardin Mebusu rüfekamızdan 
Necip Bey ile; bazı memurinin tâyin edilmemesi 
hasebiyle ve tahsisatın tehiri üzerinde ihtilâf hâ
sıl etmiştir ve bu fark ondan neşet ediyor. 
Yoksa bilcümle memurinin, gerek maaşları ve 
tahsisatları bir şekil ile muayyendir. Başka tür
lü ne tasavvur ediyorsunuz? bendeniz bilmiyo
rum. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Bu ka
nunla vereceğimiz para, bu 36 bin liranın için
de midir? Eğer bu kanun Heyeti Umumiyece ka
bul olunursa ve tayin ve takdirini Heyeti Veki
leye bırakırsak efendim, tahsisatı verecekler. 
Bu vereceğiniz para tahsisatı fevkalâde olan 36 
bin liranın içinden mi verilecektir? 

MALİYE VEKlLl FERÎT B. — Evet. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKlLl MUH

TAR B. — Onu Maliye Vekili Beyefendi bilir. 
MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Nerede 

Maliye Vekili Beyefendi? Efendim meseleyi 
hallettirmek istiyoruz. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, Hariciye 
Vekili Beyefendi; garpta bulunan hariciye me
murlarının maaşlarından maada tahsisatlarının 
tesviyesinde, evvelce mevcut olan kadrolardaki 
tahsisatın, maden para ile bugünkü banknotun, 
ora paraları, o mahallerdeki kıymet üzerinden 
mukabilini tutacak bir miktara iblâğ edilmesin-
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den ibarettir buyuruyorlar ve neticede; bunun 
her mahallin parasiyle müsavi olmadığını ve rus 
parasiyle bizim banknotumuzun kıymeti müsavi 
olmadığından, bunu Heyeti Vekile yapmak lâ-
zımgelir, bunu Meclisi Âliniz yapamaz dediler. 

Bu; iki mâna ifade eder. Ya Meclisin yapma
ğa salâhiyeti yoktur. Ya Meclisin bunu bilmeğe 
salâhiyeti yok veyahut Meclisin bu hesabı yap
mağa iktidarı yoktur. Zannederim Meclis bu
nun ikisini de kabul etmez. Halbuki bendenizin 
arzetmek istediğim o değildir. Biz geçende Pet-
resburg'a giden Ali Fuat Paşa Hazretleri ile 
maiyeti için bendeniz bilmiyorum, Meclise malû
mat verilmediği için, yüz bin lira tahsisat veril
diğini/ işitmiştim ve bugün dahi bilmiyorum. 
Sonra Londra'ya giden heyete de 10 bin lira tah
sisat kabul ettik, bu, bir tahsisattır. Adeta şim
diye kadar 1336 senesi için iki aylık, dört aylık 
verdiğimiz 60 milyon liralık avans kabilindendir. 
Fakat zannedersem Heyeti Âliyenizin bunun su
reti sarfmın ve miktarının kime ve ne kadar ve
rileceğini ve ne suretle verileceğini bilmesi her 
halde vazife ve salâhiyeti iktizasındadır. Halbu
ki, Heyeti Vekile tabiî bunun için bir miktar tâ
yin etmi§ ve bunun için giden Heyete salâhiyet 
vermiş. Onlar bugün 100 000 liradan alıp sarfe-
diyorlar. Olur ki, biz bunun müfredatına mut
tali olduğumuzda bunu az veyahut çok görürüz. 
Halbuki, bunları sarf etmiş bulunuyorlar. Orta 
yerde bir hak zayi oluyor, biz bunu neden verdik? 
Bu, yüz bin lira bir paradır. Bu halktan, 
saçı bitmedik yetimlerin boğazından alınarak 
Hazineye dolduruluyor. Heyeti Vekile bunun için 
istediği gibi salâhiyattar değildir. Herhalde bi
zim bunu bilmemiz lâzımdır. Tâyin ettikleri 
murahhaslar elli ise biz otuz tâyin ederiz. 

Avrupa pahalılıktır, bankmotun kıymeti 
dundur deniliyor. Evet Avrupa'da bankmotu-
muzun kıymeti, yine bizim buradaki kıymetten 
daha dun değildir! Halbuki Londra, Amerika'
dan maada, dünyanın her yerinde ucuzdur. 
Bunlara yevmiye ellişer lira vereceklermiş. Bel
ki bu azdır veya çoktur. Halbuki bunlar bunu 
almışlar ve sarfediyorlar. Nitekim geçende şi
mendifer edevatını almak için Heyeti Velplenin 
karariyle İtalya'ya gönderilenler için emrivaki 
karşısında kaldık. Bunu kabul ettik. Belki çok 
ve az görürdük. Neden Bunu Meclisi Âliniz, 
ne için Heyeti Aİiyeniz bilmesin? Mademki biz 
hem vazifei ieraiyeyi, hem de vazifei teşriiyeyi 
haiziz diyoruz; bunun muktazasma bakmıyo
ruz. Binaenaleyh Heyeti Vekile gelsin, buna 
cevap versin ve bir takım sarfiyatı zaidenin 
vukuundan evvel Meclise bunun müfredatını, 
bütçesini derhal tevdi etsinler. 

VEHBÎ Ef., (Konya) — Efendim, bu lâyi-
hai kanuniyenin buraya geldiğinin hikmetini 
bilmiyorum. " Eğer Heyeti Vekile miktarının 
takdir ve tâyinini bize havale ediyorsa bu para 
aynı tahsisatı mesturedir. Bütçede yine bulun

ması lâzımgelir. Yok eğer tâyin ve takdirini bi
ze havale edin de biz tâyin ve takdir edelim, si
ze sonra arzedelim demek ise, işte bütçe, şu hal
de bu maddei kanuniyeye lüzum yoktur. Lâyi-
hai kanuniyede hiç bir hikmet yoktur. Her iki 
surette de bu maddenin lüzumu yoktur. Tâyin 
ve takdir ettikten sonra; biz filân yere, filân 
sefirimize, onun tercümanına, kâtibine şu ka
dar kuruş tâyin ettik, diyecekler mi, demiyecek-
ler mi? Yoksa bu, bütçeye girecektir, bütçe 
ile hallolunacak bir meseledir. Ayrı bir madde 
ile kanuna ihtiyaç yoktur. Eğer bunu demiye-
ceklerse, bu masarifi mesture kabilindendir, bu
nun için bütçede ayrıca bir maddei kanuniye
ye neden ihtiyaç hissediyor? ve Heyeti Vekile-
nin bundan fikri nödir? Ben bunu anlamıyo
rum. Bu kanunun reddini teklif ediyorum. Bu
raca lüzum yoktur. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Efendim, Vehbi 
Efendi Hazretleri Heyeti Vekilenin bu husus
taki fikrini anlamak istiyorlar. Heyeti Vekilenin 
fikri; bu ıtarzda bir kanun teklif etmekle tah
sisatı mesture talep etmek değildir. Tahsisatı 
mesture, malûmu âliniz, nazırına tevdi edilir 
ve o da kendi arzu ettiği veçhile onu sarf eder 
bir rakamdan ibarettir. Onu Heyeti Celileniz 
verir ve o sarf eder. Bu öyle değil, doğrudan 
doğruya memurini hariciyeye verilecek tahsi
satın miktarını tâyin etmektir. Buyuruyorlar 
ki; o halde bütçede mahalli olmalıdır. Elbette 
var. Bütçeyi açacak olurlarsa iki yüz altıncı 
fasılda süfera tahsisatı vardır, görürler. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Tahsi
satı fevkalâde değildir. 

MALÎYE V. FERİT B. — Tabii değil mi 
efendim? 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Tahsi
satı fevkalâde diyorsunuz. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Müsaade buyuru
nuz. Bütçede tahsisatı fevkalâde değildir, tah
sisattır. Sonra efendim, süferanın, alelûmum 
memurini hariieyenin tahsisatı burada mürek-
kamdır. Heyeti Vekilenin şu tarzdaki tadil tek
lifi ile kanunu tebdil arzusundaki maksadı; ve-. 
reeeğiniz miktarı tâyin etmenizdir. Meselâ bir 
binbaşının dört bin kuruş maaşı vardır farze-
diyorum. Bunun maaşı muayyendir. O dört 
bin kuruş üzerinden kaç tane binbaşı kullanılır
sa onların mecmuu, maaşat faslının muayyen 
olan. maddesinde muharrerdir. Hariciye memu
ru için de bu kanun böyle bir kaide teklif edi
yor. Heyeti Celilenize diyor ki : Bu memuri
ne verilecek tahsisat hakkında bugüne kadar 
cari olan kaide budur, fakat bunu kabili tatbik 
bulamadığımızdan dolayı bir kaide istiyoruz. 
O kaideyi lütfen bize verin diyoruz. Mesele bun
dan ibarettir. Ona mukabil tahsisat ta zaten 
mevcuttur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Hangi 
tahsisat efendim? 

— «3 — 
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MALÎYE V. FERİT B. — îkİ yüz altıncı j 

fasılda süfera tahsisatı var. Rakamlar var- Sepi
si mevcuttur,; Yalnız bu kaideyi talep ediyoruz. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Dokuz bin : 
lira mı? 

MALİYE V. FERÎT B. — Evet efendim. 
Bir binbaşıya kaç. kuruş vereceksiniz? Bunu bi
ze tâyin edersiniz. Tâyin ettikten sonra kaç bin
başı' vardır, hesap eder, buraya koruz. İşte bu 
yalnız bir kaidedir. Maksadımız bunu rica et
mekten ibarettir. Yoksa tahsisatı mesture de
ğildir.-

TAHSÎN B. (Aydın) — Beyefendi; heyeti 
murahhasaiara tahsis edilen . paraların sureti 
sarfını* mübeyyin... 

MALÎYE V. FERİT B. — Efendim, heyeti 
murahhasaiara ve gerek mümessillere ita edilen 
maaşat ve tahsisatın yekûnu hariciyede yegân 
yegân; mukayyettir. Hariciye Vekili muhteremi 
lâzımgelen tafsilâtı verir. Filân memura şunu 
veriyoruz^ Bunlar taayyün etmeden tabiî onlar 
gidemez. < 

FUAT B. (Çorum) — Ferit Beyefendi; 
bendeniz şimdi Hariciye Vekili Beyefendiye sor
dum,* benim zamanı memuriyetime ait değil 
buyurdular. Heyeti Vekile bunu tâyin etmiştir, 
müfredatı onlar versin buyurdular. Hariciye 
Vekili de Heyeti Vekiledendir, versin. 

MALİYE V. FERİT B. — Bendeniz şimdi 
Hariciye Vekili muhteremi refikimize söyledim. 
Kendileri memuriyette bulunmadıkları zaman
da halefleri tarafından tâyin edilmiş miktar 
hakkında malûmat vermek kendilerinin vazife
sidir. Gelirler. Eğer kendilerinin teferruat hak
kında malûmatları yoksa muhasebecilerinden 
onu alırlar, gelirler ve kendileri arzederler. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Mesele 
tavazzuh etmiştir. Müzakere kâfidir. 

REİS — Başka söz alan yok. Heyeti umu-
miyesi, hakkında müzakereyi kâfi görüp madde
lere geçilmesini kahul edenler lütfen el kaldırsın, 

Efendim, lâyihai kanuniyeyi reyi âlinize va
zediyorum. . Maddelere geçildi efendim. Birinci 
maddeyi okuyoruz. 

MADDE 1 . — Memaliki ecnebiyeye gönderi
lecek memurini hariciye ile memurini saireye 
vazifelerinin derecei ehemmiyetine ve mevkileri
ne göre-verilecek tahsisatı fevkalâde Heyeti Ve
kileee tâyin ve takdir olunacaktır. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Fevka-' 
lâde tâbirinin çıkması lâzımdır. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Tahsisat 
demeli; fevkalâdesi yok. 

REİS — Vekil Beyefendi, tahsisat hakkın
da fevkalâde tâbirinin tayyı lâzımgelir diyorlar. 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. 
— Muvafrktşrr öföndim. 

! REİS — Efendim, fevkalâde kelimesi tayye-
| dilerek maddeyi tekrar okuyoruz* 
; MADDE 1. — Memaliki ecnebiyeye gönderi-
| lecek memurini hariciye ile memurini saireyte 

vazifelerinin derecei ehemmiyetine ve mevkileri
ne göre verilecek tahsisatHeyeti Vekileee tâyin 
ve takdir olunacaktır. 

REİS— Birinci maddeyi kabul edenler lût-
| fen el kaldırsın..(Ret sadaları). Efendim, aksi

ni revinize arzediyorûm. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Reis Bey, 

Heyeti Vekileee tâyin1 olunduktan sonra bu tâ' 
yinin Meclisin de tasvibine iktiran etmesi lâzım
dır. Bunu bir takrirle teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, madde okundu! Müzakere1-
si uzun müddet devam etti. Maddeyi kabul eden- ; 

ler lütfen" el kaldırsın. Maddeci kabul etmiyeri-
ler lütfen1 eT kaldırsın. Madde kabul edildi efen
dim. 

ABDÜLGAFÜR Ef. (Karesi) — Rey tefhim 
buyurulmazdan evvel tadilnamenin okunması lâ-
zıbdır. 

REİS — Efendim, müstaceliyet kararımız 
yok, ikinci müzakeresinde okuruz. 

MADDE 2. — 13 Kânunuevvel 1335 tarihli 
kararnamenin birinci, maddesinin memurini ha
riciyeye verilecek tahsisat hakkındaki son fıkra-

I sı mülgadır. 
I REİS — İkinci madde hakkında mütalâa var 

mı? 
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarıbekir) — Birinci 

madde kabul olunmadı ki ikincisi de ölsun^ 
MALİYE VEK:M FERÎD R — Efendim 

kanunu encümene iade buyurunuz. 
REİS — Efendim zaten birinci müzakeresi

dir. Encümene iadesi teklif olunuyor. Tensip 
buyurursanız encümene iade edelim. 

HASAN BASRİ & (Karesi) — Şimdiye ka
dar böyle garip bir kanun-Meclise gelmemiştir. 
Her halde encümene iade olunsun. •-. 

I REİS — Encümene iadesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

NAFİZ B. ( Canik ) — Meclis de boşu bo
şuna işgal edildi. 

HASİCÎYB VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Kanunun garip olduğunu söylediler; Ka
nunun garabeti nerede olduğunu izah buyur
sunlar. Ne demek istiyorlar. 

HASAN BASRİ B. ( Karesi ) —Kanunun 
garabetini Vehbi Efendi Hazretleri burada izah 
ettiler. Hakikaten bu miktar meselesi hakkın
da bir had tâyini lâzımdır. Anlaşılıyor ki encü
menle Hâriciye Vekili arasında bir noktai ihti
lâf vârdir. Bu ihtilâf halledilmek üzere her hal
de encümende tekrar tetkik etmk lâzımdır: 

REİS— Encümene gitti efendim. Tetkiki 
I için on dakika tatil ediyorum. 
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'BEİS — Gelse kuşat edildi 

3. — LÂYİHALAR 
1337 senesi Mumzemi' Umumiye Kar 
ası 

i. 
munm 

REÎS — üç yüz otuz .yedi senesine ait. Mu
vazenei Umumiye Kanununun ; gönderildiğine 
dair,Heyeti:Vekile Reisi Paşa Hazretlerinin tez-

. keresi var. .Bütçede masarifat (86 519 650) lira, 
-^varidat (79 333 440) lira, Muvazenei Maliye 
Encümenine gönderiyoruz. 

. HASAN BASRÎ B. ( Karesi •). — Reis Bey 
Kadro encümenleri on.-beş gün zarfında teferru
atlarını; ikmal ederek buraya vereceklerdi. Biran 
evvel bitirseler de .Muvazenei.Maliye Encüme
ninde bütçe ile birleşse ve beyhude vakit izaa 
edilmese iyi olur zannederim. . 

F. M. Nev'i muhassasat 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bende
niz de encümen namına arzedeyim ki; bu kadro 
ve; tensik encümenlerinin yapacağı -o tensik ka
rarnameleri bize. gelmedikçe bittabi „bütçe üze
rinde mütalâa ve müzakere yapamıyacâğız. 
Bonra denecek ki; Muvazenei Maliye bakmadı., 
Bütçe yapılmadı. YaniJ bütçenin Muvazene! Ma
liye encümeninde tetkiki, kadro encümenleri
nin bize kadrolarını vakit ve zamaniyle ver
melerine mütevakkıftır. 

RElS — Efendim Kadro, encümenlerinden 
vazifesini ikmal edenlerden derhal tanzim ettik
leri kadroları alır, ruznamemize ithal ve Muva
zenei Maliye Encümenine tevdi ederiz, tkmaî et
ini yenlerden rica ederiz. Biran evvel'tetkik et
sinler, vazifelerini itmam etsinler. 

Hariciye bütçesinin, fasıllarını müzakere ede
ceğiz. (203) ncü fasıl okunacak. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan; kabul edilen 

203 
1 TekÛ ve,müsteşar,maaş ve tahsisatı 
2' Memurini vekâlet maaşatı 
3 Hademe odacılar ve müstahdemini saire masarifi 

000 
900 
130 

600 
860 
90 

Faslın yekûnu 9 090 1 550 

I* REİS —* Bu ^asıtkakkmda mütalâa var mı? 
-(Kabul-sadaları). Mütalâa yokr^adtiname de 
yok. Binaenaleyh 204 ncü fasla geçilmesini ka
bul edenler^ *hıtfen el kaldırsın. 

.MALİYE VEKÎLÎ FERİDB. — Efendim 
zam istiyecekler. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ MUHASEBECİSİ 
OSMAN B. ~-Efendim; memurini vekâlet maa
ş ı n a (555) lira zam teklif* ediyoruz. Çünkü 
bütçe Muvazenei Maliye Encümenine tevdi edil
diği zaman beş memur • tâyin edilmiş, üst tarafı 
münhal imiş. Muvazene! Maliye Encümeni bu 
ınünahalâtı görmüş. Senei haliye nihayetine 
kadar lüzum yoktur diyerek bunların tahsisatı
nın karşılığını çıkarmış. Halbuki bu kabul edi
len beş memurdan ikisi mütercim, birisi evrak 
memuru, geriye diğer iki kişi kalıyor. Bunlar-

( dan birisi mübeyyiz, diğeri de umuru siyasiye 
müdürüdür. Malûmdur ki umuru siyasiye mü
dürü koca Hariciye Vekâletinin muamelâtını 
tedvir edemez. Kâfi gelmez; Onun'için vekâlet
çe lüzum görülmüş ve memurlar'-kabul edilmiş: 
tir. Bunların da sene* töhâref ine*kadar maaşatı 
(555)-lira ediyor. Bunlarda Kânunuevvel ip
tidasına kadar maaşlarını almış/ fakat Kânunu
saniden itibaren Maliye bunlarm maaşatmı ver
miyor. Esbabı da, maaşattan encümence bazı 
tenzilât yapılmış ve bu tenzilât da 1337 Kânu
nusani iptidasından itibaren kabul edilmiş. Bu 
teklif üzerice Heyeti Umumiye bu usulü' kabul 
ettiğinden dolayı bunlar şimdi maaş alamıyorlar. 
Mecburiyeti katiye vardır.' Beş kişi ile tedviri 
umur etmek kabil değildir. Tensip buyurursanız 
bunların mecmuu dokuz memurdur. Bunların 
maaşlarını temin edelim. 

