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REtS 

BÎRÎNCÎ CELSS 
Açılma saM : 1,30 sonra 

- İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KÂTÛP : Feyyaz Âli Bey (Yozgad) 

REÎS — Celse kuşat edildi. Zaptı sabık hu
lâsası okunacak. (Zaptı sabık okundu) 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
Birinci celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle
rinde saat bir buçukta biliçtima zabtı sabık hu
lâsası kıraat ve tashihan kabul edildi. Arda
han eşrafından mevrut telgrafa Meclis namına 
münasip bir cevap yazılması badettensip bütçe 
müzakeresine geçilerek Şûrayi Devlet bütçesin
deki meblâğ sarf edilmemiş olduğundan bütçe
den tenzil ve Riyaset bütçesiyle Defteri Hakâni 
bütçeleri aynen kabul olunarak teneffüs için cel
se tatil edildi. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde saat üçte kuşat edilerek Londra Heyeti Mu-
rahhasasmm Roma'da iken doğrudan doğruya da
vet olunduklarını müşir çektikleri telgraf kıraat 
olunarak iktisat Vekili intihabı icra ve Celâl 
Beyefendi 88 rey ile ihrazı ekseriyet eyledi. Bo
lu Mebusu Fuat Beyin Trakya 'da Yunan lehine 
rey vermek üzere ahalinin tazyik edilmekte ol
duğuna dair takriri Çanakkale kaydınm da ilâ
vesiyle Heyeti Vekileye havale olundu. Şali 
günü İkinci Devrei îçtimaiyenin mebdei oldu
ğundan o günkü içtimain programı tebliğ ve 
bütçe müzakeresine devam olunup Rüsumat Mü
düriyeti umumiyesi bütçesi aynen Jandarma* 
Sıhhiye ve Düyunu Umumiye bütçeleri tadilen 
kabul olunarak Pazartesi günü içtima edilmek 
üzere saat 6 da celseye nihayet verildi. 

Reisvekili Kâtfip Kâtip 
Basan Fehmi Ata Cevdet 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var 
mı? Zaptı slabıkı aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Zaptı sabık aynen kabul edildi. 

2.—MÜZAKERE EDtLEN MADDELER 
1, — 1336 senesi Muvasenei Umumiye Ka

nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası 

RElS — Matbuat ve istihbarat Müdiriyeti 

Umumiyesi bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 

TUNALI HlLMt B. (Bolu) — Herkes yazı-
lacaksa hususi olarak bendenizi de kaydediniz. 

A— Aşâir ve Muhacirin Müdiriyeti Umu
miyesi bütçesi 

RElS — Hariciye Vekili yahut Matbuat Mü-
dürüumumisi gelinceye kadar başka bir bütçeye 
geçelim. Muhacirin bütçesi kalmıştır, onu mü
zakere edelim. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Hicret felâketi 
görmemiş muhterem arkadaşlar! (Hepimiz gör
dük siesleri). Malûmu vâlâlandır ki; 6 seneden-
beri vilâyatı şarkiye ahalisinden elK bin kişi or
talıkta sefil ve perişan dolaşmaktadır. Bunların 
hevet umumivesd sizin atıfetinize iltica ederek... 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Yalnız vilâyatı şarkiye değil, vilâyatı garbiye de 
bu hicreti görmüştür. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Son zamanlarda 
görmüştür. Onlar için de ağlar ve göz yaşı dö
kerim. O zengin ahali bizim idaresizliğimiz yü
zünden perişan oldular. Bu mülteciler tarife 
hacet yoktur ki Rus istilâsı dolayısiyle Ankara'ya-, 
Konya'ya vesaireye iltica ettiler. Yalnız hürmete 
lerle arzederim ki; Kayseri'ye gidenler memnun 
edildi. Çünkü Kayseri ahalisi mültecileri okşa
mak için bütün vazifelerini ifa ettiler. MeccJa-
nen ev vermeğe, fukaralarını beslemeğe, zuafa-
sma bakmağa gayret ettiler. Bu bir hakikattir. 
Fakat bazı manatıkta vilâyatı şarkiye ahalisi çok 
sefil oldular. Hattâ bu meyanda Konya'da da 
biraz sefl oldular. Bunun bütün derecatınr an
latmak pek hoşuma gitmiyor. Elli bin mülteci 
ve muhacirinden indelhisap, Muhacirin Müdiri
yeti Umumiyesinde muntazam bir kayıt vardı, 
yîrmi bin tanesi açlık ve sefalet ve hastalık yü
zünden mahvolup gittiler. Bunu kayden tahkik 
edebilirsiniz, iki senedenberi bunları mesken ve 
me'valarcna göndermek için Hükümet bir teşeb
büste bulunmadı. Kendileri gitmek istediler, 
maalesef Hükümet bu hususta himmet ve inaye
tini deriğ etti. Bir sene evvelisi istanbul Hükü
meti «Sizi memleketlerinize göndereceğiz» diye 
Eskişehir vesaireden onları derleyip, toplayıp 
istanbul'a götürdü. Güz aylarında onların kışımı 

_ 506 — 



t : 159 â8.â.!337 0 : 1 
âzami köprü baslarında, Yenicami avhsmda, 
Sirkeci İstasyonunda, Cami kapılarında rezil bir 
vaziyette süründüler ve öldüler. 

Bu inkılâbı mütaakıp Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti bu gibi fukarayı ahaliye atıf et bah
şetmek için o da teşebbüsatta bulundu. Fakat 
hal ve zaman müsait olmadığı için o da vadim 
tamamıyla. ifa edemedi. Yani kusur şahsımızda 
kalıyor. Yedi ay evvelisi vâki olan istirhamımıza 
binaen Konya ve havalisindeki mültecileri mem
leketlerine göndermek için Ferit Beyefendi mua
venet ettiler. Bundan dolayı kendilerine minnet-
darım. Yirmi bin lirayı sizin kararınızla diriğ 
etmiyerek Maliye Vekili Ferit Bey peşin olarak 
verdi. 

YÜSÜF ZİYA B. (Mersin) — Maliye Vekili 
Ferit Bey mi? 

SALİH E t (Devamla) ~ Evet, Maliye Ve
kili Ferit Bey bu parayı diriğ etmedi. Efendim, 
sizin kararınızla... Hiç bir müşkülât olmadı. 
Kendisine teşekkür ederim. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. — Millete teşekkür et, 
parayı veren millettir. 

SALİH Ef. (Devamla) —Hiç bir müşkülâta 
tesadüf ettirmiyerek bu parayı verdi. Yani kâ
ğıtla git gel demedi. Efendiler benim sözüm 
birdir. Çünkü onun elindedir. Git gel, git gel... 
Kızılbaş çırağı gibi gider gelirsin, neden sonra 
para verir. Bendeniz bunların sevkı için Konya'
ya gittim. Bu parayı aldım. ZannedÜyordum ki; 
iki bin adam göndereceğiz, bir de baktım ki; ba
şımıza şuradan buradan on bin adam toplandı. 
Yuvalarından çıkan zavallılar geldi, başımıza top
landılar. Elimizdeki havale yirmi bin liradır. Bu 
para her'hususa sarf edilecek, başımıza toplanan 
muhacirinin mevcudu on bin tane ve on bini de 
istirham ediyor ki; aman bizi de bırakmayın, 
gönderiniz. Konya'ya etraftan toplanan fukara
ya bir ay kadar iyi bir muavenet ifa ettiler ve 
beslediler. Hastahaneleriyle, niektepleriyle onlara 
muavenet ettiler; onlara mesken Verdiler. Artık 
onlar da başladılar oturdukları yerleri yakmağa. 
Ne yapsın? 

BAGIB B. (Amasya) — Bu hususta Amas
ya da muavenet etmiştir. Bu harpte Amasya'ya 
300 tane sırf Erzurum muhaciri gelmiştir. On
ları üç senedenberi okutuyor, besliyor, hastaha-
nesiyle, mektebiyle himayesi altına aliyör. Diğer 
mahaller ahalisi bu kadar yapmamıştır Amasya 
da muavenet etmiştir. 

SALİH Ef (Devamla) — Bendeniz Amasya 
ahalisine arzı şükran ederim. Bendeniz gidip 
görmediğim için isim zikrini unuttum. Bizzat gi
dip görmediğim için kusur ettim; affediniz. Al
dığım malûmatta da Amasyalılar çok muavenet
te bulunmuşlardır. Bu pek doğrudur. Efendim, 
bu (20) bin lira ile (6700) mülteci şevkine mu
vaffak oldum. Bunlar Kayseri tarikiyle Sivas'a 
gönderildi. Kış bastı, ortalık dûndu. Vesaiti 
n.#kilye bulunmadı, bunun için ileriye göndermek, 

imkânı hâsıl olmadı. Oralarda sefil ve perişan ol
mağa başladılar. Malûmu âlileridir ki; bir adamı 
kendi yuvasından başka hiç bir yer memnun ede
mez. Evet vilâyatı şarkiye ahalimi buralara iltica 
etti, burada atıfet gördü. Ne oldu oldu, fakat 
kendisinin fakirane olan* yuvasını bir köşke, bir 
saraya değişmiyor. Çünkü vatana merbutiyetleri 
başka bir şeydir. Bunlardan şimdi beş bin ka
darı Sivas'ta sizin atıfetinize el uzatmış bekli 
yorlar, ne yaparsanız yapın, bizi ilkbaharda ev
lerimize yefiştirjn diyorlar. 