- ^ M & — 
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VEHBÎ B i (Konya) — Efendim; btı büt

çeler dairei aidesinde yapılırken gayet ihtiyatlı 
yaptlır. Türkiye'de malûm ve meşhurdur. Ya
rım saat çifte gidecek bir adam ekmeği iki dilim 
fazla alır. Bunun için dairei aidesi bunu gayet 
bol tutar. Rica ederim. Sonra Meclisten bir en
cümen tâyin olunuyor, encümenin kıymetini 
zayi ediyorsunuz. Encümeninize bir kıymet 
veriniz. Buradan biz tahsis ve intihap edip büt
çeyi Muvazenei Maliye Encümenine tevdi ettik. 
Encümen tenzil etmiş olduğu şeyi nazır veyahut 
dairei aidesi, vekili buraya çıkıyor, bu lâzım
dır diyor. Bize de lâzımdır, ellerinizi kaldırın 
diyince encümenin ne hükmü kalrr efendiler1? 
Eğer dairei aidesinin yapıp getirdiği bütçeyi 
aynen kabule mecbur isek, Muvazene encüme
ninde bütçenin aylarca sürünmesinde bir mâna 
yok. Riea ederim. Bunlar gayet ihtiyatla yapıl
mıştır ve herkes aklma gelen memuru, aklına 
geldiği zaman tâyin etmek isterse, biz de hep
sine para ulaştırmak ister isek, başa çıkama -
yız. Bütçe, Muvazene Encümenin kıymetini 
kaybetmeyin. Bu encümenin bir kıymeti vardır. 
Mademki beş yüz lira tenzil etmişlerdir, buna 
yeniden zammetmenin mânası yoktur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hoca Efendi bir 
şey soracağım. Heyeti Umumiye keyif için ka
tiyen el kaldırmaz. Kendi kendine tetkikat ya
par, icabederse . . . 

HARİCİYE VEKALETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Vehbi Ef. Hazretlerinin sözlerine iki nok-. 
tai nazardan cevap vereceğim. Birisi; çifte gi
derken iki dilim fazla almırmış. Halbuki ben
deniz bu kaidenin Hariciye Vekâletinde bulun
duğum zaman tamamiyle aksini yapmışımdır ve 
bunu Heyeti Celüeniz bilir. Sekiz aydır vekâlet 
ediyorum. Beş aymı bendeniz bir kâtiple idare 
ettim ve bütçesini de ona göre tanzim ettim. 

F. M. Nev'i muhassasat 

204 Levazım 
1 Meremmet 
2 Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 
4 Kırtasiye ve tabiye, aboneman bedelâtı 
5 Hademe melbusatı 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı. 
efendim? Söz alan yok, tadilname de yok. Bina-

Beyhude yere masraf gözükmesin ve yapılma
sın diye. Fakat bilâhara münasebatı siyasiyemiz 
fevkalâde bir surette tevessü ettiği cihetle bu
nu maddeten tedvir etmenin imkânı yoktur. 
İnsan yalnız muktedir olduğu şeyi yapar. 

Diğer bahse gelince: Encümenle bu hususta 
görüşmüştük. Tâyin edilmemiş olduğu bahane
siyle bunların verilen kadrodan çıkarılmasını 
söyliyen encümen âzasından ve elyevm Kasta
monu İstiklâl Mahkemesi Âzasından Mardin 
Mebusu Na.cip Beye bunun kaldırılmasını, çün
kü münasebat artmış, muamelâtımız o nispette 
tekessür etmiş olduğu cihetle bunun bugün ol
mazsa yarm tâyini zaruri olduğunu söylemiş ve 
kendisini ikna'etmiş olduğum halde zühulen 
tashih edilmemiştir: Binaenaleyh bendeniz on 
beş kişinin yapamıyacağı bir işi gece saat ala
franga 10, 11, 12 ye kadar elyevm çalışmakta 
olduğum halde bittabi itmam edemem ve hattâ 
kırk sekiz saat çalışsam da ikmal edemem. Al

lah da vüsattan fazla insana bir şey tahmil et
mez. Bu memurlar geceli gündüzlü çalışıyorlar. 
Heyeti aliyenizden herhangi bir zat, alafranga 
10, 11, 12 de Hariciye Vekâletine gelirlerse bu 
memurların - Fransızların dediği gibi - zenci 
araplar gibi çalıştığım görürler. Binaenaleyh 
kesbi istihkak etmiş» oldukları (555) liradan-iba
ret olan bu paranın bu memurlardan diriğ buyu-
rülmamasım istirham ederim (Kabul sadalan). 

REİS — Muvazene Encümeninin mütalâası 
var mı? (Hayır sadalan). 

Şu halde evvelâ zammı reyi âlinize arzede-
yim. (555) liranın bu fasla ilâvesini kabul bu-
'yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. Faslın yekûnu 2 105 oluyor. 203 ncü fasıl 
hakkındaki müzakereyi kâfi görüp 204 ncü fasla 

-geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

100 
1 000 
5 500 
2 360 
150 

9 110 

100 
500 

2 000 
860 
100 

3 560 

enaleyh iki yüz beşinci fasla geçilmesini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsm. Kabul edildi. 
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Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Sefaret ve şehbenderlikler 
Maaşatı 
Süfera maaşatı 
Sefaret memurini maaşatı 
Şehbender ve kançilârlar maaşatı 
Şehbenderler maiyeti memurini 
Maaşatı müteferrika 

Faslın yekûnu 

10 800 
• 0 

3 780 
0 

5 000 

19 580 

10 800 
0 

3 780 
0 

5 000 

19 580 

REİS — Mütalâa var mı efendim (Hayır sa-
daları). 

HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B . — Bu 204 ncü fasılda . . (204 ncü fasıl geçti 
sadaları). Nassı kaatı mıdır, hitabı izzet midir? 
İşitmedim. Ufak bir istirhamda bulunuyo
rum. 

REİS — [Vekil Beye hitaben] Bütçenizin 
heyeti umumiyesinin reye vazmda mütalâatı-
nızı söylersiniz. Mevzuu müzakere 205 nei fasıl

dır 
HARİCÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 

B. — Hakkı kelâmım mahfuzdur efendim. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — 204 ncü fa

sıl hakkında mütalâaları ne ise söylesinler efen
dim. 

REİS — 205 nci fasıl hakkmda söz alan yok, 
tadilname de yok. Binaenaleyh 206 ncı fasla ge
çilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

F. 

206 

M. 

1 
2 
3 

Nev'i muhassasat 

Tahsisat: 
Süfera tahsisatı 
Sefarat memurini tahsisatı 
Şehbenderler ve kançilârlar tahsisatı 

Faslın yekûnu 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen* 

9 000 
0 

11 000 

20 000 

9 000 
0 

11 000 

20 000 

REİS — Bu fasıl hakkında söz istiyen var 
mı? 

HARİCÎYE VEKÂLETİ MUHASEBECİSİ 
OSMAN B. — 206 ncı fasla münakale suretiyle 
zam vardır. 206 ncı fasıl 27 080 lira olacak. 

YAHYA GALİP B. ( Kırşehir ) — Hangi 
maddesine zammettiniz? 

HARİCÎYE V. MUHASEBECİSİ OSMAN 
B. — Süfera maddesine efendim. Bu madde 
9 000 lira idi, 3 000 lira zammoldu, 12 000 lira 
oldu. Sonra efendim keza sefarat memurini tah
sisatı maddesi 4 080 lira oldu. Şu suretle faslm 
yekûnu 27 080 liraya baliğ oldu. (Bu nasıl 
zammedildi? sadalan). 

Efendim Heyeti âliyeniz zammetti. Heyeti 
âliyenizin kabul ettiği 17 Kânunusani tarihli ka
nun mucibince 27 000 liraya iblâğ edilmiştir. 

MALİYE V. FERİD B. — Efendim müsa
ade buyurur musunuz? 17 Kânunusani tarihiyle 

bir kanun kabul buyurdunuz Rusya'ya heyeti sefa
retin izam edildiği zaman. O zaman süfera tahsisa
tına 3 bin lira zam buyurmuştunuz, 3 000 + 9 000 
= 12 000 lira. Sonra sefarat memurini tahsi

satına 4 080 lira zam buyurdunuz. 27 080 lira 
oldu* Sonra birde şehbenderler tahsisatı deye
rek bir dördüncü madde kabul ve 1 575 lira 2am 
buyurdunuz. Şehbenderler tahsisatı olarak ta 
11 000 lira var. Şimdi mecmuunu söylesin ne 
ise . 

HARİCÎYE VEKÂLETİ MUHASEBECİSİ 
OSMAN B. — Mecmuu 28 655 lira ediyor. 

REİS — Efendim bu teklif edilen zam ev
velce Heyeti Celilenizin kararına iktiran eden 
bir tahsisatın buraya ilavesidir. Fakat usulü mü
zakereye müteallik olduğu için Muvazenei Ma
liye Encümeninin hassaten nazarı dikkatini cel-
bederim ki bütün bu fasıllar üzerindeki ilâveler 
tashihler ve yekûnların tesbiti doğrudan doğru
ya kendilerine aittir. Bu husus için yeniden mü
zakere açılmasına meydan vermesinler. Rica ede-
ederim o arkadaşlarımdan ki muntazaman mü
zakereyi takıp etsinler... Efendim faslm yekûnu 
28 655 lira oluyor. Fasıl hakkmda söz alan yok, 
tadilnamede yok. Binaenaleyh 207 nci fasla ge
çilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 
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Nev'i muhassasat 

C : 2 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Sefaret ve şehbenderlikler levazımı 
1 îcarat 
2 Mefruşat 
3 Meremmet 

.REİS — Mütalâa var mı efendim? Söz alan 
yok, tadilname de yok. Binaenaleyh 208 nci fas-

5 000 
0 
0 

5 000 
0 
0 

Yekûn 5 000 5 000 

la geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

F . M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

208 Masarifi unıumiyei ınütenevvia 
1 Harcırah 
2 Lâhi Mahkemei Sulhiye masarifi daimesi 
3 Mecmuai şehbenderi ve kütüphane 
4 Masarifi mesture 
5 Masarifi muhabere 
6 iane ve iade 
7 Fahri şehbenderler aidat ve tahsisatı 
8 Beynelmilel Mecalis, Şûra ittihat kongresi hissei iştirakiyesi 

Yekûn 

30 000 
0 
0 

80 000 
2 000 

0 
0 
0 

20 000 
0 
0 

50 000 
2 000 

0 
0 

112 000 72 000 

MAZBATA M. FUAD B. (Çorum) — Efen
dim 11 Kânunuevvel 1336 tarihli Heyeti aliye-
nizin tasdikına iktiran eden bir kanun vardır. 
Bu kanunda deniyor ki; Hariciye Vekâletinin üç 
aylık muvakkat bütçesine 15 000 lira ilâvesine 
ve bu miktarın umumî bütçenin 208 hei faslının 
yedinci maddesine zammına mezuniyet verilmiş
tir. Halbuki burada bir sehiv vardır, yedinci 
madde değildir. Birinci madde olacak. Çünkü 
yedinci madde şehbenderler aidatı maddesidir. 
Biririnci madde ise harcırah maddesidir. Kanu
nen talep olunan ve sarfına mezuniyet verilen 
meblağ da harcıraha mütealliktir. Onun için mü
saade buyurulursa tashihen birinci maddesine na
kil olunsun. 

REİS — Ne kadardır efendim? 
FUAD B. (Çorum) — 15 000 liradır efen

dini. 208 nci faslın birinci maddesine nakil olu
nacaktır. 

VEHBt Ef. (Konya) — Efendim bu fasılda 
bir masarifi mesture var. Bu masarifi mesture 
bittabi lâzımdır. Lüzum ve ademi lüzumuna dair 
biı\şey söylemiyeceğim. Fakat Muhtar Bey «iki 
dilim fazla koymadım ben» buyurıyorlardı. Hal
buki bu faslın masarifi mesture maddesine 80 000 
lira koymuşlar, encümen 50 000 liraya indirmiş
tir. Şimdi ne kadar fazla konduğunu bilmem. O-
rasr lâzım değil. 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — iki dilim. 
VEHBt Ef. (Devamla) — Yalnız bu masarifi 

mesture vekillerin kendi reyine kalmış açık bir 

bonodur. Bu nereye veriliyor? Kime veriliyor? 
Ne oluyor? Biri bu. Bundan kimsenin haberi ol
maz. ,Efendi]er, vaktiyle masarifi mesture yoktu. 
Bunun adı başka bir şeydi; meşrutiyetten sonra 
çıkmış bir ıstılahtır. 

YAHYA GALtB B. (Kırşehir) — O vakit 
hepsi mesturdu. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) —Bu, tat oyununa ben
zer bir şeydir. Binaenaleyh bu masarifi mesture
nin herhalde bir tetkikten geçmesi lâzımdır. Ev
velki gibi bir Divanı Muhasebat yok ki tetkik 
olunsun. Binaenaleyh bu masarifi mestureyi tet
kik etmek üzere Meclisten beş arkadaşın intihap 
olunmasını teklif ediyorum. (Muvafık sadalan) 
Fakat teklifim yalnız Hariciye dairesine ait de
ğildir. Dahiliyenin 150 000 liradır tahsisatı mes
turesi. Müdafaai Milliyenin 200 000 liradır efen
diler. Bunu az bir şey zannetmiyelim. Mutlak 
masarifi mesture diyorum ki cümlesine şâmil ol
sun. Heyeti -Celileniz bunu kabul ettiği takdirde 
rüfekayi kiramdan beş kişi' intihap ederiz, onlar 
bu meseleyi tetkik ederler, biz de mutmain oluruz. 
Dağrusu ya kalbimiz mutmain olsun, kalbimizde 
bir karar hasıl olsun. 

BlR MEBUS B. — Heyeti Vekile zaten Mec
listendir. 

VEHBt Ef. — Ben kendime emin değilim. 
M. M. FUAD B. (Çorum) — Efendim bu 

hancırah faslına, burada mevcut olan 20 000 li
raya ilâveten 15 000 lira daha zamma mecbu
ruz. Çünki Heyeti Oelüenizin tasdikına iktiran 
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etmiş 20 Teşrinisani 1336 tarihli kariün bunu 
kabul etmiştir. 15 000 lira da masarifi mütefer
rika maddesine. Sonra Moskova'ya gidecek he
yeti sefaretin harcırahlarına verilmek üzere 
5 000 lira daha vardır. O da yine birinci mad
deye - 15 000 liradan maada olarak - ilâve olu
nacaktır'. Heyeti Celdenizin tasdikma iktiran et
miş .olari 20 Teşrinisani İ336 tarihli kanun mtici-

, bilice 5 000 + 15 000 daha 20 000 şu halde 
harcırahın yekûnu 40 000 lira oluyor. O suret
le tashih edilecektir. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. 
— Efendiler, muamelâtı diplomasiyenin incelik
lerini bilenler, tahsisatı mesturesiz bir Hariciye 
Nezaretinin şimdiye kadar vücutpezir olma
mış olduğunu tasdikte biran bile tereddüt et
mezler. Hiç. bir Hariciye Vekâleti tahsisatı mes
turesiz idare edilemez. Bu, dünyada diplomasi 
denilen şeyin mevcut olduğu gündenberi te-
ve'em olarak kabul edilmiş bir usulü müstahse-
nedir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Vehbi Efen
di esasın aleyhinde değil. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Esasını kabul edi
yorum. 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. 
— Peki efendim... İsminin de delâletinden an
laşıldığı veçhile bu para mesturen ve mahrem 
olarak, mektum olarak sarf ediliyor. Dünyada 
hiç bir Meclis tasavvur edilemez ki memleke
tin mukadderatı siyasiyesini yedine tevdi etti
ği adamdan 3 - 4 bin liranın hesabını talep ede
cek derecede Hükümetten emniyetinin münselip 
olduğunu gösterecek bir tedbiri ittihaz etsin. 
(Gürültüler). Müsaade buyurun söylevim ben. 
Siz kararınızı verirsiniz-. Benim de ittihaz ede
ceğim kararım vardır. Mesele hallolur gider. 
Murakabeye tâbi olmadığından dolayı buna 
tahsisatı mesture ıtlak edilmiştir. Bütün me-
maliki mütemeddine de tahsisatı mesture sarfı
na memur ve mezun olan vükelâ, bu sarfiya
tından dolayı yalnız Hükümdara hesap verir. 
(Ha işte! sadaları). 

VEHBİ Ef. (Konya) — Şu halde bitti. 
HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. 

—• Müsaade buyurunuz. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Yakalandın. 
HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. 

— Doğru, yakalandım. (Handeler). Binaenaleyh 
Hariciye Vekili olmaklığım sıfatiyle zaten bu, 
Heyeti Vekilede mevzuubahis ve münakaşa ol
muştur. Ancak Reisi Hükümet olan, yani Bü
yük Millet Meclisi Reisine karşı mesuliyet ka
bul ederek bunu sarfediyorum. Onun malûmat 
ve muvafakati tahtında sarfediyorum. Binaen
aleyh hesap ancak, ona verilebilir. Tahsisatı mes
ture ekser ahvalde senetsiz sarf edilen bir pa
radır. Meselâ bendeniz Türkiye - İtalya muha
rebesi esnasında Viyana'da maslahatgüzar bu
lunduğum zamanda, İtalya'dan Trablusgarb'a 
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karşı vâki olan İtalyan sevkiyatını mahallinde' 
tetkik ve bize gayet mevsuk malûmat ile tevsik 
etmek üzere o vakit Roma'da Avusturya sefa
retinin kâtiplerinden birisi elde edilmişti. Bina^ • 
enaleyh bu sefaret kâtibi kendisinin ifa edeceği 
böyle hafi hidemattan dolayı alacağı paranın 
hiç bir vakit senedini veremez. Binaenaleyh bu 
paralar böyle sarfediliı\ 

. Sonra, diğer bir misal arzedeyim. Sevr ah-it-
namesinin esnayi tetkikmda bizim aleyhimizde 
ve Yunanlılar lehinde olarak edilmiş olan iddi
ada en ziyade ierayi tesir etmiş olan ve Kle-
menso 'mm ruhu habisi mesabesinde bulunan 
Müsyü (Tardiyö) nün metresine Venizelos tam 
üç milyon lira vermiştir. Fakat Mecliste Veni
zelos hiç bir vakit Ben bu parayı buraya verdim 
diyemez. Binaenaleyh bundan dolayı yalnız vic
danına karşı mesul olur. Bendenizden ayrıca 
bunun için hesap istiyecekseniz ben bu .vazife
yi başka suretle ifa edeyim. Binaenaleyh bunun 
kabulünü yani teamülün tevsikini talep ederim. 
ve bunun kabulünü ve istiksar etmemenizi rica 
ederim. Hattâ 1337 senesi Hariciye bütçesi tah
sisatı mesturesi için 200 bin lira tahsisat talep 
etmiştim. Ancak Heyeti Vekile ile vâki olan 
tetkikat neticesinde ileride talep edilmek üzere 
100 bin liranın tayyma gidilmiştir. Binaena
leyh ne para istiksar edilebilir, ne de Heyeti 
Celilenin hatırına geldiği gibi, takyidata tâbi 
tutulabilir. Burasını selâmeti memleket noktai 
nazarından Heyeti Celilenizden istirham ede
rim. Çünkü emin olunuz, muamelâtı siyasiye-
nin kısmı âzami ve en mühim aksamı mutlaka 
tahsisatı mesture sayesinde temin edilebilir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Demek-
ki o mestur bir' tahsisat değilmiş. Eğer mestur 
bir tahsisat olmuş olsaydı Venizelos'un verdiği 
para meydana çıkmazdı. Mademki Venizelos.'-
un verdiği para meydana çıkmıştır, tahtisatı 
mesture değildir. Tahsisatı mesture hakkında 
murakabe isteriz. 

HARİCİYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. 
— Bu sözü Venizelos söylememiştir. Bu sözü, 
şampanya içerek sarhoş olan bir kadın söylemiş
tir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
bir buçuk senedenberi İtalya'da bulunan pek 
muhterem bir zat dün Ankara'ya geldi. Bu 
zattan işittiğime göre; Antalya'ya gelinceye ka
dar ahvalden sureti kafiyede haberdar olama
dığını söyledi. İtalya'da bulunduğu halde ah
valimizi öğrenemiyor, nihayet patlıyor, kalkı
yor, Antalya tarikiyle buraya geliyor. 

Şimdi eğer sene nihayeti olmamış olsaydı 
bendeniz bu tahsisatı mesturenin bir kaç misli
ne iblâğını rica edecektim. Çünkü eğer tahsisa
tı mesture ile bir iki gazete elde edilip, bir kaç 
şahıs elde edilip, gazetelere bir kaç makale ya
zılmış olaydı, hem ora efkârı umumiyesini lehi
mize çevirir, hem de bizim kendi adamlarımızı 
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biraz tenvir etmiş olurduk. Binaenaleyh bu w-
tiksar edilecek bir para değildir. 

TUNALI HlLMÎ B. (Bolu) — Hakikaten 
sözümden vazgeçmek niyetinde idim. Bilhassa 
Muhtar Beyefendi ve en son söz olmak üzere 
Emin Bey arkadaşımız meseleyi son derece tav
zih eylemişlerdir. Bir, iki kelimecik ilâve etmek 
lâzımgelirse ben Emin Beyin teklifini tekrar 
edeceğim. Eğer senenin sonu olmasaydı, hattâ 
bizim darlığımıza rağmen, bu meblâğın bir 
kaç misli tezyidini talep ederdim. (Sebep ne? 
sesleri). îrşat Encümeninden bahsedeceğim. Eğer 
İrşat Encümeni yalnız ismiyle kaim olmayıpta 
cismini de ortaya koyabilseydi onun talep ede
ceği bütün mebaliği reddetmemenizi istirham 
ederdim. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Vallahi 
hepisi heder olacaktı. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Arkadaş
lar, bugün Cenabı Hakkın huzurunda en de
rin bir hissi minnet ve şükran ile mütehassis ol
duğumuz bir takım muvaffakıyat vardır ki 
o muvaffakıyatı tetviç edebilmekliğimiz için 
bu tahsisatı mesturenin beş bin değil beş yüz 
bine iblâğı icabeder. Zira, - meselelerin kaynaş
tığı bir zamandayız. Hattâ diyebilirim ki on 
beş günlük bir müddet kalmış olmakla beraber 
ihtiyaten bir seksen bin lira daha ilâve edelim. 
(Gürültüler). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, tahsi
satı mesture, tabiî bu işlerle iştigal eden adam
larla temas ettiğim için az çok bilirim ki, dip
lomasi yapmak için eeanibe gönderilen zevat 
güzel olmalı, paralı olmalı, lisan bilmeli, ka
dınla temas etmeli, ziyafet tertip etmeli, para
lar vermeli, adam satın almalı) matbuatla gö
rüşmeli, her işi yapmalıdır. Hakikaten bizde tah
sisat pak azdır. (Ayıptır sadası). Ayıp mayıp 
değildir, kâinat böyledir. Hattâ ecnebiden bi
ze kadın getirenler de olur. Hattâ biz de böyle 
yaparız. Bakınız arkadaşlar maslahat herşeyi 
yaptırır. Şimdi yalnız Muhtar Beyefendiye bir 
cevap vereceğim. Beyefendi dediler ki ; tahsi
satı mestureyi sarf eden bilir, başka kimse bil
mez, evet, Heyeti Vekile, bütün arkadaşlarımız 
gibi, emniyetli zevattır. Onlara para gibi kü
çük bir şeyi; siz irtikâp ettiniz, yediniz demi
yoruz. Fakat mademki biz arkadaşız, mademki 
biz bu gayenin, bu maksadm başında müştere
ken toplanmışız; bir para sarf ediliyorsa ihti
mal ki daha lüzumlu yere sarfına bir başkası 
lüzum gösterir veya tezyidini ister* daha başka 
bir şeye lüzum gösterir, fazlalaştırır, tezyidini 
talep eder veyahut bir yol gösterir. Beş adam 
veyahut Heyeti Umumiye, her dairede sarfo-
lunan tahsisatı mesturenin hesabını görse ne 
lâzımgelir? Hattâ Vekil Beyefendi dediler ki, 
tahsisatı mesture hesabını yalnız Hükümdar 
alır. Hükümdarın makamına kaim olan Heyeti 
Aliyeleridir. Arkadaşlarımızdan beş arkadaşın 

bu hesabatı rüyet etmesi veyahut bunlarla te
mas ederek nereye sarfedilmiş ise anlaması ica
beder. Yalnız bu meselenin, Hoca Vehbi Efen
dinin teklifi gibi, bendeniz de heyetimiz âzayi 
kirammdaıı mürekkep beş arkadaşın... (Kaimi 
sadalan). 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Bendeniz mütalâamda İsrar ediyorum. Bu 
şarait dtiresinde hiç bir Hariciye Vekili bula
mazsınız. Tahsisatı mesture öyle sarfedilir ki, 
eğer bunun teferruatı izhar edilmiş olsa Hükü
metin takip ettiği bazı mahrem siyasetler meyda
na verilmiş olur. On lira, yirmi lira için bir 
memleketin bir çok, milyonlarca menafii siya-
siyesi mahvolmak, feda olmak ihtimali mevcut
tur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Hariciye 
Vekâletinin tahsisatı mesturesi otuz bin liradır. 

MUHTAR B. (Devamla) — Binaenaleyh bu 
nokta hakkında sureti cididiyede nazarı dikka
tinizi celbederim. Rica ederim. 

ABDURRAHMAN LÂMİ Ef. (Aymtab) — 
Müsaade eder misiniz? Hariciye hakkında bunu 
kabul etsek Dahiliye, Harbiye ve sair mahallere 
verilmiş olan tahsisatı mesturelerin hesabına 
baktığımız surette ne_ gibi bir zarar tasavvur 
dersiniz ? 

MUHTAR B. (Devamla) — Şimdi efendim, 
bu gibi hesaplara bakılmasından tevellüt eden 
mahzurları yalnız biz mi bugün derpiş ediyoruz?, 
Buna kâinat üzerinde bizden daha mütemeddin, 
siyasette çok âmil olan devletler geçmiş ve el-
yevın mevcuttur, bunların kâffesinde muamele 
böyle cereyan eder. bir usulde muhassenatı mut
laka mutasevver değildir. Dünyada bir usu
lün bir şeye sebebi tercihi, mahzurat ve muhas-
natiyle mukayesesinden hâsıl olacak neticeye 
göre taayyün eder. Şimdi Harbiye nazaretınin -
Ben asker değilim, fakat burada asker olan ar
kadaşlarımız vardır - hali faaliyette bulunan, 
hatta hali hazarda bulunan bir ordunun bile o de
rece mühim vesaiti istihbariyesi olmak lâzım 
gelir ki, Öyle tahsisatı mestureye mâlik olmak
sızın o vesaitini istimal edemez. Ve demi ihtiyaç
ta bilcümle harekâtı taarruziye veyahut tedai'üye-
sini malûmatı sabiteye istinat ettirmeksizin ya
parsa büyük bir badireye uğraması ihtimali' 
vardır. 

BİR MEBUS B. — Tahsisatı mestureyi sar-
f etmişsiniz. Meclis size emniyet etmiş olduğu hal
de siz mahalli sarfını görmek için Meclisin in
tihap ettiği üç, beş zata zatı âlileri ne suretle 
itimat etmiyorsunuz? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 
B. — Bendeniz bugün ihtimal ki bu memleke
tin içinde hiç şüphe etmediğiniz bir adamı bir 
maksadı hafi için istihdam etmeği ele alırım. 
Fakat bu adam benden başka bir kimse tarafm-
adn kendisinin bilineceğimi bildiği gün kendisi-
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ne milyon verseniz ifa etmez. Rica ederim na
sıl yaparsanız, nasıl bilecekseniz? 

Ben falan adama şu iş için şu parayı verdim. 
NAFİZ B. (Canik) — Şu para demezsiniz, 

açıkça söylersiniz. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUHTAR 

B. — O vakit ne oldu? İstediğim gibi yazarım. 
Anlaşılıyor ki bendenizi yalancılığa sevkedecek-
siniz. (Müzakere kâfi sadaları . 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Müzakere' kâfi görülmüştür. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celileşine 
Tahsisatı mesture mühim bir yekûn teşkil 

ettiğinden ve böyle bir meblağın tetkiktan 
dur tutulması muvafık olamıyacağından tah
sisatı mesturenin tetkikma Meclisten beş kişi
nin intihabını teklif eylerim. 

Konya 
Vehbi 

REİS — Efendim, diğer bir takrir de Saru-
han Mebusu Avni, Cebelibereket Mebusu İhsan, 
Muş Mebusu Rıza, Niğde Mebusu Vehbi Bey
lerin (Müzakere kâfidir Hariciye Vekâletinin 
talebinde bulunduğu tahsisatı mesturenin mes
ture halinde kabulünü teklif eyleriz) tarzında
dır. (Hayır sadaları). 

Konya Mebusu Vehbi Efendininn birinci 
okunan takririni reyi âlinize arzediyorum. Tak-
rinin mündericatı Meclisi Âli tarafından beş 
zatın intihabı talebinden ibarettir. 

MAZIIAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi, yalnız Hariciye için değildir. 

REİS — Efendim, şimdi mevzuu müzakere 
Hariciye bütçesidir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Sahibi 
takrir buyurdular k i ; yalnız Hariciye için değil, 
umum devair için istiyorlar, tasrih etsinler. 

REİS — Şimdi yalnız Hariciye bütçesi ve 
Hariciye tahsisatı mesturesi mevzuu müzakere 
olduğu için yalnız o kısmı reyi âlinize arzedi
yorum. Diğer bir kısma ait ayrı müzakere açar 
ve bütçe müzakeresinde vekiller de lâzımgelen 
izahatı verir. Binaenaleyh Hariciye bütçesine ait 
olmak üzere bu takriri nazarî mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. İndiriniz ellerinizi. Efen
dim bu takriri nazarı mütalâaya almıyanlar lüt
fen el kaldırsın. Takrir otuz sekiz kabule karşı 
elli altı reyle reddedildi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Elhamdüllâh 
(Yalnız Hariciye sesleri). 

REİS — Evet efendim, yalnız Hariciye büt
çesine ait olan kısmı reye vazettim. Diğerleri 
hakkında bir şey yok. 

Efendim, yekûnu 10 700 lira oluyor. Za-
nıaim do evvelce Heyeti Aliyenîzin kabul et
tiği kanunlara istinaden yapıldığı için bunu 
tekrar reye vazetmiyorum. İki yüz sekizinci fa
sıl hakkında müzakereyi kâfi görüp iki yüz se
kizinci (A) faslına geçilmesini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 208 
n e i (A) faslı da sıfırdır. Bu fasıl hakkında mü
talâa var mı? (Yok sadaları). , 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

209 0 Masarifi müteferrika 360 360 

REİS — 209 ncu fasıl hakkında mütalâa var 
mı? 

HARİCİYE VEKALETİ MUHASEBECİSİ 
OSMAN B. — Efendim, 209 ncu masarifi mü
teferrika faslına 17 kânunusani 1337 tarihli ka
nun mucibince 1 640 lira zammolunmuş ve 2 000 
liraya baliğ olmuş. İki bin lira olarak kabul 
edilmesi icabeder. 

REİS — 209 ncu fasla evvelce Meclisi Âlini
zin kabul ettiği 17 Kânunusani 1337 tarihli ka
nunun ikinci maddesi olmak üzere icra kılman 
zamaim ile iki bin liraya baliğ olmuştur. Bina
enaleyh bu fasıl hakkında söz alan yok, tadilna-
me de yok. Zamaim de kanuna istinat ettiği için 
2 000 lira olarak faslı tashih ediyoruz. İki yüz 

onuncu fasla geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İki yüz onuncu fasıl sıfır. İki yüz onuncu 
(A) faslı da sıfır... 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ FUAD B. (Çorum) — 
Efendim, geçen gün celsei hafiyenin akabinde 
kabul etmiş olduğunuz, Londra Heyeti Murah-
hasasının 100 000 liralık tahsisatı vardır. Bina
enaleyh bu paranın 210 ncu (A) faslına aynen 
tahriri lâzımgelir. Şimdiye kadar bu fasıl boştu. 

REİS — 210 nen (A) faslı yekûnu 100 bin 
liradır. Söz alan yok, tadilname de yok. 211 nci 
fasla geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

F. M. Nev'i muhassasat 

211 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Memurin ve müstahdemin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 
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REİS — Mütalâa var mı? Bu fasıl hakkında? 

Encümence mütalâa var mi l (Hayır sesled). Söz 
alan yok tadilname de yok. Binaenaleyh bütçe de 
hitam buluyor. Yekûnu tashih edelim de bilâhare 
revinize arzedelim. 

* HARİCİYE VEKÂLETİ VE KİLİ MUHTAR 
B: — Efendini) 204 ncü fasıl müzakere edildiği 
vakit işi demedik, reye konulmuşta. Bunda (300) 
lira kadar para istiyoruz. Mefruşat için. 

VEHBİ E l (Konya) — Efendim, şimdiye ka-
mefruşat.yok muydu? ve bunun müzakeresi es
nasında burada değil mi idiniz? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH
TAR B. — Burada idim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Mefruşat şimdiye 
kadar yoktu da şimdi mi olacak? ve bundan son
ra mı yapılacak? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH
TAR B. — Demin de arzettim ki, beş ay ben bir 
kâtiple idare 'ettim. Şimdi on beş memurumuz 

vardır. Bunlar ayakta çalışamazya, yoksa ayak
ta mı çalışacak? Bunlar masa istemez mi? Hokka 
istemez mi? kalem istemez mi? Bunları kendi ke
semden mi vereyim? İstediğim para nedir! Üç-
yüz liradan ibaret bir paradır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Bunlar paradır 
efendim. 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH
TAR B. — Efendim, havada yazı yazılmazya! 

elbette bir masa lâzımdır. 
VEHBİ Ef. (Konya) — Mefruşat için baş 

yüz lira kabul olundu. 
HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUH

TAR B. — O maaşattır. Bunu kesemden mi ve
reyim? 

REİS — Muhtar Bey! üç yüz lira mı isti
yorsunuz? 

HARİCİYE VEKÂLETİ VEKİLİ MUİL 
TAK B. — Evet efendim. 

REİS — Efendim, 204 ncü fasla üç yüz lira 
zam teklif ediyorlar. Bu ciheti reyi âlinize ar-
zediyorum. Bu üç yüz lira zammı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Zam Kabul edilmiştir. 

FUAT B. (Çorum) — Reisbev; vekûnu umu
mî 304 906 oluyor. 

REİS — Efendiler; bütçede pek çok tashihat 
yapıldığı için yekûnu katisini iyice tesbit etsin
ler. 

B. — Miidafaai Milliye Vekâleti bütçesi : 

REİS — Müdafaai Milliye bütçesinin bazı 
fasıllarını Eneümene vermiştik. Onların tashi-
hatı veçhile müzakeresine geçiyoruz. Neticei ka-
tiyesini ayrıca Heyeti Celilenize arzederk. Mü
dafaai Milliyenin 316 nei faslına geçildi. (316 
ncı fasıl kabul edilmiştir sadaları). O halde 317 
nei fasla geçiyoruz. 

F . M. 

317 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 
8' 
9 

10 
11 

Nevi muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Heyeti teftişiye, kolordular, ve fırkalar maaşatı 
Heyeti teftişiye 
Kumandan ve Erkânı harbiye idare heyetleriyle inşaat komisi 
misyonları 
Piyade ve mitralyoz 
Süvari ve aşiret 
Topçu, sahra, cebel, kale 
İstihkâm 
Sanayi 
Nakliye 
Telgraf 
Şimendifer 
Tayyare bölüğü 

317 ne i faslın yekûnu 

3 547 

106 172 
308 399 
22 712 
69 366 
14 775 
11 424 
28 455 
19 764 
3 693 
3 155 

1 451 

56 172 
358 399 
32 712 
59 366 
14 774 
11 424 
14 227 
9 889 
1 846 
3 066 

591 462 563 319 

REİS — 317 nei fasla ait sözlerinizi söylc-
leyiniz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE MUHASEBECİSİ 
İSMAİL HAKKI B. — 317 nei fasla 26 046 li
ra kadar bir paranın ilâvesini teklif ediyoruz. 
Buna herhalde ihtiyacımız vardır. Bu para ta
hakkuk etmiş masarifatımız olduğu için bu para
nın bu fasla ilâvesini rica ediyorum. Sekizinci 
nakliye maddesine 14 228 lira; telgraf maddesine 

9.882 lira, şimendifer maddesine 1 847 lira; 11 

nei maddeye de 89 lira. Faslın yekûnu umumisi 
589 365 lira oluyor. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeninin bir 
mütalâası var mı? Yirmi altı bin kırk altı lira 
zam teklifine karşı... 

MUVAZENEİ-MALİYE En. REİSİ FERİT 
B. — (Çorum) — Bu nakliye meselesi olduğu 
için tahakkuk etmiş bir masraftır. Onun için 
Encümen muvafakat ediyor. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendiler, rica ede-
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rim. Bu bütçe müzakeresidir. Başka şeye kıyas 
edilmez. Milletin ruhudur. Demin de söyledi
ğimi tekrar arzediyorum. Bu bütçe son dereee 
ihtiyat üzere yapılmıştır. Encümeninizin bir 
kıymeti vardır. Encümenin yaptığı bir şeye ve
kili hususisi geliyor, « Efendim, bu sarfoldü, 
bitti, emri vâki » diyor. Bu emri vâkılann kar
şısında her zaman kalacağız. Meclisi Âlinizden 
rica ederim, biraz parasına sahip olsun. Rica 
ederim, bunun körü de geliyor, topalı da geli
yor, kötüsü geliyor, bunun hepsi birleşiyor. Deva-
ir doluyor, bir adam lâzım olan yere yirmi beş 
tanesi hazırlanıyor. Hattâ evvelden hizmet 
edenler koğuluyor. Yeniden gelenler dairelere 
doluyor. Efendiler merhamet edin, zam zam... 
ne dir bu? Acıyın bir kere rica ederim. Zam, zam, 
zam nedir bu zam? sene bitti, şunda sekiz gün 
kaldı, hâlâ 'Heyeti Vekile bütçeyi kabartmak, bi
zi emri vâki karşısında bırakmaktadır. Rica 
ederim. Maamafih yine de siz bilirsiniz. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Vehbi Efendi, rica 
ederim, koğulupta yerine başkası getirilen kim
lerdir? Bu cihet son derece şayanı dikkattir. 

Mesbukul hizme olan bir adamı çıkarıp ye
rine başkasını getirmek nedir? Bu gayet mühim 
bir meseledir. Binaenaleyh, tasrih Duyurulması
nı rica ederim. Son derece şayanı dikkattir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — İşte bir tanesi Adli
ye de. Kütahya müddeiumumisi çıkarıldı. Yeri
ne başkası getirildi. Daha bunun emsali çoktur. 
kaç tane istersiniz? 

EMİN B. (Eskişehir) — İstihbaratı âcizane-
me nazaran Müdafaai Milliye bütçesinde dört 
beş- milyon lira 1337 senesi martına devredilmiş
tir. Bendeniz bunu anlamıyorum. Meselâ bir 
daireye bir tahsisat veriliyor. Mart iptidasında 
bu tahsisat devresi ütmal edilecek, senei âtiye 
için bunun sarfına imkân yoktur diyerek lü
zumlu, lüzumsuz yerlere herhalde sarfedilip ik
mal edilecekştir. Binaenaleyh, Müdafaai Milliye 
bütçesinde de bu hal vardır. İstihbaratı mevsıı-
kama nazaran üç dört milyon lira 1337 senesine 
devredilmektedir. Bendenize kalırsa böyle zi
hinleri teşviş etmekten ise, sarfedilmeyen mev
cutlardan vacibüttediye olacak bu masraflar, fa
sıldan fasla nakletmek suretiyle yapılmalıdır. 
Yalnız Vehbi Efendi Hazretlerinin bir mütalâ
aları vardır. Daima İstanbul'dan gelen zâbitan 
olsun, ve gerek memurin olsun hepsinden tevah
huş ediyorlar. Bendeniz de bu tevahhüşte be
raberim. Lâkin-ne çare ne diyelim. Bunlar bi
zim kendi kardaşımızdır. Hakikaten bizim en 
cok üktüğümüz, yani çalışmıyarak milletin sır
tından geçinen bu sınıftır. Milletin en korkma-
,sı lâzrmgelen sınıf budur. Fakat bunları atar
sak muvafık mıdır? Millet şimdiye kadar me
murdur diye büyük bir kadro yapmış. 

MUSTAFA HİLMİ Ef. (Niğde) — Memur 
geldi diye memuriyet mi açacağız? 
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EMİN B. (Devamla) — Şimdi îstanbulda 

işitirsek ki, 100 bin nüfus müslüman ve Türk 
ailesi açlıktan Imüş, ne his duyarız? 

VEHBİ Ef. (Konya — îane verin. O başka 
meseledir. 

EMİN B. (Devamla) — Bendenize öyle ge
liyor ki, İngilizler, Franstzlarr bütün düşman
larımız bizi kendi halimize bıraksa, bizi iflâs 
ettirecek yegâne mesele budur. Yani bir kişi ça
lışıp beş kişi badihava para alıyor. Binaenaleyh 
buna bir çare bulmak lâzımdır diyorum ve bunun 
çaresini nerede buluruz? Bendeniz çaresi var
dır diyorum. (Gürültüler). Müsaade buyuru
nuz. Bizim Devlet teşkilâtının içinde az çok 
tesirini gösteren bir daire varsa o da Müdafaai 
Milliye dairesi. Ondan başka ne kadar müesse-
sat varsa hepisi gayrimüsmirdir, müstehliktir. 
Çünkü asker gidiyor, düşmanla çarpışıyor, 
harbediyor, ölüyor. Fakat diğer devair ne ya
nıyor? (Gürültüler), (Bir de Maarif vardır sa-
daları). 

[Makamı Riyasete Oelâlettin Arif Beyefendi 
geçmiştir.] 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey, bir şey so
racağım. .Kadro Encümenleri bu vazifelerini ya
pıyorlar, yalnız devair kadrolarını tanzim edi
yorlar. (Fasıl hakkında söyleyiniz sesleri). 

EMİN B. (Devamla) — Zannederim ki büt
çe müzakeratmda Devletin hayati umumiyesine 
taallûk eden her söz söylenebilir ve herkes reyi
ni söyliyebilir ve söylemekte muhtardır. Bina
enaleyh fasılda da, heyeti umumiyesinde de söy
liyebilir. Müdafaai Milliye demek Türkiye 
Devleti demektir. Bizim Müdafaai Milliyeden 
başka bir şeyimiz yoktur. Bendeniz diyorum ki; 
biz. Müdafaai-Milliyetim senei âtiyesinde kendi
mize göre bir şekil bulmak mecburiyetindeyiz. 
Bu millet marttan itibaren ağnam rüsumunu 
bile veremîyecektir. Bu istenilen vergiyi vere-
miyen köylünün hallerini- derpiş edeceğiz ve 
onun çaresini arayacağız. Bu kararı verdikten 
sonra, burada çare arayacağımıza, bu istenilen 
fazla tahsisatın, Müdafaai Milliyede sarfedilmi-
yen meblâğdan tesviyesi lâzımgelir diyorum. 
Bendeniz bu fikirdeyim. Devletin teşkilâtının 

müsmir hale-gelmesi hakkında kendi kanaatle
rim var! Müsaadekâr bulunacağınızı hissedersem 
o vakit çıkıp arzederim. 

MALİYE V. FERİT B. (İstanbul) — Efen
dim, Beyefendi Müdafaai Milliye bütçesinin 
1337 senesine devredilecek üç dört milyon, dört 
beş milyon lirasından bahis- buyurdular. Eğer 
böyle dört beş milyon kadar bir para varsa ma
lûmu âliniz teamül icabı şubat nihayetinde ben 
ona vazıyed ederim. Fakat merak buyurmasın
la!'. Lira değildir. Bu tasavvur buyurdukları 
lira değil, tahsisattır. Tahsisat ta kuru kâğıt
tır. Binaenaleyh para değildir, kuru rakamdır, 
burada mevzuu bahis olan da bundan ibarettir. 
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HASAN BASRÎ B. (Karesi) —Vek i l Bey 

rakam var buyuruyorlar, mademki vardır, o hal
de fasıllar arasında münakale yapmak mümkün 
değil midir, beyhude yere bütçeyi kabartmasak 
olmaz mı? 

MALÎYE V. FERİT B. — Efendim, buyur
dukları gayet doğrudur. Müdafaai Milliye kıs
men müstesna olmak üzere, fasıldan fasla nak
letmeleri mümkündür, tamamiyle kabildir. Ye
kûn rakamları bugüne kadar katiyen tecavüz et
memiştir ve tecavüz etmesinin de kabili yoktur. 
Nitekim Nafıa Vekili Beyin bu noktai nazardan 
buyurdukları gayet doğrudur. Heyeti Celileniz 
de şeyini bu tarzda yapmıştır. Yalnız fasıldan 
fasla, nakledildi. Fakat Müdafaai Mili iyede bu
nun tamamen icrası mümkün değildir. Çünkü. 
hakikaten yeni silâh altına celbettiği askerler 
vardır ki onlar için, kendilerinin de derakap 
malûmatı olmayan münakale icra edilmiştir. 
'Malûmu âliniz Muhasebei Umumiye Kanununun 
mevaddı mahsusa sı mucibince, bir yerde asker 
toplanır ve derakap sevk, derakap o asker iaşe 
edilir. Yine sevkedilir. Havalesi gitmeğe lüzum 
yoktur. Bu nukatı nazardan Müdafaai Milliye 
büsbütün müstesna bir vaziyettedir. Onların fa
sıllarında münakale, o kadar süratle kabili icra 
değildir. Müdafaai Milliye bütçesi, Paşa Haz
retlerinin bir kere beyan buyurdukları veçhile, 
şişmiş, kabarmıştır, anın tahsisat münakalesi 

F . M. Nev'i muhassasat 

biraz müşküldür. Fakat devairi saire yapabilir
ler. Emrediniz, o tarzda yapsınlar. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Zannederim grup 
sandıklarında devredilecek bir milyon lira ka
dar bir para vardır. ( Nerededir efendim? ses
leri). 

EMİN B. (Devamla) — Garp ordusu, Şi
mal ordusu, Cenup ordusu, muhafaza taburu... 

MALÎYE V. FERİT B. — Efendim, Şubat 
nihayetinde anlardan ne çıkarsa muhasebesi gö
rülür. Fakat zannetmeyiniz, o kadar zengin 
olmadılar. Kâşki zengin olsalardı. 

REÎS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
Efendim, söz alan yok, tadilname de yok. O 

halde üç yüz on yedinci fasla 26 046 liranm zam
mını kahul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. 
Anlaşılmıyor efendim Ellerinizi lütfen iyice 
kaldırınız. Kabul edildi efendim. Efendim, fas
lın yekûnu (589 365) lira ediyor. Üç yüz on 
sekizinci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın, Geçilmiştir. 

FERİT B. (Çorum) — Efendim, 318 nci fa
sıl evvelki müzakerede Heyeti Umumiyece 
kabul edilmiştir, (147 723) lira olarak kabul 
edilmiştir efendim. 

REÎS — Bu fasıl evvelce kabul olunmuş, o 
halde üç yüz on dokuzuncu faslı müzakere ede
ceğiz. O faslı Encümene vermiştik. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

319 Memaliki ecnebiyede bulunan zâbitan ile hizmeti Devlette bulunan 
ecnebi zabıtanın maa zam muhassasatları 10 675 

Faslın vekûnu 0 10 675 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKÂLETİ Mü-
HASEBECtSÎ İSMAİL HAKKI B. — 20 Teşri
nisani tarihinde kanun kabul edilmiştir. Ataşe-
m il iterler maaşatıdtr.' Bunu Heyeti Celileniz 20 
Teşrinisani tarihli kanunla kabul etmiştir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Hangi ataşemiliter-
ler efendim? 

MUHASEBECİ İSMAİL HAKKİ B. — 
Moskova sefaretine tâyin olunan ataşem iliterlc-
rin maaşıdır efendim. 

FERİT B. (Çorum) — (10 675) liradır. O, 
kanunu mahsus ile kabul edilmiştir efendim. 

REİS — Kabul edilmiş olan bir maddedir. 

F. M. Nev'i muhassasat 

O halde bütçeye ilâve ediyoruz. Efendim, büt
çeye ayın suretle ve aynı rakamlar geçiyor. Onun 
için müzakeresine lüzum yoktur. Üç yüz yir
minci fasla geçeceğiz. Sıfırdır. (321) nci fasla 

geçeceğiz. 
FERİT B. (Çorum) — Bu-fasıl da evvelce 

Heyeti Umumiyece kabul edilmişti. 
REİS — Yekûnu nedir efendim? 
FERİT B. — (136 820) liradır efendim. 
REİS — Kabul edilmiştir efendim. Şimdi 

o halde üç yüz yirmi ikinci faslı müzakere ede
ceğiz. Taymat faslı, söz isteyen var m i t 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

322 Muayyenat 
1 Taymat 
2 Ot, saman, .şair 
3 Mahrukat, tenvirat 

7 477 334 6 862 000 
3 108 604 2 630 000 
1 347 685 1 130 000 

Faslın yekûnu 11 933 623 10 622 000 

254 



t : ••151' 15.2.1337 C : 2 
MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKALETÎ MU

HASEBECİSİ ÎSMAÎL HAKKI B. — Efen
dim, Heyeti Celilenizin encümeni muayyenat faslı 
için 10 ©22 000 lira kabul buyurmuştur. Büt
çede ahiren Maliye Vekâleti celilesince hesap 
gördük Ve o hesap neticesinde, muhasebat dai
resi Eylülde teşekkül etti, bu daire Müdafaai 
Milliyenin teşkilâtını Teşrinievvel nihayetine 
kadar ikmal edebilir mi ? Binaenaleyh o zama
na kadar kıtaatın ve kuvayi seyyarenin aldığı za
hire bedeli vardır ki biz buna rkani değil idik. 
Maliye Vekâletiyle hesap ettik. Hesabatımız 
neticesinde, bir milyon küsur lira Maliye Ve
kâletine borçlu kalıyoruz. Onun için bu faslı 
(11 933 623) lira olarak kabul buyurmanızı 
ve evlece Hükümetin teklif ettiği miktarın ip
kasını rica ediyorum. 

REÎS — Bu fasıl hakkında söz isteyen var 
mı efendim? 

MUVAZENE! MALÎYE En. Rs. FERÎT B. 
(Çorum) — Aynı rakamı istediği için Heyeti 
Umumiyeyi hakem olarak kabul ediyoruz. Han
gisini Heyeti Umumiye kabul ederse o olur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
zam meselelerinde . ve tekliflerinde, zannederim 
ki Muvazenei Maliye Encümeni sabit bir fikir 
tâyin eder, dermeyan eder. Heyeti Celileyi ha
kem addetmez. 

FERÎT B. (Çorum) — Bu kaidei umumiye
dir efendim. Encümenin tenzilâtına karşı Hü
kümet eski rakamı değiştirmemekte ısrar ederse 
ve Encümen de noktai. nazarında musir olursa, 
binaenaleyh Heyeti Umumiye hakem olur. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Bu bir te-
razii tarafeyn ile olmaz mı? 

FERÎT B. (Çorum) — Olanları söylüyoruz. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — O halde an

laşılıyor ki, Muvazenei Maliye Encümeni kabul 
ettiği rakamda musirdir. Bu anlaşılıyor. Bunu 
sarahatle söylemek lâzımdır. 

REÎS — Muvazenei Maliye namına izahat 
verecek misiniz? 

FERÎT B. (Çorum) — Bendeniz arzettim 
işte, 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Encü
men teklifinde musir mıdır diyorlar. 

FERÎT B. (Çorum) — Musirdir efendim. 
Hükümetin teklifi de eski tekliftir. 

REÎS — O halde Meclisi Ali lâzımgelen ka
ran ita buyuracaktır. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efendim, 
bu rakamda Müdafaai Milliyenin Heyeti Celile-
nizden istediği tahsisat, para olarak almak için 
değilcür. Zaten isteseler de Maliye Vekâletinin 
vermek ihtimali yoktur. Yalnız şimdiye kadar 
bilhassa muayyenat kısmından alamadıkları he-
hesabatı kapatabilmek için istenilen bir tahsisat
tan ibarettir. Malûmu âliniz muayyenatı müte
addit defalar arzetmiş idim. Bunları Maliye 
mahallermdelri aşar ve zehair ve saireden tediye 

etmekte, ita etmekte, fakat bunlarm mahsubatı 
ancak kıtalarından geldikten sonra Müdafaai 
Milliye Vekâletinde yapılmaktadır. Maliyece 
şimdiye kadar olan hesabat tabiî kaydedilmiştir. 
Fakat peyderpey hergün tediye edilen miktar 
vardır. Bundan maada şimdi söyledikleri veçhi
le bu vekâletlerin bidayeti teşekkülünde böyle 
iki üç ay zarfında birtakım sarfiyat icra edil
miştir M, onların hesabatmı daha yeni getiriyor
lar. Binaenaleyh, hesaplarını kapatamıyacaklar. 
Kapatamıyacaklarından dolayı vereceğiniz mü
saade, para vermek makamında değildir. Çünkü 
önümüzdeki 8 - 10 gün zarfında zaten başka bir 
para alamıyacaklardır. Yalnız hesaplarını tes
hil etmek maksadına matuftur ve hakikaten ben
deniz tahmin ediyorum. Eğer bu para ile kalır
sa maliyenin matlûbatmı tediye edemiyecek, 
açık kalacaktır. Bunun mahsubunu nereden ic
ra edeceğiz? Mahsubunu icra edemeyeceğiz. Ve
rilmiş muayyenat vardır ki, onun hesabatmı ka
patabilmek için Müdafaai Milliyenin fazla tah
sisata ihtiyacı vardır. Amma on bir milyon do
kuz yüz bin mi olur, on bir milyon üç yüz bin 
mi olur? bu, takdire muhtaçtır. Çünkü meçhulât 
içerisinde hesaplarını yapıyorlar. Maamafih ne 
verilirse verilsin, mevcut bulunan askerlerle, bu 
nun içerisinde mahrukat, tayınat, ot, saman ve 
mevcut bulunan hayvanlar idare ve iaşe edilece
ği için, ne eksilir, ne de yükselir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, görülü
yor ki, Müdafaai Milliye bütçesinde en büyük 
yekûnu hâvi olan fasıl bu fasıldır. Binaenaleyh, 
fasim pek büyük ehemmiyeti vardır.. Şimdi büt
çe münasebetiyle Müdafaai iMlliye Vekâletinden 
sormak istiyorum. Levazım daireleri hakkmda, 
levazimatı umumiye hakkmda, teşkilât, mubaya-
at itibariyle, bu sene pek çok hatalar vukua ge
tirilmiştir, pekçok israf at vukua getirilmiştir ki; 
bunları icabında madde, madde ispat, ederim. 
Şimdi 1337 senesi için bu israf ata meydan kal
mamak üzere, tekrar ediyorum, Teşkilât itiba
riyle, mubayaat itibariyle Müdafaai Milliye ne 
düşünüyor?-

MALÎYE VEKÎLÎ FEJIÎT B. — Beyefen
dinin buyurdukları mesele teşkilâta ait olduğu 
için tabiî burada mevcut bulunan Müdafaai 
Milliye Vekili Muhasebecisi bu tafsilâtı ita ede-
miyeceklerdir. Müdafaai Milliye Vekili Faşa 
Hazretleri yanm saate kadar geleceklerdir. Gel
dikleri zaman tabiî Beyefendinin sualine cevap 
ita buyururlar. Binaenaleyh, arzu ederseniz te
hir edilir, Müdafaai Milliye Vekili gelir, cevap 
verir. 