Bugün İ)irkaç bin tanesi Ankara etrafında 
toplanmış, artık sön devreye gelmişler. Bunların 
da temenniyatt öyle, artık ne yaparsanız yapın, 
mart ve nisan aylarında bunları yuvaljanna gön
derin. (İnşaallah sesleri). Efendim, bu iltica me
selesi, bu muhaceret meselesi memleketimizde 
bir dert olduğu için uzun zaman devam etmiye-
cektir. Memleket her ne müşküle giderse girsin 
bu iki senelik bir meseledir, iki sene sonra bit-
tabii bu memleket, bu Hükümet bu muhacir dâ
irelerine bir hatime verecektir. Belediyeler va-
sıtasiyle mi yapılacak, ne yapılacaksa, yapılacak, 
bu adamlar memleketlerine gidecekler. Fakat 
memleketlerine gitmek için paraya muhtaçtırlar, 
memleketierme giderken tohuma ihtiyaç vardır. 
Çift âlât ve edevatına ihtiyaç vardır. Bunların 
artık memleketleri de kendilerine yabancı bir 
muhit olmuştur. 1336 da muhacirin dâiresine 
âiâtı ziraiye için (65) bin lira verilmiş, bütçele
rine vazedilmiş. Maalesef bu para sarf edilme
miştir. İaınız çift hayvanatı için 2U bin lira 
sarf edilmiş, mütebakisi duruyor. 

iskân masrafı içn olan 50 bin liradan da 
iki bm lira sarf edilmiş. Velhasıl. Muhacirin Mü
düriyeti umumiyesinm bu seneye ait yapılmış 
bütçesi vardır ki bu bütçe bu ahaliyi mütevass*t 
bir surette memleketlerine şevklerini temin ede
bilecektir. Fakat maalesef Maliye Vekâleti Mu
hacirin Müdüriyetinin teklif ettiği bu bütçeyi 
tenkis ede ede öyle bir hale getirdıki, rica ede
rin, bunu Heyeti Aliyenizden istirham ederim, 
Muhacirin Müdürü Suat Bey de buradadır. Vilâ
yeti Şarkiye ahalisinin bu sene Nisan ayından 
itibaren iki ay zarfında memleketlerine şevkleri 
neye mütevakkıf ise, iki ay zarfında memleket
lerine göndermek her kaç kuruşa muhtaç ise* 
verelim ve bunları gönderelim, o hudutları tuttu
ralım. J337 bütçesi de gelımştir. 

ZAMİR B. (Adana) — 1337 bütçesinde mu
hacirin için böyle bir para tahsis edilmemiş 
midir? Muhacirinin ismi tasrih edilmemiş midir? 

SALİH E t (Devamla) — 1336 bütçesine ait 
paranın bir kısmı sarf edilmiş, diğer kısmı du
ruyor. 1337 bütçesinde de Maliyenin yine tek
lifi vardır. Bu biraz daha aşağıdır. §imdi 
bunu 1336 dan.daha fazla olmak üzere kabul 
edelim. Bendeniz muhacim ve mültecilerden 
Ankara, Konya ve muhitinde bulunanları meiû-

^ leketlerine biranevvel gönderelim zeriyatlarına, 
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harap olan hanelerine vesairelerine yardun olun
mak şartiyle, her halde buradan bu «ene mrk-
edı&iıetem hususunda temenniyatta bulunuyo
rum. 

ViMyatı garbiye mültecilerine gelince: Hü
kümet tabiî bunları da düşünecektir, İzmir,; 
Hükümetin gözbebeğidir. Bunlar felâket .gör-
müf oldukları için bte de yardım ederiz. Söz 
veriyorum ki, Erzurum namına para toplayaca
ğım. iane toplayalım, onlar namına da lâzım-
gelen atıfeti yapalım. 

MÜFID Ef. (Kırşehir) — Bendeniz şu eli
mizdeki matbu bulunan bütçeyi tetkik ederken 
âşair ve muhacirin müdüriyeti umumiyesine ait 
bütçede îleyeti Umumiyeee kabul edilen .cet
velde kaimi edilmiş rakamlar gördüm. Heyeti 
Umumiye acaba hunu kabul etti de tekrar mı 
müzakere ediyoruzlBütçeye bakıyorum. Heyeti 
Ümumiyece kabul edilmiş rakamlar var. O halde 
yanlış tabedilmiş olacaktır, 

J^âLÎYE VEKÎLİ FERİD B. — Birinci sı-
radaki rakamları çiziniz, onlar yoktur. 

MÜFİD E l (Devamla) — Yalnız bendenizin 
sürüyeceğim; 'Kırşehrinde, Erzurum, Oltu ve Er
zincan ̂ dan ve Trabzon'dan iltica etmiş binlerce ırü-
ius mevcuttur. Kırşehri'nde bu muhacirin tne-
dariste,-evlerde, camilerde ve diğer bağ evlerinde 
iskân edilmek üzere yaşamışlar, bir çokları ha
yatım terkettikten sonra bakiyetüssüyüf dehi-
iebileöek derecede kalan muhacirin, ^bendeniz 
Kıftşehrin'de bulunduğum sırada, vatanlarına 
a^vlet etmek için buraya adamı mahsus gönde* 
rerek merkezden muavenet istirham etmişler. 
Merkezden bunların şevklerine ait paranın ha
valesi verilir ve bu adam bir buçuk ay Anka-
rârlda kaldıktan sonra Kırşehri'ne gelir. Kırşeh-
riu'de »bulunan muhacirin kendilerinin gitme-
lerînmn takarrür ettiğinden bahsile hazırlanma
larını söyler. Oradaki biçareler artık vatanımıza 
memleketimize gidiyoruz diyerek Kırşehrin'de 
3 - 4 sene zarfrada edinebildiklerii eşyalarını, 
yalnız birer kat yatak bırakmak suretiyle, sa
tarlar. Nihayet harekete müheyya bir halde bu
lunmakta iken orada bir muhacirin komisyonu 
varmış, bu muhacirin komisyonu muhacirlere, 
bu komisyon karar vermedikçe bu adamların 
gidemiyeceklerini söyler. Bu adamların evrakı 
muhacirin komisyonuna verilir. Muhacirin ko
misyonu o kadar müdekkik ki, eğer bu adamlar 
bu parayı alırlar da şimdi yola çıte*rla*sa ve 
daha ileride bulunan Avanos'a giderler, orada 
parayı yerler ileriye gitmezlerfve bir tfekıa ister
ler, bunun verilmesi imkânı yoktur diye, bu 
adamların havalesi ozaman gittiği halde, tâ 
Üartöa, Nisanda havalenanıeterrinin verilmesine 
karar verilir. Bu biçareler ellerinde imlunaa 
eşyalarını sattıklarından dolayı aç vescifil 1£ır-
şehrindje kahrlar. Bendenize attoaeaat ettiler. 
^ h u s u s t a oradaİmluuan^komisyonla bu'm«8«k 

hakkında müzakeratta bulundum ye bu hava
larda ki Kanunuevvel ve Kanunusanide idi He
yeti Munteremenızee de malumdur - âdeta yaz 
gıoı geçen havalardan ıstııade edere* bunıar 
buraaan nıç oımazsa Kayseri, -Sivas'a kadar gi
derlerse Martta yahut iVısanda gidecekleri me
kanın dörtte' İkisini veyahut ruounu jsatetmiş 
olmak itibariyle ratıfaae ederler. Bmaenaxeyh 
bu adamların gönderilmesi esbanını ıstılsmai edi
niz diye rica aa ettim ve netice itibariyle o bi
çarelerin sevirine muvaffak olamadım, unlar yine 
orada Kaldılar, şimdi tabiî sene başıdır. Bunlar
da bir de usuı varmış bu masariiat şuhure tak
sim etmeic suretiyle veriliyormuş. Itrea ederim 
eğer hu, memurin maaşau ise * şehura taksim 
etmek suretiyle verilir. Fakat sevkıyat masari-
i'atı, biiırsinıziri sevkıyat banarda da, yazm da 
olabilir. Bu iık üç, dört ay zarfında bunların 
masarif atı mükemmel"surette verilip sevkedil-
mezse gelecek senenin kışmda da bunıar bu se
falette kalacaklar demektir. Rica ederim bun
ların telef ettiği nüfus, mal nazarı itıbare alm-
mıyaeak ise, baıriyetussuyuf oıarak mevcut olan 
muhacirin masarifinin bıranevvei verilip mem
leketlerine sevkedılmesini istirham ediyorum. 
Bendenizce bütçedeki bu para biıe bunlar için 
azdır. -

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim, 
bendeniz muhacirine tahsis edilen bu tahsisata 
itiraz etmiyorum. Esasa itiraz ediyorum. Ma
lûmu âlilerıdirki bu teşkilât otuz senedenberi 
devam edip gidiyor. Benim bildiğim bu teşkilât, 
evvelâ muhacirin komisyonu âlisi olarak başla
mış ve sonra muhacirin müdüriyeti umumiye
sine inkilâp etmiştir. Muhacirin, maatteessüf 
memleketlerinin işgal altında bulunması itiba
riyle, Memaliki üsmaniyeye, kendi ırkdaşları-
nın kendi millettaşlarınm bulundukları ma
halle akın edip gelmiştir. Fakat bu dindaşla
rımıza iyi bakılmamıştır. Bu hakikaten esefle 
görülecek halattandır. Nasil baksınlar ki, on
ların himayesine arzı ihtiyaç edenler dahi mu
hacir... O biçare köylüler ekmeğe muhtaç bir 
vaziyette bulunuyor. Hükümet bunlara muave
net etmek istemiş, fakat muaveneti hakkiyle 
ifa edememiş. 3unları bendeniz muinsiz efrat 
ailelerine verilen maaşata Jkıyas ederim. Bu mua
venet, mesela bir muinsiz asker evlâdına otuz 
kuruş maaş veriliyor, onun biraz kabadayısı ol
mak üzere muhacirine de altmış para yevmiye 
veriliyor. Tabiidirki seferberliğin o elim gün
lerinde altmış para ile üeğil, altmış kuruşla 
bir «adamın karnını duyurmak imkânı yoktu. 