FERÎT B. (Corum)—Bu fasla taalluku 
yoktur. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Evet efen
dim, yani demek istiyorum ki, Beyefendinin su
ali Paşa Hazretlerinin vüruduna talik buyurul-
sun. 
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REİS — O halde efendim, bu faslı Müdafaa? 

Milliye Vekilinin huzuriyle müzakere edelim! 
FERİT B. (Çorum) — Bu-, faslın V sual ile 

alâkası yoktur. Sual mahfuz, kalsın, bu faslı re
ye koyunuz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Geçende 
bilmünasebe arzetmiştim ki, Erzurum'da birçok 
yerde tekâlifi harbiye suretiyle zehair, mevaşi, 
saman, falan alınmıştı. Soruyorum: Acaba bun
lar bu fasılda dahil midir? Bir taraftan tediye 
edildiğini söylemişlerdi. Mevcut olarak ne kadar 
ithal etmişlerdir? Mümkün olursa izahat versin
ler. Bunun izahını talep ederim. 

MALİYE VEKİLİ F E R İ T B, — Efendim, 
Beyefendinin buyurdukları meseleyi gerek zâti 
âlilerinden ve gerek başka taraflardan biz de ha
ber aldık. Henüz mahallinden buna dair malû
mat gelmemiştir. Tabiî bu tarzda iğtinam edilen 
eşya, ordu, tarafından iğtinam edilsin, donanma 
tarafından iğtinam edilsin, bu, Maliye Vekâle
tine ait bir meseledir. Binaenaleyh, Maliye Ve
kâleti Müdafaai Milliye' Vekâletinden, bu cihe
tin cidden tetkikiyle hakikî olarak iğtinam edi
len miktarın neden ibaret olduğunu sormuştur. 
Müdafaai Milliye Vekâleti Vekilinin şifahen 
bendenize söylediğine göre; mahallinden sormuş
tur. Cevabı geldikten sonra şüphesiz ki, bu me-, 
sele, ayrıca oradaki orduya verilmiş bulunan 
muayyenat miktarından şüphesiz tenzili icra 

F . M. Nev 'i muhassasat 

323 Eczayi tıbbiye * 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
BİR MEBUS B. — Bu para sarf edilmiş mi

dir? 
REİS •— Muhasebeci Bey! Eczayi tıbbiye fas

lındaki para sarf edilmiş mi? 
MUHASEBECİ İSMAİL HAKKI B. — 

Arzedeyim efendim. Şimdiye kadar 11 967 lira 
sarfolunmustur. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, bendeni
zin mesmuatım; harbi umumî zamanlarında me-
maliki Osmaniyede milyonlarca liralık eczayi tıb
biye mevcut idi. Hattâ üç yüz bin bu kadar l i 
ralık eczayi tıbbiye İzmir'de Yunanlılara bıra
kıldı. Sonra (750) bin liralık eczayi tıbbiye 
Bursa'da bırakıldı. Beş yüz bin liralık eczayi 
tıbbiye Bandırma'da, Karesi'de bırakıldı. Acaba 
bizim büyük bir yekûn teşkil etmeyen ordumuzu 
idare edecek kadar eczayi tıbbiye mi yok idi de 
eczayi tıbbiye mubayaasına lüzum görüldü? Bu
nu Sıhhiye müdiriyeti lütfen izah etsin , 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bursa'da eczayi 
tıbbiye bırakılmamıştır. Zapta işaret edilsin. 

Dr. REFİK B. '(Bayazıt) — Efendim, İz
mir'de kalan eczayi tıbbiye bizim dairei tetkiki-
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edilecektir. Hükümetin henüz buna dair katı 
bir malûmatı yoktur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Ferit 
Bey zannediyorum cevap veremediler. Bendeniz 
Erzurum ahalisinden tekâlif suretiyle alman 
şeyler hakkında malûmat istedim. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Ona dair 
Müdafaai Milliye Vekâleti hesap vermemiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —Yalnız 
şurasını bilmek lâzımdır ki, bu tekâlif Heyeti 
Vekilenin tensibiyle alınmıştır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Hayır 
efendim. 

HÜSEYİN AVNİ B. — O halde sözüm mah
fuz kalsın. Müdafaai Milliye Vekilinden soraca
ğım. 

REİS — Şimdi efendim, o halde Müdafaai 
Milliye Vekili buraya gelinceye kadar tehiri mü
zakeresine lüzum var mı, yok mu? 

FERİT B. (Çorum) — Bu faslın yekûnu, ile 
alâkası yok efendim. 

REİS — Evvelâ Encümenin bu baptaki fik
rini reyi âlinize arzediyorum. Paşa Hazretleri
nin avdetine talikini tensip buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın.. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Dâiniz 
bir sey soracaktım, onlara cevap verirse... 

REİS — Pekâlâ, geldiğinde. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

284 298 168 000 

miza dâhil olamaz, o bizden evvel olmuştur. 
Anadolu'da mevcut olan malzemei sıhhiye ordu
yu idare eder. Yalnız malzemei Sıhhiye ciheti
ni nazarı itibare almak lâzrmdır ki, bu para ona 
sarfolunmustur. Hastahane teçhizatı, yatak, 
yorgan ve diğer noksan olan 13 - 14 kadar mal
zemenin tedarikine sarfolunmustur. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — 119 bin lira
lık eşyayı sıhhiyenin hepsi sarf olunmuş mu ? Se-
nei âtiyeye devrolunamıyor mu? 

REİS — İzahat verilecek mi Muhasebeci 
Bey? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKÂLETİ MUHA
SEBECİSİ İSMAİL HAKKI B. — Şimdi efen
dim bittabi bunun sarfiyatını bendeniz bilmem. 
Şüphesiz biz yanlız parasını biliriz. Onun için 
biz fazla izahat veremeyiz. 

MAZHAR MÜFÎD B, (Hakkâri) — Reis Be
yefendi usulü müzakereye dair arzedeceğim: 
Böyle bütçe müzakeresi olmaz. Bu bütçe müza
keresi değildir. Bir şey soracağız, Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretleri yok. Sıhhiye Vekili 
yok, bilmem ne yok. Böyle bütçe müzakeresi ol
maz. Nizamnamemiz musarrahtır ve malûmu ih-
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sanınız dır ki bir çok ıstihzahlar, birçok sualler j 
bütçe müzakeresi sırasında olur. Binaenaleyh He
yeti Vekile hazırlıklı gelmelidir, burava. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendim 
Mazhar Mûfid Beyefendinin buyurdukları doğ
rudur. Her dairenin vekili kendi müzakere
sinde bulunmalıdır ve bulunacaklar. Bulunuyor. 

- Yalnız Müdaf aai Milliye Vekili Paşa Hazretleri
nin bundan bir kaç gün evvel taayyün etmiş 
Güreü Heyetini ziyareti vardır. Bu saate tesa
düf etti maalesef. Şimdi burada idi. Gördünüz. 
Biraz evvel müzakereta bakmak üzere bendenizi 
tevkil etti ve mecburen gitti ve bendenize rica 
etti ki ve bu meseleyi idare edeyim diye. 

MAZHAR MÜFID B. — Bu askerliğe ait, 
nasıl idare edersiniz Beyefendi? 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendim 
şimdi müsaade buyurunuz. Buyurduğunuz sualle
re kendileri buraya, muvasalâtında lâzımgelen ce
vapları ita ederler. Eğer Heyeti Celileniz arzu 
buyurursa Müdaf aai Milliye bütçesini tehir eder, 
başka bir bütçeye geçeriz. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim eezayi tıb
biye hastanelere ait bir mesele, ben de hastane
lere ait bir şey soracağım Beyefendiden. Millet 
birçok yatak, yorgan ve saire hediye ediyor. 
Bunlar da bu hesapta dâhil midir? Yoksa hariç 
midir? 

FERÎD B. (Çorum) — Bu eezayi tabbiyedir, 
Hoca Efendi Hazretleri. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) —Fakat tıbbın le
vazımından olan hastanelere verilmiş olan yatak
ları soruyorum. Ben eezayi tıbbiye vardı diye I 
onu sormuyorum, eşya buraya dâhil midir? 
Yoksa hariç midir? Bunu soruyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Kime so
ruyorsunuz? Vekil yok, cevap verecek memur 
yok burada efendim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendim ma
lûmu âliniz aynen ihda edilmiş olan teberruat, 
ita edilmiş olan dairenin demirbaş defterine 
kaydolunur. Eğer teberruat nakit olursa, ma
lûmu âliniz, Maliye bütçesine kaydolunur. Bun
lar ise demirbaşta mukayyet eşyadır. Bu tarz
da teberruat vâki olmuşsa . . ; 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Beyefendi çok vâki 
oldu. Benim aramak istediğim nokta nedir bi-

' liyor musun ki? Benim aramak istediğim, millet 
tarafından bu hastaneler teçhiz olunduğu halde 
ayrıca bir meblâğ konuyor. Halbuki "onlar teç
hiz olundu. Bu hesapta dâhil midir? Değil mi
dir? Ben oraları arıyorum. Arzedebildim mi 
maksadımı? 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Anladım 
efendim. Bu eezayi tıbbiye kısmmda sabık Sıh- j 
biye Müdürü Beyefendinin verdiği izahattan | 
anlıyorsunuz ki . . . Elimizde belâğanmâbelâğ 
eezayi tıbbiye mevcuttur. Yalnız bazı aksamı 
vardır ki bu aksamı yoktur, ' B u aksamı iştira 
ederek; ilâve ekmek iktiza «der. Bununrhâricin- i 

I de; birtakım seyyar hastaneler yapmak icabeder. 
Malzeme ve edevat bulunur, fakat seyyar hasta
neler bulunmaz ve şimdi biz harp ediyoruz, 
düşman karşısındayız ve bu gibi levazımı teçhi-
ziye de tedarik edilmiştir ve bunlar şüphesiz üç 
yüz otuz yedi senesinde de devam edecektir. 
Buyurdukları veçhile ahalinin teberruatı bu fas
la girmez, Sırf icra edilen sarfiyat, masarif fas
lına girer. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Müdaf aai 
Milliye bütçesi müzakeresinde söz söylememeğe ni
yet etmiştim. Fakat artık patlıyacağım, söy
lemeden durmayacağım, affedersiniz . . . 
Efendiler; Mazhar Müfid Beyefendinin buyur
dukları gibi, bütçe müzakeresinde ait olduğu 
vekillerin Mecliste bulunması lâzım mıdır, de
ğil midir? (Lâzımdır, elzemdir sesleri). Müda
faai Milliye bütçesinin müzakere edileceğini Mü
daf aai Milliye- Vekili biliyor mu, hilmi yor mu? 
(Biliyor sesleri). 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Müdafaai 
Milliye bütçesi daha başlamamıştı, Hariciye büt
çesi vardı. O müzakere ediliyordu. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Hariciye büt
çesi müzakere ediliyordu buyurdular. Fakat de
min dediler ki; Müdafaai Milliye bütçesi müza
kere edilirken sen idare ediver dedi, Müdafaai 
Milliye Vekili Paşa Hazretleri buyurdular. 

«.İdare ediver» efendiler; bu kelime, bu söz 
• o kadar ağır ki, bu sözü yutmak imkânı yok
tur. Meclis sürü değildir. Rica ederim . . . . 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Ne demek is-
J tiyorsunuz? Kendi vazifesini idare ediver dedi. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Rica ede-
rinij Meclisle bu kadar istihfaf etmeyin. Burada 
bütçe mademki müzakere edilecek ve bundan 
vekilleri mademki haberdardır, hiç olmazsa 
Meclise gelsinler de bizi dalalet içinde bırak
masınlar. Bir şey anlamak istiyoruz, cevap ve
rilmiyor. Tenevvür etmek istiyoruz, cevap veril
miyor. Sonra Muvazenei Maliye Encümeni var
dır. Onlar da bittabi bu malûmatı veremiyorlar. 
Müdafaai Milliye bütçesi; bütçelerin en mühim-
midir. Binaenaleyh bütçenin Müdafaai Milliye 
Vekili nuzuriyle müzakeresini teklif ediyorum. 
Çünkü çok fena oluyor. 

REÎS — Efendim, bu hususa, dair bir takrir 
vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye bütçesi, bütçelerin en mü-

himmidir. Buna binaen bu bütçenin müzakere
sinin Müdafaai Milliye Vekilinin huzuriyle icra
sını teklif ederim. 

1 Cebelibereket 
I Miralay Rasim 

. (Kabul sesleri). 
NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFÎ B. (Amas-

i yâ) — Burada Paşa Hazretlerinin bulunduğu 

— sm — 
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bir sırada müzakeresini kabul etmek tabiî doğru
dur, hakkınızdır. Yalnız bendeniz, kendi ve
kâletime taalluk eden bir nokta vardır, ufak 
bir izahat arzedeceğim: Bundan sonra gelen bir 
fasıl vardır ki, 326 ncı fasıl. Orada bir nakliyat 
vardır, şimdi paralan bitmiştir. Bu istedikleri 
tahsisatı munzamma; Müdafaai Milliyenin şi
mendiferlere olan borcudur, askerini şimendifer
le veresiye naklettirmiştir. Bundan dolayı şimen
difer idaresi, memurlarına maaş verememiştir 
ve diğer yağ ve saire masrafı verememiştir, gar 
yet fena bir vaziyette kalmıştır. Bugün şimen
diferlerin kasasında yüz para vardır, katî ola
rak söylüyorum. îki gün evvel yüz para var idi 
ve bu faslın bize fevkalâde taallûku vardır. 
Eğer bu faslı müzakere buyurur, zammiyatı da 
kabul ederseniz o vakit Maliye borca karşı pa
pa verecektir ve oraya da havale verecektir. 
Aksi halde korkuyorum, şimendiferleri işletemi-
yeceğiz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) —Veresiye 
iş görmenin neticesi böyle olur. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. (Devam
la) — İnönü muharebesi olduğu vakit, para ver
miyorlar diye şimendiferleri askere vermemez-
lik edemezdim. Kendimi bile odun diye yakarım. 
O vakit hiçbir şey düşünemezdim ve şimdi yüz 
para ile kaldım. Bunu bilsin Meclisi Ali. Ikin-

. ci defa bir şey olursa işletmeğe halim yoktur. 
RİFAT B. (Kayseri) — 316 ncı fasla geç

tik mi? 
REİS — Hayır. 
RİFAT B. (Kayseri) — Bu fasıl hakkında 

söz söyliyeceğim bendeniz. 
REİS — Efendim, Müdaf aai Milliye bütçe

sinin, Müdafaai Milliye Vekilinin huzuriyle 
müzakeresinin icrası teklif ediliyor. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul 
edildi. 

326 ncı fasılda müstaceliyet vardır diyorlar. 
Bunun hakkında Meclisi Ali nasıl karar verirse 
o suretle muamele ederiz ve 326 ncı fasılda nakli
yat meselesi var. Şu. faslın müzakeresini kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın. ' Kabul edilmiyor. 
(G-elsin sesleri). 

Efendim, 326 ncı faslriı yalnız birinci mad
desine ait müstaceliyet karan vardır. Yanlız bi
rinci maddesinin müzakeresini kabul edenler 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÂLETİ MU
HASEBECİSİ İSMAİL HAKKI B, — Efen
dim, bütçemizde nakliyat için (760) bin lira 
teklif etmiştik. Ahiren bu (760) bin lira kifa
yet etmedi. Heyeti Celilenizden bir milyon li
ra istedik ve Heyeti Celilenizce 4 Kânunuevvel 
1336 tarihli kanun mucibince 1 760 000 lira 
tahsisat verildi. Nakliyatın fazlalığı hasebiyle 
binnetice bu para da, kâfi gelmiyeceği tahak
kuk ediyor. Ömer Lûtfi Beyefendi hazretleri
nin buyurdukları gibi, (340) bin liraya daha 

ihtiyacımız vardır ki şu hesapça nakliyat mad
desi 2 100 000 lira olması lâzımgelir. Bunu 
zaten muvakkat bütçelerde sarf ettik. Şimdi 
340 bin lira fazla, zam istiyoruz. 

REÎS — Encümenin bu bapta mütalâası 
var mı? 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ RE
İSİ FERÎT B. (Çorum) — Efendim, Encümen 
evvelce tetkikat yaptığı' sırada bu nakliyatın 
(ı513 000) lira ile yapılacağı kanaatini izhar 
etmiş ve orada yine tenzil etmiş, fakat bilâha
re 4.Kânunuevvel 1336 tarihli kanunu Heyeti 
Aliyenizin de kabul ettikleri sırada 760 bin lira 
sarfiyatı yaptıktan sonra bir milyon lira da faz
la istedikleri ve bunun da kabul edildiği bittet-
kik anlaşıldı. Binaenaleyh bir milyonun tekrar 
reyi âlinize vazma lüzum yoktur. Yalnız şu ara
daki ihtilâf ki encümenin 513 bin lirası ile Hü
kümetin teklif ettiği 760 bin lira meselesi mev-
zuubahistir ve bu da bittetkik anlaşıldı ki bir 
milyon 760 bin lira yerine, bir milyon lira is
tenmiş ve o zaman da kabul edilmiş. Binaen
aleyh bir milyon 760 bin liranın kabulü evlâ bit-
tarik zaruridir. 

İkincisi; istedikleri 340 bin lira meselesi var
dır ki bu; şimendifer nakliyatı dolayısiyle tes
viyeler, bilmem neler verilmiş ve hesap görül
müş ve bu hesaba istinaden de şimendiferler ida
resinin (340) bin lira matlubu tahakkuk etmiştir. 
Tabiî bu tahakkuk etmiş bir borç olduğuna gö
re onu Encümeniniz kabulde mecburiyet görmüş
tür. Bittabi, hakem Heyeti Aliyenizdir. Şimdi 
efendim, 1 760 000 bir, 340 bin de var, yekû-
nen iki milyon yüz bin lira oluyor. 

REÎS — Efendim, söz isteyen var mı? 
RÂGIP B. (Kütahya) — Nakliyat deyince 

hatırıma şimdiye kadar yapılan suiistimallerin 
en büyüğü geliyor ve bu cihetin hatıra gelme
mesi ihtimali yoktur. O da, ordu kumandanla
rından, ordu zabitlerinden itibaren, yani zâbita-
nı askeriyenin şimdiye kadar bedava yüzlerce 
tireni mahsus işletmesidir. ' Evvelâ soruyorum 
Nafıa Vekâletinden ki şimdiye kadar yapılan 
hususi tirenlerin ücreti de buna dâhil midir? 
Saniyen soruyorum : Pek çok fuzuli tireni mah
suslar işlettirildiği cümlece müsellemdir. - Mü
dafaai Milliye Vekâleti fuzuli olarak tireni 
mahsus tertibine sebep olan zâbitan hakkında 
takibat yaparak tazmin ettiriyorlar mı? 