TtîNAIiIUltaiî & (Şölu j — Diyarıbekir'de 
ekmeğin okkası yüz | n iki buçuk kuruşa çıktı. 
Yevmiyeleri muntazam verilse bari, Üç ayda •'•bir 
veriliyordu. 

YAHYA GALİP B. (Devamla) —Hükümet, 
muavenet yapıyorum dediği halde muavenet.ede-
inemtş ve bu adaınlaMn açUktan ölmesine se-
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bebiyet vermiştir. Ahali eli-aden s i d i ğ i mua-
veneti yapmış, fakat o da aç bir vaziyette, jrçe 
yapsın? Senede milyonlarla para sarfediiraiş, fa
kat şşarfedilen bu milyonlarca akça bir kişiyi 
muhafazaya değil, belki bÖere& kişn^n ilme
sine sebebiyet vermiştir. Buĵ un iğin azîm bir 
daire teşkil edilmiş, o daireye.müdürü umumî 
konmuş, muhasipler konmuş, masrafı, bütçede 
encümenin kabul ettiği (1 257 000) lira mikjtara 
baliğ olmuştur ki, bunun bir kjsmı mj^immi me
murlara verilmiş, diğer bir kısmı da .memur
ların îhtilâşiyle mahvolup gitmiştir, 

Bendeniz diyorum ki; Bu muhacirin mesele
sini hakkiyle ıslâh etmek istiyorsaik muhacirin 
dairesini tamamiyle lağvedelim, ortadan- kaldı
ralım. Böyle br daireye löznan yoktur diyelim. 
Sonra muhacirin için ne tahsis edeceksek bunları 
vüâyetiere yerelim, vilâyetler kendi dairelerin
de mevcut olan muhacirini ne ile ikdar edecek 
iseler onu düşünsünler, " ona göre yapsınlar. 
Beyhude memur istihdam etmiyelim. Rica ede
rim şimdiye kadar iskân ettiğimiz mahallerde 
muhacirin oturamamıştır. Sebebine gelince; göz 
boyama nevinden birer kulübe verip, git dağın 
tepesinde otur diyoruz. Tabiî orada aç, biilâç 
durmıyor. îki öküz vermişiz, bununla Ziraat ya
pınız demişiz. O ziraati yapmazdan evvel, zira
atın mahsttlünü almazdan evvel yemek ister, iç
mek: ister, yakmak ister. Nereden yiyecek? nere
den yakacak? O halde yaptığımız evleri yıkmış
lar, yakmışlar. Verdiğimiz öküzleri de kesmişler, 
yemişler. Oradan diğer bir yere gitmişler. Se
ni falan yerde iskân ettik diye orada da para 
vermemişler, sefilâne ölmüşler, gitmişler. Mü-
diriyeti umumiyenin hiç bir faydası olmamış, 
memurlar beyhude yere maaş almış. Altmış para 
ile bunlar doymamış. Böyle beyhude yere me
murlara para vereceğimize, böyle bir milyon 
yerine (ft) milyon kabul edelim, vilâyetlere tak
sim edelim, anuhaeirlere vilâyetler baksın, her 
şeylerini onlar temin etsin. 

UÎ^EJyJtN AVNİ B. (Braurum) — Efen
dim; attık bu muhaeirin hakkındaki sefaleti te-
ceasüm ettirmek için söz bulamıyorum. Bunu 
süresiz hepiniz görmüşsünüadür. Bu defa se
yahatimizde bütün'şimendifer güzergâhında mu-
haciritan açıkta ye hepsinin sıtmalı, sefil bir 
halde olduklarını gördük. Nereden geliyorsu
nuz? dediğimizde « efendim, Erzurum'dan Ada
na 'ya geçmiştik. Şimdi Adana sukut etti, gidi
yoruz. Geri göndermiyorlar, fakat bakan yok, 
işte 'hâlimiz budur > debiler. İçlerinde zayıf ve 
nahif bir hale gelmiş, hattâ memleketin birçok 
eşçaf vje ;â^anîndan;kimseler ya r̂dı. Bunları gör
düm. ^Bunlar ,« ^endim^ biz mulıaeir değiliz, 
esiriz. #elki ;e#ir .olsaydık -daha iyi bakarlardı » 
dgre j^kiy^t iediyor^rdi; Bu :hali tetkik ettim. 
Mil^rpasa :vmwm?:ma3 Jİüist ^paraaını sçri-

-.$&* M&âM®^^ sşu-
rSfttftBMz i?ird33?. 3&r ^milyon pa*a 

mahalline sarfedilmiş olsaydı epiyce bir paradır. 
Halbuki refikanasn buyurdukları gibi; dlsaye-
cek kadar sarfediliyor. £annedi%or ki, bir 
şey verüiyor. Halbuki memleketlerine birden 
seykidilseydi bu ^terdu. 

Jİulit Mendi Jİazretleri demin çok ;güzel bu
yurdu'. MuSanitin n&red«n geçti ise 4fc o mem
leket ahalisi tarafından maa^-enet edilmiş vesa
it verilmiş, gitmjşse Siyasa Salmıştır. O Şivas-
ta bir şene çalışacak ki, Siya»'t^ bakisin, Su
şehri 'ne /gitsin. O gitmeler, gelmeler acaba ne 
kadar ziya hüsjiİe :g#iHyor, biliyor musunuz î 
Efendiler! bugün şyd&n aya elü bin lira, yüz bin 
lira verilseydi zannediyorum birçok muhacirler 
ınemleketlerine giderdi. 

Şotira te^üât meselesi de cidden bir derttir. 
Bilirsiniz ki, tâli derecede muhacirin daireleri 
teşekkül etmiştir, Bunlar luçumsaız sarisyat 
yaparla!*. Artık bundau sarAınazar ederek, bun
ları;' mânasını meydana getirmek j$in muaveneti 
içtimaiye dediğimiz bir idareye kalbedeiim. 
Muaveneti içtûnaiye dairesinin memurları tah
sili âli görmüş adamlardır ve rakik kalpli dok
torlarımız vardır. Onlar bu işlere daha; ziyade 
bakarlar ve muaveneti içtlmaiyenm mânası da o 
zaman anlaşılır. O daire şu sefil aJWyi ına-
haJline gönderir ve şu suretle vazifesini-görmüş 
dlur. Oraya raptedelim. ^Teşkilâttan da istifa
de etmiş oluruz. 

. Rica ederiz, bu parayı Hükümet katra katra 
verip zayi edeceğine, toptan versin, ar,tık bu 
mesele de bitsin. Altı sene, yedi senedenberi, 
buyurdukları gibi, biri kapanmadan diğer bir ya
ramız açıldı. Vilâyatı şarkiye ahalisi iki üç se-
nedenberi yerlerine gitmiş olsaydı, bu günkü 
bu dertlerimize daha güzel bir surette bakabilir
dik. , îki senedir garptan, şarktan birçok muha
cir geldi. Bunlara muavenet için cidden bugünkü 
para kifayet etmez. Bunlar yıkılmış, yokolmuş, 
mahvolmuş. Para beyhude yere zayi oluyor. Bu pa-
rayı toptan verelim ve vilâyatı şarkiye adalisini 
birden gönderelim. Bir taraftan da garba ba
kalım. Bundan sonra da bunların derdi ile uğ
raşalım. Bunlar mahallerine gittikten sonra 
biraz ihtiyaçtan vareste kalır. Bu suretle Hü
kümet .ciddi bir teşebbüs ile bu iki ay içerisinde 
bu parayı toptan verirse bu sark meselesini hal
leder.' Muhacirin Müdiriyetinin muaveneti içti-
maiyeye .kalbini teklif ediyorum efendini. 

TUNAU EtfLMÎ B. — Oitmiyenlerin parala
rına kessin. 

BKtS — Müzakereyi kâfi görürseniz takrir
leri/^salyalım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el jkalhrsın. »Kâfi^görüidü. 

İki takrir vardır. Aşair ve Muhacirin Mü-
diriyeti Umumiyesinm Sihiaye-ve Muaveneti tç-
tfanaiy^ ^fc&le&ine -raptına ^air Üeb^^er^et 

^ l a i m Beyle A y M $|fc»su 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Bu dairenin lü

zumuna dair bir şey söyliyeceğim. Efendim, 
Muaveneti içtiınaiyeye ait yalnız şunu arzede-
yim ki, bunu fazla görmeğe gelmez. Bu daire 
dağılırsa sureti katiyede muhacirler de dağılır. 

ZAMİR B. (Adana) — Biraz muhacirin kal
mış, onları da öldüreceğiz. (Vazifesini ifa ede
meyen bir daire sesleri). 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Bunun ve
bali mânevisini alırsanız pekâlâ, lâğvedin. 