NAFIA V. ÖMER LÛTFİ B. — Nafıa Ve
kâleti gerek hususi tiren ve gerek umumî tirene 
binen bir tavuktan bile para alryor. Hattâ 
lisebebin minelesbap tiren on dakika teahhür 
ederse onun parasını da alırız. Bir defa kendi 
hesabıma bu cevabımı veriyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Eski hesaplardan 
soruyoruz. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFİ B. (Devamla) — 
Eski hesap, yeni hesap bilmiyorum. Tabiî he-
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sap tutuluyor. Alacağım varsa alırım, matlubum-
dur o, istihsal ederim, edemem, o başka. Amma 
eskiden herkes bizden tireni mahsus alıp gidi
yordu. O başka efendim. Zannediyorum ki efen
diler, son zamanlarda ciheti askeriyeye o kadar 
tireni mahsus verildiği yoktur. Yani munsifa-
ne söylemek lâzımgelirse bendeniz Vekâlete ge-
leliden'beri tireni mahsus olarak bütün hatlar 
üzerinde 2 veya 3 defa verildiği olmuştur. Bu" 
da muharebe zamanlan oldu, bu suretle ba-
zan hususi vagon takılıyordu. «Şef» geliyor, fi
lân geliyor. Nitekim Gürcü sefareti geldi, . hu
susi vagon verilmiştir, hususi tiren yapmıyo
ruz, yani eski suiistimaller yoktur zannederim 
ve tireni mahsus olursa haberim olur. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Vagon alıp satıl
mak yok değil mi Ömer Lûtfi Bey? 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, zamanı 
âlileri mevzuubahis değil. Fakat bir senelik he-
sabatı istiyoruz. (Gürültüler). 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. (Devamla) — 
Benim bu matlubum bir senelik değildir. Son bir 
kaç aya aittir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Onlar meyanında 
tireni mahsus var mı? 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Var ise bile 
Nafıa Vekâleti bunun ile iftihar eder. 

RAGIP B. (Kütahya) — Var ise değil, 
haftada sekiz defa hususi tiren yapıldı burada. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFİ B. — İsterse 480 
hususi tiren yapılmış olsun, bendeniz memnun 
olurum. Ne kadar hususi tiren, ne kadar pahalı 
nakliyat olursa ben memnun olur ve parasını 
isterim. Yani ben Nafıa Vekili olmak itibariyle 
memnun olurum. Çünkü; parasını veren müşte
ri vardır ve Mudafaai Milliye son zamanlarda, 
yani zamanıma ait zamanda bizden tireni mah
sus istememiştir. 

NAFİZ B. (Canik) — Mudafaai Milliye Ve
kili bu hususu bize izah etsinler. 

MAZHAR MÜFİT B; (Hakkâri) — Demin 
de arzettiğim gibi, bari hiç olmazsa bütün bu 
tireni mahsusları veresiye işletmeyiniz. Tireni 
mahsus olsun, fakat parası peşin olsun. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B>—- Peki efen
dim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, müsaade 
buyurulursa Nafıa Vekilinden ben de bir şey 
soracağım. Birincisi; evvelce, seferberlikte tire
ne binen zâbitan doğrudan doğruya tüccarlık 
ediyor, mal, eşya naklediyordu. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFİ B. — Muharebe 
zamanı, eski zaman. 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Şimdi de bazan 
oluyormuş, bunun sıhhati var mıdır, yok mu
dur? Bu bir. İkincisi; eskiden malûm ya va
gon satanlar yardı. Acaba şimdi de vagon sa
tanlar filân var mı ? Bunu soruyorum iki. Lü
zumundan ziyade^.. (Gürültüler). Rica ederim. 
Müsaade buyurun. Lüzumundan ziyade tirene 
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yük yükletenlerden para alınıyor mu ? Yoksa 
resmî memurdur diye para alınmıyor mu ? Bu 
üç suali soruyorum. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Şunun bu
nun tirenlerde eşyayi ticariye taşıyıp taşımadı
ğını bilmiyorum. Yalnız biz her binenden ücret 
alıyoruz veyahut tesviye varsa, tesviyesini verir 
ve her yoleu için tarifede mezkûr miktar kilo 
hesabiyle bagaj, ne ise, bagaj vagonu içinde 
veyahut oturduğu vagonda götürür. Fazla çı
kacak miktardan para alınır. Sonra vagon alım 
satımı yoktur. Gösterirseniz icabına bakarım ve 
söyledikleri şey zannederim eski zamana aittir, 
bu Meclisin teşekkülündenberi böyle bir şey ol
mamıştır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ömer Lûtfi Bey 
bu vazifeyi deruhte ettiği gündenberi dikkat 
ettiğine eminim. Hattâ Paşa Hazretleri de dik
kat buyuruyorlar. Fakat efendim şimendifer işi 

acip bir meseledir. Bunu da kendilerinden zi
yade binip giden ve gelenler anlarlar. 

BİR MEBUS B. —.Zâbitanm naklettikleri... 
(Gürültüler). 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFÎ B. — Reis 
Bey, Harbiyenin nakliye ve şimendifer parası 
konuşulurken iş şimendifere döndü. 

REÎS — Salih Efendi sadet harici soyuyor
sunuz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Sadet harici de
ğil Beyefendi, Ömer Lûtfi Bey bir şey arzetti-
ler, biz tavuklardan bile para alırız dediler. 
Bir sual soracağım (Kimden sadaları). 

SALİH Ef. (Devamla) — Efendim siz iste
diğiniz eşhası bildirirseniz, para almazsınız, sizin 
haberiniz bile yoktur. Çünkü bu dolapları çeviren , 
adamları tetkik buyurmadınız. Sizin memurla
rınız içinde bir şefdötrenler vardır, bir de şef 
istasyonlar vardır. Bu şef istasyonlar trenlere, 
saireye... (Maddeye sesleri). Maddedir efendim. 
(Gürültüler). Rica ederim müsaade buyurun, 
Esasen ciheti askeriyenin bu nakliyatiyle işti
gal eden askerî arkadaşlarımızdır. Hatta iyi 
bilelim ki, bu askerler, arkadaşlarımız; bütün 
katarların seyriseferlni icra... (Sadede sesleri). 
Müdürü umumî iyi bir zat olsa bu işler olmaz. 
Müdürü umumî namına Behiç Beyefendi; bili
yorum ki, kendilerine mahsus olan bir tek efen
di için on kompartıman takıyor, gönderiyor. 
Efendim nakliyatı askeriyeye olan masarif atı 
kabul ediyorum. Bunu sadet harici ve fakat 
bir prensip olarak Beyefendiye arzediyorum. 
Çünkü böyle şeyler olur. Onun himaye ettiği 
eşhas vardır. Meselâ müdürü umumî, muhase
beci ve saire. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — Bu ze
vat hakkında zannederim burada, aynı zevat tara
fından, pek çok defalar bahsedildi. Bendeniz 
burada bununla meşgul olmağı münasip görmü
yorum. (Gürültüler). Müsaade buyurun. Şimdi 
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ilk trenlerde zannederim bu zatın hastalığına 
dair raporu geldi. Fakat yine müsaadenizle de-
ğiştirmiyeceğim, kullanacağım. Henüz adam 
bulamadım. Bundan iyi. bir adam gösterirseniz 
tâyin edeceğim, (ölürse sesleri). Müsaade buyu-
ı*un, ölürse belki kendim gidip idare edeceğim. 
Daha ölmedi, sağdır ve memleketin iyi bir ada
mıdır, şimdiye kadar namusunu lekedar ettiğine 
dair bir şey yoktur, namuslu ve. şerefli tanıyo
ruz, sağ kaldığı müddetçe kendisinden memle
keti istifade ettireceğiz. 

TAHSİN. B. (Aydın) — Efendim harp sene
leri zarfındaki muameleleri. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFİ B. -^ Ben
deniz bilmiyorum. Zatı âlinizin vesikaları varsa 
o zaman iktidarı falan nazarı itibare alınmaz. 
Tabii o zaman atılır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Aydınlılar bilir, onu 
biz biliriz. Nazilliye kadar zeytin yağı naklettiğini 
biliriz. Ali Hikmet B. vardır. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — Ken
disine teklif ettim, kabul ettiremedim, burada 
oturuyor, Ali Hikmet Bey, işte burada, oturur 
yor, kabul etmiyor, vazifeyi düşünmüyor değiliz. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) - Şahsi
yattan bahsetmeyiniz rica'ederiz (Sadet hari
cinde söyleniyor sesleri). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ömer Lûtfi Beye 
arzediyorum. Şahıs namına söylemesin. Ali 
Hikmet Bey memleketin evlâdı ise kabul ede
cektir. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER UÛTFt B. — Et
medi; sonra efendim, ikinci husus... 

BİR MEBUS B. — İsimden bahsedilmesin. 
NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFl B, — Söy-

Hyorlar efendim, ben de cevap vereceğim. Şa
hıstan bahsedilmenin bendeniz de aleyhindeyim. 
Hususi kompartıman veriliyor, telgrafçılara 
veriliyor deniyor. Bunlara bendeniz bir kaç de
fa cevap verdim ve zannederim bu cevaplarımı 
Meclis kâfi gördü .Eğer her gün aynı şeylere 
cevap vermek vaziyetinde kalaeaksam işimi, 
gücümü bırakayım, geleyim cevap vereyim, 
yoksa, bu müşkül vaziyette; bendeniz vekil isem. 
memurlarımı, işimi, bendeniz kullanacaksam, 
bırakınız, bendeniz mesul isem bırakın. yaJnız 
bendenizi mesul görün; Meclis, memurlarımla uğ
raşmasın. Bu, böyledir. 

BİR MEBUS B. - , Meclis kontrol edemez 
mi? 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFl B. — istedi
ği kadar kontrol edilebilir; Fakat bu mesele sa-
dedden çıkmıştır. Burada istenilen nakliyat mer 
selesidir. 

REİS — Nakliyat için buraya (2 100 000) 
lira konuyor. Bunun (760 000) lirası evvelce 
Hükümet tarafından, sarf edilmiş ve bütçeye ithal 
edilmiş,, sonra üzerinden ayrıca, bir .tahsisat alın
mıştır.. Şimdi 340 hin lira -zam teklif ediliyor. Bu 

mesele hakkında müzakere olacak. Diğer lıusus-
sat hakkında ayrı bir istizah takriri yapar, so
rarsınız. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, evvelce ve
rilen tahsisat 1 760 000 lira ve müahharen zammı 
teklif edilen 340 bin lira, nakliyat da; zanne
dersem yalnız şimendifer nakliyatının ücura-
tını muhtevi; ahalinin araba ve hayvanatiyle, 
köylülerin beygir ve kağnılariyle taşıdıkları 
eşyayı askeriye vardır. Acaba köylülere şimdiye 
kadar naklettikleri eşya ve malzemei askeriye 
için nakliyat, parası namına bir şey verilmiş mi
dir? Bunu anlamak isterim. Çünkü biliyoruz 
ki köylerde, bahusus nakliyatı askeriyenin gü
zergahı üzerinde bulunan köylerde daima jan
darmalar, zabitler gider, onların hayvanatını 
toplar, onlar da nakliyatı askeriyeyi yaparlar. 
İşte bir hizmeti vataniye, askere ve orduya bir 
hizmettir diye ücreti nakliyenin ismini bile kale 
almazlardı. Çok defa olurdu, herif hayvana
tını vesaiti nakliyeye kaptırır, mütemadiyen üze
rimden angariye eksik olmaz diye yalnız yaka
sının sahverildiğine razı olur. Binaenaleyh 
şimdiye kadar ahali tarafından vukubulan nak
liyatta ahaliye ne verilmiştir, bunun yekûnu ne 
den ibarettir? Ve bunun için ciheti askeriyenin 
elinde vesaik var mıdır? ilmihabersiz mi masa-
rifat yapılmıştır? Bu husus hakkında Harbiye 
Vekili Paşa Hazretlerinin cevab inayet buyurma

larını temenni ederim. Ona göre Meclisi Âliniz na
zarı ehemmiyete alsın. Malûmu âliniz köylüler 
pek.mazlumdurlar ve parasız olarak pek çok 
nakliyat yapıyorlar. Çünkü ciheti askeriye bili
riz ki, şimendiferlere ait olan hesabatmı bile 
Nafıa Vekâletine vermek için pek çok müşkülât 
çekmiştir. Artık Müdafaai Milliye, Nafıa Vekâ
letine şimendiferlerin nakliyatına ait bir takım 
malûmatı resmiyeye müstenit olan şeylerde müş
külât ihdas ederse, artık zavallı köylülere ne 
yapması lâzımdır, bunu Allah bilir, bu muhtacı 
tetkik ve tahkik bir şeydir. Bendeniz öyle zan
nederim ki, köylü beş para almıyor. 

REİS — Şimdi efendim; Paşa Hazretleri bu 
meseleye cevap ita buyuracaklar mı? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ FEVZİ 
PAŞA (Kozan) — Efendim, nakliyatı askeriye
nin bir'kısmı şimendiferle ve bir kısmı araba 
ve vesaiti saire ile oluyor; şimendiferle olan 
nakliyat, malûmu âliniz bu sene bir çok ha
rekât icra edildi ve bir çok efrat sevkolundu, 
şunu arzedebilirim ki, şimendiferlerde nakliya
tın kısmı âzami - heman cümlesi diyebiliriz -
asker nakliyatından ibarettir ve şimendiferlere 
lâzım olan odun, kömür her ne lâzım ise bun
ların masarifi doğrudan doğruya Müdafaai Mil
liye tarafından tevdi edilmiştir. Çünkü eldeki 
tesviyelere nazaran bir çokları Müdafaai Milliye 
namına yapılmıştır. Ancak bu tesviyeden dolayı 
bazan tesviye ile gitmesi icabetmiyen eşhasın da 
naklolunduğuna ve bazı- israf at vuku bulduğuna 

— 2W — 
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dair şikâyet vuku buldu. Bendeniz tasdik ede
rim. Bidayette malûmu âliniz şimendifer dairesi 
muntazam bir hale ifrağ olunmamıştı. İngiliz-
1 erin çekilmesiyle beraber muvakkat bir idare 
teşekkül etmişti. Bu muvakkat idare, sevkiyat-
ta, nakliyatta tanzimi umur edebilmek için Tür
kiye Büyük: Millet Meclisinin teşekkülünden son
ra, bir müdüriyeti umumiyeye kalbolundu. On
dan sonra intizama girmeğe başladı, bunun daha 
muntazam bir hale girmesi için; tesviye yerine 
para vermek, nakden tediyatta bulunmak husu
sunu düşündüm. Bunun için kasalarda ve muh
telif me vaki de birçok mevcut para bulunmak 
lâzımgelir. Sevkiyat olurken derakap o paradan, 
tesviye yerine para tediye olunmak icabeder, 
bu, şimdiye kadar mümkün olmadı. Fakat öyle 
düşünüyorum ki, 1337 senesinde bu, imkân da
iresine girecektir ve imkân dairesine getirmeğe 
çalışacağım. Evvelâ münferit nakliyat için para 
hususunu temin edeceğiz, bundan sonra umumî 
nakliyat için de temin olunduktan sonra hiçbir 
suiistimal olmayacağı tabiidir. Sonra efendim; 
bazılarına hususi tiren yapılmış ve suiistimal 
vııkubulmuş olduğu söylendi. Böyle bir şikâyet 
vâki olduğu vakitte şüphesiz müsebbipleri hak
kında tahkikat icra olunur ve tazminat yaptı
rılır. Hususi nakliyat için nakliye müteahhit
lerimiz vardır. Bu müteahhitler eşyayi aske
riyeyi muayyen ücretlerle naklederler. Kontura-^ 
to mucibince bedellerini tesviye ederiz. 

Bunlardan başka kıtaatın hususi nakliyatı 
vardır ki : cephelerde olsun, gerilerde olsimı 
bu hususi nakliyatta, Tahsin Beyefendinin, bu-, 
vurduğu veçhile, ordunun henüz tânzim olma
dığı zamanlarda, köylüye hakikaten bârı sakil 
tahmil olunuyordu. Fakat son zamanlarda bun
ların ücretleri tesviye olunuyor ve bunlar için 
ordulara ayrıca havaleler veriliyor, bu hususta 
kimseAin hakkı kalmıyor. Bendeniz, bu nakliye 
tahsisatı vaktiyle bir milyon lira noksan olarak 
konduğu için, bir milyon lira tahsisat istemiş
tim. Heyeti Celileniz tasvip buyurdu, ancak 
şimendiferlerle vâki olan hesabımızdaki bu hesa
bın beş altı aylık' olaraktan görülen netayicinde, 
300 küsur bin lira da borcumuz tebeyyün ediyor. 
Bu borcu vermek lâzımgelir,, onun için Heyeti 
Aliyenizden ilâve ederek arzettiğimiz iki milyon 
küsur liranın da kabulünü rica ediyorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, Paşa Haz
retleri sualime arzu ettiğim cevabı vermediler, 
ben.burada Meclisi Âlinize arzederken ihtimalki 
burada yoktuda onun için; binaenaleyh tekrar. 
arzedeyim: hepimiz hergün koridorlarda sıureti 
hususiyede görüşüyor ve şikâyet ediyorduk ki: 
sık.sık hususi tirenler, lüzumsuz tirenler işletili
yor. Buyurdular ki: böyle bir şikâyet vâki olur
sa tahkik ederiz. Bu şikâyeti kim edecek, bu 
hususta müddei kimdir? Diyebiliriz ki; bu husus
ta hepiniz alâkadarız, fakat hepimiz de isin için-
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J de, muamelenin içinde değiliz. Ancak şüphesiz 

ki, Paşa Hazretlerinin de vâsılı sem'i olmuştur; 
böyle lüzumsuz tireni mahsusların işledikleri.... 
Şimdiye kadar ciheti askeriyeden kaç tireni mah
sus işletilmiş ve bunun kaçı ihtiyaeatı askeriyeye ' 
müstenittir ve kaçı keyfe müstenittir? Kendileri 
ehemmiyetsiz, kısa bir zaman zarfında, bizzat 
veya bir memurla bunu anlayıp meydâna çıka
rabilirler. Böyle bir-teşebbüs vâki olmuş mudur? 
Yani bunların meydana çıkarılması için bir te
şebbüs var mıdır? Tetkikat icra edilmiş midir? 
Bütün tirenler esbabı askeriye ile mi işletilmiş
tir, yoksa keyfi esbap üzerine mi işletilmiştir? 

REİS -^-Efendim, bu mesele hakkında başka 
söz söyliyecek var mı? 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Bu hususi 
tirenlerin suiistimal derecesine kadar vardınİdı-
ğından şikâyet olunuyor. Bendeniz son zaman
larda sekiz, dokuz defa Eslrişehire gittim. Hemen 
dokuzunda üçüncü mevki ile gitmek nasip oldu. 
Esef ediyorum böyle bir hususi tirene rast gel
mediğim için. • 

Geçenlerde Etem Bey hâdisesi üzerine bir 
heyet gitmiştiı iktisat Vekili Celâl Bey ve rüfe-
kası... Tiren olmadığı için, tabiî mesele müstacel
di, onun için bir tireni mahsusla onları gönder-

. misler. - Bu defa onların avdetinde 370 lira kadar 
tireni mahsus parası istenildiğini biliyorum. Kı
lıç Ali Beyi ve Celâl Beyi yaklamışlar, 370 lira 
tireni mahsus parası istemişlerdi. Halbuki tire-

I; ni tertip eden Hükümet olduğu halde bu parayı 
eşhastan istiyor, ben bu dereceye kadar tireni 

.; mahsusun suiistimal edildiğine vakıf değildim, 
İşte arzettim. On defa gittim, bir def rast geldim, 

i dokuzunda da üçüncü mevki ile gittim. 
; REİS — Şu halde Hükümetin teklif ettiği ve 
• Encümenin kabul ettiği veçhile 2 100 000 İira 
: zam kabul ediliyor mu? Kabul buyuranlar lütfen 
'ellerini kaldırsın. Kabili edilmiştir efendim. 

Şimdi efendim, tekrar 326 ncı fasla geçiyoruz. 
Malûmu;'âliniz Paşa Hazretlerinin burada bulun-

. madıklarına mebni tehir edilmişti. 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 

Maliye Vekili, Paşa Hazretlerine vekil olarak, ce
vap verdiler ki: bu sene Erzurum ve havalisinde, 
Şark cephesinde alınan tekâlifi harbiyeden,henüz 
hesap verilmemiş ve henüz hesap verilmediği 

i için bu fasla dâhil edilmemiş diyorlar, öyle ise 
hesap edilmemiş, yekûnu gelmemiş olan bir şeyin 
nasıl hesabını veriyorlar bilmem? 

FERİT B. (Çorum) — Yanlış anlaşılmış Av
ın Bey. . 

MALİYE V. FERİT B. — Hesabını alama
dıkları ganaim meselesidir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) - Onu ar-
I zettim. Evvelâ Maliye Vekili Beyefendi anlama

mışlardı, Onu izah ettiler, alman ganaim ye 
kûnu henüz daha gelmemiştir dediler. O cihetle 

I sormuyorum.- Benim sorduğum; yalnız oraca 
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tekâlifi harbiye suretiyle, gerek nıevaşi ve gerek
se taymat için alman, zahire, ot ve samana ait
tir. Bu, ne suretle ve ne miktarda alınmıştır? bu 
dâhili hesap edilmiş midir? Buna dair malûmat 
olmadığından, bu alman tekâlifi harbiye Meclisi 
Alinin kararma iktiran etmediği gibi bu İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle mi alınmıştır? diye 
sordum. Hayır, ondan haberimiz yok dediler. 
Demek ki,. Şark cephesinde alınan tekâliften Hü
kümetin haberi yokmuş. Bunu Maliye Vekili Be
yefendi şimdi cevaben buyurmuşlardı?. Bu cihet 
hakkında sual ve istirham ediyorum; tayınat fas
lına dâhil olmayan bu paralan Paşa Hazretleri 
nereden tesviye edeceklerdir? Bu ciheti Paşa Haz
retleri lütfen izah buyursunlar. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, biraz ev
vel de arzettiğim gibi, Müdafaai Milliye bütçesi
nin en büyük yekûnu olan fasıl, bu fasıldır ve 
her türlü suiistimale müsait olan erkam da bu 
erkamdır. Bu sene levazımatı umumiyeden, bi
lerek, bilmiyerek, bir takım yolsuzluklar dola-
yısiyle israf at vukua getirilmiştir. Bu israf atın 
esbabı hakikiyesini r bendeniz birinci derecede 
levazım dairesinin teşkilinde bulurum. Levazi-
matı umumiye demek; tüfeğini eline alarak kur
şun atmak delildir. Mal almaktır. Piyasaya 
vakıf olmak, malın keyfiyet ve kemiyetini bil
mektir. Bunu bilmek umuru ticariye ile tevaggul 
ile olur. Bu; müstakil bir ilimdir ve belki de 
askerlikten çok vâsi bir ilimdir. 

Saniyen umuru hesabiye; bu da müstakillen 
ihtisası meselesidir. Hesabı da maliyeden yetiş
miş; umur ve usulü maliyeye muttali zevata 
aittir. Levazımatı umumiyede dört şube tasav
vur edersek ve dört şubeyi dört kısma ayırmak 
lâzımgelirse birincisi: ordunun ihtiyacatıhı ta
hakkuk ettiren bir heyet, ikincisi: o ihtiyacatı mu
bayaa, eden heyet... Üçüncüsü: bu mubayaatm 
hesabını tutan bir heyet... Dördüneüsü de mu-
bayaatı tevzi eden bir heyet... 

Ordunun ihtiyacatı umumiyesini tahakkuk 
ettirmek; ordunun nefsine raci olduğu,için, bu 
hususta teşekkül edecek komisyonun; zabıtandan 
ve ümerayı askeriyeden olması zaruridir.. 

Tevzi meselesi ise; yine binnefis ordunun ken
di işi olduğu için, tevzi muamelesini dahi ordu, 
kendisi yapar.. 

Fal^at; mubayaa ve hesap meselelerinin ordu 
ile; fenni harp ile alâka ve münasebeti yoktur.. 
Bu muamelâtta - müfredatiyle tadad ve tafsiline 
lüzum görmüyorum - bu sene vukua getirilen is
raf ati; zannederim Paşa Hazretleri, levazımatı 
umumiye reisi, mübayaat reisi, istihzarat reisi 
vesair zevat ta itiraf ediyorlar ki; hakikaten bu 
yolda bir takım fazla sarfiyat yapılmıştır. 

Bu sarfiyatın ademi devamı için levazımatı 
umumiye hakkında Paşa Hazretleri ne düşünü
yorlar?. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) —Efendim 
bu bapta bendeniz bir takrir vermiştim. Levazi-

matı umumiye meselesini de Rağıb Bey izah bu
yurdular. Vakıa millet, bir zabiti kaç senede ye
tiştiriyor ve kaça mal oluyor? bu, nazarı 
itibara alınmaksızın; bir zabiti bir bak
kal gibi; git saman al, ot al diye umuru 
hasisede istihdam ediyoruz. Bu, bence böy
ledir. Diğer taraftan zâbitana noksan 
tarî oluyor; haydi muallimleri alıyor, ihtiyat za
biti yapıyoruz. Ve ona, altı aylık bir zabite; bir 
bölüğü ve üç yüz kişiyi vermişizdir. Ben de se
ferberlikte altı aylık bir zabit idim. Halbuki tec-
rübekâr, yirmi otuz senelik, yetişmiş/ hajrbe ve 
darbe kadir ve fenni harbe daha ziyade vâkıf 
zâbitan olduğu halde onları levazıma vermişler; 
gider levazımda oturur. Ne iş görürsün sen? Köy
lülerden saman alınm! işte efendim, bu gibi acı 
hakikatlar içinde bulunduğumuz için arzederim 
ki; levazımatı Maliye idare eylesin ve para elden 
ele dolaşmasın. Levazımatı umumiyeyi biz kati
yen lâğvedelim veyahut bir usulü salimeye rap
tedelim. Bu gibi tecrübekâr zâbitanı, böyle adi 
ve askerî terbiyeye ihtiyacı olmayan muamelâtta 
istihdam etmiyelim. Diğer taraftan da hâkimleri 
muallimleri* zabit yapmıyalım. Ne olursa olsun 
3 - 5 - 6 aylık bir zabit kırk kişiyi, elli kişiyi 
veyahut yüz kişiyi idare edemez. Bu bapta Ragıb 
Beyin fikrine iştirak ederek Paşa Hazretlerinden 
istirham ediyorum ki: eski zamanm bize yadi-
ğâri olan böyle zararlı şeylerden mümkün oldu
ğu kadar dönmek imkânı var mı ve bunu düşü
nüyorlar mı? 

MİRALAY SALÂHATTÎN B. (Mersin) — 
Bey arkadaşlarımızın bazı nikat hakkındaki 
teredütleri bendenizi biraz tenviri» meseleye sevk 
etti. Her sınıfta olduğu gibi askerlik umurun
da da levazım umuru bir sınıftır. Bunun bir ımek-
tebi ve kendisine mahsus usulleri vardır. Ben 
zannetmem ki hariçten laalâttâyin, umuru tica-
riyeye vâkıf olan bir arkadaşımız, levazımı* aske
riyenin icabettirdiği ihtisası haiz olabilsin. Leva
zım sınıfı namiyle ve vaktiyle tesisine başlanan 
sınıf; bir takım esbab ve mevaniin haylûletiyle 
inkişaf edememiştir. Bugün kıtaatımızda umuru 
hesabiye ile mütevegğil olan arkadaşlarımız da; 
istediğimiz Levazım mekteplerinden yetişeme-
miştiı\ Yani biz levazım sınıfının istediğimiz şe
kilde tensikını ve maksadı temin edecek bir merte
beye gelmesini temin mecburiyetindeyiz. Bu me
sele mebdededir. Efendiler; Levazım smıfı 1326 
senesinden sonra adım atmağa başlamıştır. O 
vajrte kadar umuru levazım; bir alıp vermekten 
ibaret zan olunuyordu. Bu umur böyle değildir 
efendilejı'. Ordunun arkasından yiyeceğini yetiş
tirmek, önünden yiyeceğini hazırlamak ve ona 
lâzım olan basireti haiz olmak lâzımdır. Halbuki 
bizde sureti umumiyede levazım' demek, para de
mektir, Para ise biraz kirli bir iştir vebu noktai na
zardan Levazım sınıfı kirlenebilir. Bendeniz 
zihinlere giren bu meseleyi tenvir etmek isterim. 
Umuru levazımı âtiyen; en doğru bir şekle sok-

— aest — 
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«sık -feBsasauıdft «iağrud&ai < doğü^^tt iltaşa Hasret
lerinden; <olas» t&hk&ö&ımıaa -naaûeaa- datrei aıcte-
»k4e .Hejati Alidesin arzu- ettiği nofcfeada be-
rabaa&r* 

Biad^kftdm cihetindsfi vâfe ©lan t̂ ikifcai*-
ımzda^ ayni nofctfiıda keftJâterând, müttehit gor-
*K&rVe ydfti.. sene içia ra*£*tehrt yö*üyeeeğiz. Yani 
SHİböy&a. ııtös&iliede arzu- etti&iadz katiyet ve 
sıhhat-işin, mÜBiküıı olddğtt heft̂ -yi, Meclisi Âli
n i n J»^e teklif» ederiz. 

Yani dairei aklesi de bu hıeaasta hem fikir
dir. Sise îfeöa?* parçadaha izahat vec&ek istiyorum. 
Levemm dairesi Dttilıasebat dairesi değildir. Yani 
jnüîiâktga yapacak ve tediye-edilecek paralan 
ve*eeefc'fbir yer delildir, Arım eÜsde eğer< bugün 
kasa var ise, o maliyeye geçecekti*. Levazım da
iresi aşmiycttı abzetisek ve tediye etaaekle mü
kellefi. *5Ö£&«fiua* mevcuduna göre ihtiyaçatmı 
teşkUredsaı Mftevfciah muhtelife ;<hefr ne ise ve onn 
her atarede»' tedarik ederse alır, yetiştirir ve ye
rine verir. 

•BâaMbflaalejfa o: tokmağı mevadmf^itinemuva-
fık eâop <4rhBüığmı takkSk ve resitallerine sevk 
v%-tie¥i5İ «4er., İşte etlendilerLevazım smıfrada 
kendisi»© mahsas ıHıtkas, ic&beden levazımı or
da^-*aib»tfe ve onu, taramak ve levazımı vak-
ti«ie lâstafi oüan yerlere yetişstirjöekdr. Bu bir 
-sanıftir ve kendisine mahsus adıon ister. Bunun 
için lâsafia alan zabıtanı ye&ştiıımeğe; çalışalım. 
kesele, ,zâbit değil, memurdur. Efendiler; ne 
derseniz .deyiniz. Münakaşa ve mubayaa mesele
sine gelince: 

Asıl noktai matlübe- ve mutarızadır zennedi-
yorum. Ordunun bir sene zarfındaki ihtiyacatı 
nedijD1?1. Bunlar muayyen şeyler<Mr. Devairi aidesi, 
bu ihtiyacatı ve aradığı şeyleri; evsafı veçhile 
talep eder. Demek, ki ihtisas daireleri mukavele 
yapar. Ve mtakafeleyi herkes yapamaz. Mukavele 
yapmak bir sanat ve bîr malûmata müstenit ve 

- muhtaç. -oldtığu "iğin onu hangi daire1 talep edi
yorsa* şeraitini de onlar bilir. 

• Bu* ihtiyacı .almak meselesin©: .gelince: Bugün 
efendiler,'gerçi devairi mahalliye, levazımatını 
kendi- kendine alıyaıv Fakat Hükümet isterse bu 
iMiyaeatı«4evfeit eder. Maliyeden-bir zat; meclisi 
idareden'bir zat;, belediyeden bir zat, böyle ve 
birkaç, aattan mürekkep bir heyet vasttasiyle; 
ordusun ihüyacftti; o daireye mahsus daire me
muru halunmak şartiyie ve bu heyet huzuriyle 
münakaşaya vaz edilebilir. Yani herkes münakaşa 
yapabilir. Bu ikinci bia? mesele ve bir meselei 
maliyedir. Bu meselede arzu- ederse Maliye Ve
kâleti işediği gibi alâkadar olsun. Zannediyo
rum M Müd&faai1 MiHiye Vekili dahi bunda mu-
tarız; d i l d i r . Yalnız îstaaıbuld* tevhidi niüba-
yaat emaritte, uasab&eüf esbap, ile ve bilhassa harp
ten* aonra-.pek ^ok teşebbüs edilmişti. Meseleyi 
taa evvelden asarsak; (31-9) • senesinde. Hakanı 

- Mertouav zamaaurida;. tevhidi nrahet&sat komisyon
ları yaşdıyordu. Bu^camisyonlar maddeten pek 

iyi aetayio;- vermedi. Bunun sebebini de: bütün 
umuru bir yere hasretmek.nihayet işi çıkartma
maktadır. 

ûnufi^ifin en güzel şey. eğer mütehassıs da
ireler, kendi istediği şeyi kendi yapabilirse, He
yeti'Aliye, de-bu kanaatta ve bu mesailde daha 
fazla iştiraki düşünür. 

Orduya «lâğım olacak her nevi mübayaatın 
muhtelit'^komisyonlarla ve Maliyeden bir memuru 
mahsus hazır bulunduğu halde yapılması doğ
rudur. Bendeniz de bu kanaattayna. Mütehassıs 
daireler mukaveleyi yapar ve şeraiti tediye; ta-
biatiyle--malın ̂ ahiz ve tesellümünde teftiş ve mu
ayeneye 'tâbi olarak yapılır. Asıl meselenin üçün
cü kısım ki: malın evsafı keyfiyettir. Acaba 
tfâibaiya'a olunan şey; evsaf ve şeraiti lâzimeyi 
haiz midir» matluba muvafık mıdrr? Ve zama
nında verikniş midir? 

Bu gibi jnesaiı de yine muhtelif komisyonlarla 
yapılabilir. Maamaf ih Müdafaai Milliye Vekâleti 
bu aerre -için teftiş komisyonları teşkil etmiştir. 
Bendemiz işin içinde bulunduğum için arzı malû-

. mat ediyorum. Vekâlete merbut olmak, yani Le
vazım dairesine merbut.-olmamak, - Levazım me
muru olmamak - ve tarafı vekâletten; müstakil-
len teftişat yapmak için muhtelif, komisyonlar 
teşkil edilmiştir. Bunlar bugün Garp cephesinde; 
yarın öbür tarafta, başka yerlerde bulunarak 
ambarlardaki her nevi mevcudu, şartnamelerine» 
ve ahiz ve kabul zamanlarına muvafık mıdır? 
Bu hususta tetkikat yapacaklardır. 

RAGİB B. (Kütahya) — Bu komisyon faa
liyete başladı mı? 

SALÂHATTIN B. (Devamla) — Bu komis
yonun üç zatı tâyin olunmuştur. Yapacakları is
ler hakkmda bendenizde kendileriyle görüştüm. 
Malûmu ihsanınız Teftiş ve Muayene Heyetleri
ni yapmak şeklen kolaydır. Fakat lâzım olan ze
vatı bulma, umuru muhtelifede tecrübedar 
zevata malik olmak her zaman için mümkün ol
mayabilir. Bunu arzdan maksadım böyle bir ko
misyon vardır. 

Efendiler Levazım smıfı vardır ve lâzımdır. 
Ve Levazım em,rinde kullanılacak; zâbitam çok 
-görmeyin.. 

Eğer istediğimiz gibi, aradığımız zâbitam 
bulursak bir levazım- mektebi açmağa mecburuz 
ve ihtiyaç ta vardır. Eyi bir levazım sınıfı ve 
levazım memurları isteyelim. Bunlar çok açık 
göz ve faal olmalıdır. Usul bilmeli» çabuk an
lamak ve çabuk iş görmelidir. Fakat eli paraya 
değmee her yerde bu-işte; Hükümetle muhtelitan 
yapılabfKr. Zannederim ki Heyeti Aliyenizde 
bu ntkat h«kktnda tenevrür etmek istiyordu. Bu 
keyfiyet bu sene-içim bu -şekilde olacaktır. Bil
meni Paşa H^retleri btt hususta, daha fazla iza
hat ver&ceklep mi (Mü&akere kâfi sesleri). 

âCUSEAFA m (Ankara) — Efendim şimdi 
maatygtıkraıı ^gt&üîü^or^ki levazHnatı umumiye 
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nereden ne mubayaa ederse güzelce parasmı ve
riyor, eda ediyor. 

REÎS— Kürsüye buyurun. 
MUSTAFA Ef. (Devamla) — Müsaade bu

yurun, buradan iki kolime arzedeceğim, fazla 
söyliyecek değilim. Dâinizin mevsuken istihbar 
ettiğime nazaran, Çubukabad'da iki aydır ve
yahut daha ziyade bir zamandanberi bir çavuş 
ve bir kaç nefer, boyuna oradan saman getiri
yorlarmış. Hem meccanen köylülerden alıyorlar. 
Hem de meccanen köylülere getirtiyorlar ve bu-
nun zımnında da bazı suiistimalât oluyor. Bu
nun gibi diğer bir köye de varıyorlar ve heîüm-
mecera . . Bunun hakkında Paşa Hazretlerinin 
nazarı dikkatini eelbederim. 

. MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎFEVZtf Pş. 
— Bunlar hangi karargâhtandır?.. 