ZAMİR B. (Adana) — Bu kadar muhacir
ler var, sürünüyorlar. Bahusus cenup cephe
sinde bulunan Adana muhacirleri de aynı hal
dedir. Nasıl olurda bu daireyi kaldırabiliriz? 

RE IS — Müsaade buyurursanız, iki takrir 
var. Bunlar Muhacirin Müdiriyeti Umumiyesi-
ni Sıhhiye Vekâletine raptedelim, mealindedir. 
Bir de diğer bir takrir var, müdiriyeti umumi-
yeyi lâğvedelim diyor. Bu vazifeyi ifa edecek 
şekilde altı maddelik bir lâyihai kanuniye teklif 
ediyor. Bu teklif Süleyman Sırrı Beyindir ve 
bir teklifi kanunidir. (Gürültüler) Diğer bir 
takrir var, Yahya Galip Beyin. Muhacirin Mü
düriyetini lâğvedelim, tahsisatını vilâyetlere ve
relim, valiler, mutasarrıflar sarf etsin mealinde
dir. (Ret. sesleri). 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
bunu nasıl vilâyetlere veririz! Rica ederim gü
nahtır. 

MALİYE VEKlLl FERİT B. — Efendim, 
bugün Heyeti Celilenizin huzurunda mevzuu 
bahis olan mesele 1336 senesine aittir. Fakat 
Heyeti Celileniz şüphesiz ki, 1337 senesinde tat
biki lâzımgelen usul üzerinde müzakere buyurur
sunuz. Şimdi bu esasa binaen zaten Dâhiliye 
Vekâleti de Müdiriyeti umumiye şeklindeki eski 
büyük şekli kaldırmıştır. 1337 bütçesinde mu
hacirin müdiriyeti Dahiliyeye merbut bir şekil
de ve doğrudan doğruya memurini mülkiyenin 
idaresi altında olmak üzere küçük bir şekle ifrağ 
edilmiştir. Bunu Heyeti Celileniz arzu eder ve 
Sıhhiye Vekâletine geçsin diyebilir. Heyeti Ce-
lile arzu ettiği şekli kabul edebilir. Her ne su
retle olursa olsun, mevcut muhacirinimiz oldu
ğu müddetçe bunların idaresine, hesabına baka
cak ve bu işleri takip edecek bir idareye, bir he
yete ihtiyaç vardır. Müdüriyeti umumiye ayrı
ca büyük bir daire olmasm. Zaten Heyeti Veki
le de bunu kabul etmiş. Dahiliye Vekâletinde; 
nasıl ki, idarei umumiyei vilâyat idarei hususi-
yei vilâyat müdüriyetleri olduğu gibi, bir de mu
hacirin müdüriyeti olacak. Fakat bu daire ga
yet mahdut bir dairedir. Memurini tahdit edil
miştir. 1337 bütçesinde memurin ekalli kalil 
miktara tenzil edilmiştir. Bendeniz zannediyo
rum ki, 1337 bütçesi Heyeti * Celilenize takdim 
edildiği zaman zaten Bütçe Encümeniniz bu
nunla meşguldür. Takip buyurursanız görür
sünüz, ki, Muhacirin Müdiriyeti Umumiyesinin 

bugünkü şekli -1337 senesinden itibaren de
ğişecektir. 

RElS — Diğer bir takrir de Karesi Mebusu 
Abdülgafur Efendinin : «Muhacirin müdüriye
tinin- lâğviyle bu vazifeleri, belediyeler ifa -etsin» 
diyor. (HayırV hayır sesleri). 

Diğer bir teklif te : Kastamonu Mebusu Su
at Beyindir, Muhacirin idaresinin tahvil ve irti
batı itibariyle takrirlerin 1337 senesinde müza
kere edilmek üzere tehirini ve bu gün bütçenin 
ikmali müzakeresini teklif ediyor. (Kabul, ka
bul sesleri). 

Suat Beyin teklifini reyinize arzediyorum. 
"(Kabul, kabul sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Muhacirin idaresinin tahvüi irtibatı hakkın

daki tekliflerin 1337 senesinde müzakere edil
mek üzere tehirini ve bugün bütçenin ikmali 
müzakeresini teklif elerini. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

REİS — Suad Beyin takririnin muhteviyatı 
budur. Kabul edenler lütfen elle. ini kaldırsın. 
Kabul edildi. Fasıllara geçiyoruz efendim. 

2. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin hayme 
nişin kıptilerin iskâni hakkında takriri ve Dahi
liye ve Sıhhiye Encümenleri mazbataları. 