MUSTAFA Ef. (Devamla) —Karargâhlarını 
bilmiyorum. Birinin ismi Memet Çavuş, diğeri de 
şuracıkta, «Deliören» köyünden Hüseyin na
mında bir nefer. Diğeri de bilmem nereden. Bu 
çavuşlar ve neferler bir kaç defa değişmişler 
de.. Bu suretle iki aydır saman çekiyor ve be
delini vermedikten başka, nakliyesini de angar
ya suretiyle köylülere yaptırıyorlar. Bunları tah
kik bnvursunlar ve -önünü alsınlar. 

SÜLEYMAN SIBRIB. (Yozgad) — . . . . Mü
saade buyurursanız buradan arzedeyim: Efen
dim saman mütaahhidi bir Saim Bey varmış. 
Bu adam namına, asker ve jandarmalar köylere 
gidiyor ve vesaiti nakliye getiriyorlarmış. Me
selâ Saim Bey; Çıbık'm bir köyünden saman 
almış ye bu samanını oradan yükletip merkeze 
getirmek için de hayvan alıyorlarmış. Bu 
hayvan bo,ş geldiği vakit hayvan sahibine eza 
ediyorlarmış ve siz bu hayvana saman yükle
terek getirecektiniz, Saim Bey parasını verecek
ti diyorlarmış. 

Demek ki Saim Bey taahhüt ettiği samanı te
darikten âciz ki: cebren saman yüklettirilip 
Saim Beyin hesabına buraya getiriliyor. Bunu 
bendenize bir esnaf söyledi. Bendeniz de bu fik
re iştirak ediyorum. Paşa Hazretleri icabını dü
şünsünler. . . 

RAÖIPB. (Kütahya) — Efendim; eğer böy
le maddeten vukua getirilen yolsuzluklar söy
lenmek lâzimgelirse, saymakla bitmez, tüken
mez. Belki bendeniz de yirmi tane bilirim ve her 
arkadaşımız da bilir. Burası hir sulh veyahut bir 
ceza mahkemesi halini aldı. Asıl mesele; leva» 
zım meselesidir. Şimdiki teşkilâtla birçok yolsuz
luklar vücude getiriliyor, öyle bir teşkilât vü
cude getirmeli ki bu yolsuzlukların mümkün 
mertebe önüne geçilebilsîn ve Paşa Hazretleri 
bunun için ne düşünüyorlar? Lütfen cevap ver
sinler, maksadım bu idi efendim. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZÎ Pş. 
(Kozan) -—-Levazımatıumumiye memurları hak
kında Salâhaddin Bey biraderimiz izahat verdi
ler. Mubayaata memur olan zabıtan, cephe hiz

metinde mütehassıs olan zâbitan değildir. En 
ziyade levazımda kesbi ihtisas eden zâbitan tâ
yin ediliyor. Fakat ihtiyaç görüldüğü vakit 
şüphesiz ki cephe umurunda mütehassıs olan za
bıtan da kullanılır. Şu şartla ki onun vücudu 
cepheden ziyade gerilerde daha nafi bulunsun. 
Eğer kendi vücudu cephede daha nafi ise orada 
kullanır, burada nafi ise burada kullanırız. 
Yeter ki b, kendisine tevdi edilen vazifesini ifa 
edebilsin. Levazım teşkilâtı tanzim olunama'dığı 
için yolsuzluklar devam ediyor* 

Levazım dairesinin tanzim olunabilmesi için 
iki ,şey lâzrmdır. Birincisi teftişat, ikincisi de 
levazım memurlarının daha iyi bir şekilde vü
cude getirilmesi ve elde edilmesidir. Şüphesiz 
mektebimiz yoktur ve bir usulü mahsusa ile ye
tiştin İçmediği için elimizdeki vesâitin bir mak
sadı muayyeni istihdaf edecek veçhile sevk ve 
idareleri şimdilik mümkün olamaz. Mektepten 
dersi mahsus ile. çıkarılacak heyet ile, istikbalde, 
muntazam bir levazım heyeti teşkil edilebilir. 
Fakat biz elyevın eldeki vesaitin en iyilerini se
verekten asgari fenalıkla âzami iş görmek istiyo
ruz* Malûmu âliniz harbî umumide temadii 
harp, teftiş mesailini maatteessüf kûşei nisya-
na attı;. Daha evvelce her kıta sarfiyatını mut
laka bir heyeti teftişiye huzurunda ariz ve amik 
tetkik ettirmeğe ve en küçük fenalıklardan da 
hesap yermeğe, usulsüz, yolsuz sarfiyatı tazmi
ne, suiistimalâttan dolayı derakap divanı harp
lerde tecziyeye mâruz bırakılır idi. Bu seneden 
itibaren böyle bir heyet teşkil ediyoruz. En küçük 
kıtadan en büyük kıtaya kadar dolaşaraktan, 
Beyefendinin buyurdukları gibi, erzakın ahiz ve 
sarfında, naklinde, tevziinde zuhura gelecek 
fenalıkları mahallinde tetkik edecekler ve mü
sebbiplerini tecziye edeceklerdir. 

TAHÎR Ef. (Kângn-ı) — Maziye de şümulü 
yok mu?... 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZÎ Pş. 
(Devamla) — Evet efendim, arzedeceğim, bi
rincisi: hesabatı cedideyi, yani bundan sonra 
olacakları doğrudan doğruya tetkik edeceklerdir. 
Bu suretle bu heyet içinde işe yarayanlarla ya-
ramıyanlan tefrik olunacak, iyi unsurlar bu-
olunarak daima salâha doğru gidecektir. İkin
cisi: Hesabatı atika da tetkik edilerek, vukua 
gelmiş suiistimalât varsa müsebbipleri aranacak 
ve sabıkan da fenalığı görülenler hakkında ta
kibatı kanuniye yapılarak bu suretle ikinci bir 
tasfiyeye tâbi olacaklardır. 

Levazımatı umumiye merkez teşkilâtında şim
diye kadar mevcut olan sistemi daha ziyade 
ıslah etmek istiyoruz. Mamafih maksadımız mer
keziyet tesisi değildir. Her mevkide her büyük 
kumandana salâhiyet vererekten kendilerinin 
mıntakasmdaki bütün menabiden istifadelerini 
temin etmektir. Ancak muhtelif menatıkta mü
tenevvi menabi bulunabilir. Bir ordu ve bir kı-

I ta mmtakasında çok miktarda hayvanat bulu-
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nabilir. Diğer mıntakadV mebzulen hububat bu
lunur. Binaenaleyh her iki taraf tevzin edilecek
tir. Birisinde eşya çıkar, diğerinin limanları 
vardır. Hariçten eşya gelir. Diğerinde dâhilde 
eşya mevcut bulunabilir. Bunlar tevgin edi
lecektir. Kunturatlar aktolunduğıı vakit o 
mahaldeki fiyatlara bakacak ve gali fiyatlarla 
kunturato akdolunmamasma ve mümkün olduğu 
kadar hazinenin muhafaza! menafime itina ede
cektir. 

Bu kunturato mesailinde efendiler, Maliye 
Vekâletinin Divanı Muhasebatı yerine kaim olan 
heyete aktolunan kunturatolar gönderiliyor. 
Onlar da ikinci bir defa tetkik ediyorlar. Şayet 
kendileri daha ucuz ve daha münasip şartlar ile 
talip bulabilirlerse, diğer bir mütaahhit ile yeni 
bir kunturato aktedebilirler, çünkü bu tetkik 
meselesi henüz resmen imza edilmeden yapılmak
tadır. 

RİFAT B. (Kayseri) — O heyette de müte
hassıs yok Paşam. 

MÜDAFFAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ FEVZİ Pş. 
(Devamla) — Arzedeeeğim efendim. Muhasebe
cilerinden ararlar ve sorarlar, böyle bir mese
le olmuştur diye. Sonra efendim, mubayaat 
komisyonlan da, o mevkideki maliye memurları 
ve hattâ icabederse mülkiye memurları da dâhil 
olarak muhtelit bir komisyon halinde teşekkül edi
yor. Mühim mevakide, yani alım, satımı çok olan 
mahallerdeki bu gibi komisyonlar mütaaddit 
tüccarlar ile temasa gelerek hazinenin menafîi-
nî temin için çalışırlar. Bu para bir elden sar-
folunmuyor. Muhtelif devaire mensup zevatm 
iştirakiyle sarf olunuyor. Yani suiistimalâta 
mâni tedabir ittihaz olunmaktadır. Sonra efen
dim, Hüseyin Avni Bey biraderimiz tekâlifi har
biye suretiyle Şark cephesinden alman zahire 
ve hayvanattan bahis buyurdular. Malûmu âli
niz bu tekâlifi harbiye harbi umumide tatbik 
olunan ve maatteessüsf birçok suiistimalâta mey
dan açan bir usul olduğu için, fakat bu yapılan 
muamele evvelce vâki olmuş ve bunların esma-
nınm tesviyesi emredilmiştir. Şüphesiz hesabı 
çıkarılacak ve tesviye olunacaktır. Geçenlerde 
buyurmuşlardı k i ; birçok hayvanat iğtinam 
edilmiştir. Bunu yazdım, henüz cevap almadım. 
Ne cevap alırsam kendilerine arzederim. 
Sonra efendim ; saman müteahhitlerinin saman
larını getirmek için askerlerin cebren köylerdeîı 
hayvan ve araba tedarik ettiklerinden ye para
sız olarak naklettiklerinden şikâyet ediyorlar. 
Zannedersem konturato mucibince müteahhitle
rin samanları buraya teslim etmesi mecburidir. 
Halbuki vasıta bulamıyor. Hayvanat da saman-
sız kalmamak için buradan bazı efrat gönderilip 
köylülerin yardımiyle bu saman nakledilecektir. 
Fakat bu da paarsız değildir. Vesaiti nakliye 
ücreti ne ise müteahhit tarafından verilecektir. 
Müteahhit vermiyorsa ve köylülere cebir ve taz
yik icra ediliyorsa müsebbipleri hakkında teczi

ye tabiidir. İsimlerini yazdım, Bunları tahkik 
edeceğim. 

SÜLEYMAN; SIRRI B. (Yozgad) — Müsaa
de buyurur musunuz Paşa Hazretleri? Tabiidir 
ki bu adam köylünün rızasını tahsil edecek ve 
ikna edecektir. Ondan sonra nakliyatını yapa
cak. Köylünün rızasını tahsil etmeksizin jan
darma ile yapılan nakliyat angarya demektir 
ki bu, memnudur. Bununla beraber samanını 
nakletmekle de kalmıyor, kendi köyünden sa
manı da yükletiliyor. Hem de samanı satm al
mış oluyor. Bu muamele yapılıyor. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bu sa
man meselesi gibi odun nakliyatında da suiisti-
malat yapılmıştır. Bir çok odunlar nakledilmiş
tir. Onun da tahkik Duyurulmasını riea ederim. 

RElS — Başka söz isteyen var mı? (Müza
kere kâfi şadalan). 

3. — Diyanbekir Mebusu Kadri Ahmet Be
yin, Elçezire cephesi kumandam Nihat Paşa 
tarafından Hekimhan'a sevkedilen askerî kuvve
tin yolsuz olarak iaşe edilmiş olduğuna dair Mü-
dafmi Milliye Vekâletinden sual takriri 

KADRİ AHMET B. (Diyanbekir) — Reis 
Bey; bir takririm vardı. 

REİS — Takririniz nakliyat ve zamaim me
selesine ait değildir. 

KADRİ AHMET B. (Diyarıbekir) — O tak
rirde iaşe meselesi vardı. 

RElS — İzahat veriniz efendim. 
KADRİ AHMET B. (Diyarıbekir) — Bura

dan Diyarıbekir'e giderken Musul valiliğine tâ
yin edilen A'bdülkadir Beyle, Eleezire cephesi 
kumandanlığına tâyin olunan Nihat Paşaya on 
bir şakinin taarruz ederek ve hattâ Paşayı cer-
h ederek ellerinde ne varsa soyduklarını ve bun
dan münfail olan Nihat Paşanın Malatya'dan 
bir piyade taburunu ve bir batarya topu naklet
tiğini, hattâ Sivas'a da bu emir verilmiş iken 
bilâhare emir verilerek tehir edildiğini işittik. 
Bittabi her taraftan bizim mebus olduğumuzu 
işitenler, köylerin ayanı, hepisi bu hale dair bir 
çok şeyler söylediler. Hekimhan'a bir heyet 
muvasalat eder etmez evvelâ müdürü azletmiş
ler ve bu paraları kendilerinden istemişler. Ger
çi bu paralar arasında tahsisatı mesture 
namîyle bin lira kadar da altm varmış. İşi ge
rek Hekimhan nahiyesi dâhilinde bulunan ku
radaki, gerekse Arga kazası nevahisinden mü
rekkep olan çete efradı yaptıkları için, Hekim
han nahiyesi müdürü ile Arga kazası kaymaka
mı Emin Beye sual edildi. Bilâhare Malatya'ya 
giderken ve gelirken uğrayıp heyeti tahkikiye-
den anladığıma göre; gerçi verilen emirlerde 
kendilerinin mesuliyetini mucip maddeten bir 
şey yoksa da, tahkikat neticesinde, gerek eşkı
yanın tenkilinde ve gerekse köylerin taharrisin
de bir çok suiistimalât ve hattâ zulüm ika edil-
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mistir. Nahiye müdürü İsmet Efendinin evi
nin önü arpa "ve buğday yığınlariyle bir harma
nı temsil etmiştir. Hergün sekiz on koyun ke
sildiğini îsmet Efendi kendM bizzat söyledi. 
Geçenlerde de bir talgraf almıştım : «Oğlu tes
lim olduğu halde öldürüldüğünden bahisle kar
deşinin ve Tcardeşi kızının şimdiye kadar tah
kikat ikmal edilmediğinden dolayı adliyece tah
tı tevkifte bulunmasından dolayı buna bir ni
hayet verilmesini» istiyordu ki; hem Paşa Haz
retlerine telgraf var, hem bendenize, hem de 
Mazlıar Müfit Beyefendiye. Zannederim Hakkı 
Beyefendiye de var. Şimdi bugürikü takririm
le, iaşe ve tayinat meselesine temas ediyorum. 
ve demiştim ki : Her bir memur kendi hakkını 
istihsal etmek üzere Devletin bir piyade tabu
rıyle bir bataryasını iki günlük mesafeden tah
rik etmeğe ve ahaliyi teşvik etmek suretiyle 
karışıklığa sebebiyet vermeğe ne hakkı vardır? 
xe bu !bapta ne yapılmıştır ? diye sordum. Bu
na dair cevap istiyorum. ; • • 

Riyaseti Celileye 
Elcezlre cephesine kumandan tâyin edilmiş 

olan mirliva Nihat Paşa AJaeahan civarında 
oh bir şaki tarafından cerhedîlerek soyulmuş 
olduğundan müşarünileyh Hekimhan'a muvasa
latında •Malatya'dan bir piyade taburiyle bir 
batarya top tahrik ettirmiş, Hekimhan'a gelen 
bu kuvvet müdür İsmet Efendi tarafından iaşe 
edilmiş ve köyler de bu iaşeye teşrik edilmiş ve 
müdirin bidayeten azil ve sonra da yine nasbe-
dilmiş olduğu, mezunen gidip gelirken o civar
dan yükselen feryatlardan ve Malatya'ca tutu
lan evrakı tahkikiyeden anlaşılmıştır. Binaen
aleyh bir kumandanın kendi hakkını istifa et
mek üzere bir piyade taburiyle bir batarya tah
rik ve istimaline ne derece hakkı olduğu ve ahali 
kesesinden iaşe ettirmesi muvafıkı kanun de
ğilse bunlar hakkında ne yapıldığinıh Müda
faa! Milliye Vekâletinden sual buyurulraasmı 

teklif ederim. 
15 . I I . 1337 

Diyarıbekir Mebusu 
Kadri Ahmet 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şatveti 
Hükümeti göstermiş, pekâlâ olmuş* kendi hak-
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ki ne demek! Devletin hakkıdır. 
BABAN BASKİ* B. (Karesi) — Mazhar Mü

fit Bey orada valilakte bulunmuşlar. Buna dair 
lütfen izahat versinler. 

MAKHAR MÜFİT B. (Hakkâri) —Efendim, 
Elcezdre cephesi kumandanı Nihat Paşa ve 
Musul vali ve kumandanı Abdülkadir Bey ve 
maiyetleri Sivas vilâyetinin Alaeahan nahiyesi 
ile Malatya'nın Hekimhan nahiyesi civarında 
eşkıyanın taarruzuna uğramış. Eşkıya oh kişi, 
bunlar da on sekiz kişi varmış, amma fena bir 
pusuya düştükleri için yalnız zavallı bir yaver 
silâh atmak vaziyetinde bulunurken şehit ol
muş ve yolun yanında gömülüdür. Eşkıya bun
ların ellerini bağlarlar. Paşanın ailesi de yanın
da'imiş, dereye götürürler. On saat kadar en
vai işkence yaparlar. Kâh öldürmeğe kalkarlar, 
kâh öldürmezler. Bütün eşyalarını, hat tâ Pa
şanın hareminin boynundaki elmasa, kulağındaki 
küpelerine varıncaya kadar herşeyi, arabanın 
atlarını da alırlar. Gece derler k i ; siz bura
dan geriye gidin, geee hareket ederler. Ertesi 
gün sabahı Sivas valisi ve elyevm Kastamonu 
valisi buluna11 Reşit Paşa - bendeniz o sırada 
Harput ' ta yalı bulunuyordum - bendenizi ma
kine başına çağırdı ve dedi k i ; Nihat Paşa ile 
;Musul vali ve kumandanı Abdülkadir Beyefen
di falanca mevkide eşkıyanın taarruzuna uğra
mışlardır. Sivas'tan lâzımgelen kuvvetler sev-
kedildi. Sizde Harput 'tan kuvvet sevkedin. Ma
lûmu ihsanınız o mevki ile Harput arasında 
tabiî bizim bir vazifemiz olamazdı ve karışa
mazdık. Paşaya dedik ki : Malatya müstakildir. 
Biz emir veremeyiz ve elli saatlik bir mesafede
dir. Maamafih eğer Malatya'da kuvvet yoksa 
ben size muavenet ederim ve elli, altmış kişilik 
bir kuvvet sevkederiz dedim ve derhal Malatya 
mutasarrıflığına haber verdiğimiz gibi, o zaman 
Diyanbekir kumandan vekili bulunan Kenan 
Beyi makine başına davet1 ettim ve kendisine 
vukuatı anlattım. 

REİS — Mazhar Bey, müsaade buyurulur 
mu f Ekseriyetimiz kalmadı. Bunu arzu bu
yurursanız perşembe gününe talik edelim. (Ya
rın, perşembe günü sesleri). Perşembe günü 
aynı saatte içtima etmek üzere celse tatil edil
miştir. 

T. B. M. M. Matbaa» 