RE IS — Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi 
bütçesinin müzakeresine talik edilmiş olan Kü
tahya Mebusu Cemil Beyin bir teklifi var. Encü
menden dolaşarak gelmiştir. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Daima seyyar olarak Memaliki Osmaniye dâ

hilinde keşıtügüza^ etmekte, bulunan haymeneşin 
tavaifi kıptiyenin icra etmekte oldukları şekavet 
ve envai sirkat yüzünden mutazarrır olmayan 
mahaller pek az olsa gerektir. Iran tabasından 
olduklarını öne sürerek asker bile vermek isteme
yen bu eşiıvanm izalei şakavet ve sirkatlerine 
medar olmak üzere iskâna icbarlarının tetkiki 
zımnında işbu takririmin Dahiliye Encümenine 
havalesini teklif eylerim efendim. 

15 Mayıs 1336 
Kütahya 
Cemil 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeni 
mazbatası 

Haymeneşin kabail hakkında Kütahya Mebu
su Cemil Beyin vermiş olduğu takrir encümende 
mütalâa ve tetkik olundu. Aşâır müdüriyeti Umu
miyesinin Dahiliye Vekâlötüıe merbut kalması 
[muhacirin meselesinin müzakeresi esnasında He
yeti Umumiyece takarrür etmiş olmasına ve tak
rir münderecatı bunu mutazarn bulunmasına bi-
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naen mezkûr kabail iskân edildikten sonra ahvali 
içtimaiyelerinin ıslahı zımnında jıe gibi muave
net talep edilirse bilâhara encümenimizce mev-
zuubahis edilmesi karargir olarak işbu takrir Da
hiliye Encümenine takdim kılındı. 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye En. R. 

Kastamonu 
Dr. Suad 

15 Ağustos 1336 

M. M. Kâtip 
Mezun Bolu 

Fuad 

Dahiliye Encümeni mazbatası 

Haymeneşin kabailin iskânı hakkında Kütah
ya Mebusu Cemil Bey tarafından mu'ta takrir 
encümence bilmütalâa mezkûr takrir üzerine 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Encümeninden 
dermeyan buyurulan mütalâa encümenimizde tas--
vib olunarak beraTi tetkik- Heyeti Umumiyeye 

arzına karar verildi. 

Encümen Reisi Na. 
Karesi 

MemetYehbi 
Aza 

Muğla 
Okunamadı 

Âza 
izmit 

Hamdi Namık 
Âza 

Karahisarı Şarki 
Mustafa 

31 Teşrinievvel 1336 
M. M. 

. Konya 
Refik 

Âza 
Kastamonu 

Dr. Sua'd 
Âza 
Çorum 
Fuad 

Kâtip 
Bayezit 

Atıf 
Âza 

Cebelibereket 
Faik 
Âza 

Yozgad 
Fayyai Âli 

RE IS — Efendim bu teklif i kanuni hayme
neşin kabailin iskânı içindir. Encümenlerde ter
viç ediyor, tensib buyurursanız Dahiliye Vekâle
tine tevdi edelim. Dahiliye Yekâletine tevdiini 
tensip buyuranlar lütfen el kaldırsın. Tensip edil
di efendim. Fasıllara geçiyoruz. 

F . M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

175 Aşair ve Muhacirin müdüriyeti Umumi yesi idarei merkeziye maaşatı 
1 Müdürü. Umumî ve muavin 360 
2 Memurini merkeziye 1 260 
3 Müstahdemini müteferrika 54 

278 
450,50 
. 28 . 

Yüz yetmiş beşinci faslın yekûnu 1 674 756,50 

REİS — 175 nci fasıl 756,5 liradır. Söz iste
yen yok, tadilname de yok. 

MALÎYE Y. FERÎD B . — Müsaade buyurun 
efendim söyliyecekler'. 

MÜHACIRÎN MÜDÜRÜ UMUMlSl SUAD 
B. — 1336 senesi bütçesine ait masariften Mü
düriyeti Umumiye memurin maaşatından Mec
lisi Millî Muvazenei Maliye Encümenince son iki 
ay zarfında yine idarenin evvelki gibi devamı 
tasvip edildiğinden ara yerdeki farktan (1 548) 
lira sarf olunmuş. Bunun (756,5) lirası Muvezene 
Encümenince kabul edilmiş, aradaki (792) lira 
farkın kabulünü rica ediyorum. 

RÎJÎS — Efendim zam teklif edilen miktar 
792 lira mı eder? 

MÜHACIRÎN MÜDÜRÜ SUAD B. — Evet 
efendim. 

REİS — 792 lira zam teklif ediliyor. 
YEHBÎ Ef. (Konya) — Encümen neden 

tenzil etmiş, şimdi neden zam istiyor? buna dair 
izahat versinler. 

MALİYE Y. FERÎD B. — Encümenin ten
zili. Efendim malûmu âliniz bütün bütçelerimiz 
muvakkat bir surette devam etmiştir ve muvakkat 
bütçede yapılan sarfiyat şüphesizdir ki daireleri 
tarafından muhtelif fasıllarda görülen lüzum 
ve ihtiyaç üzerine sarf edilmiştir. îşte 1336 senesi 
zarfında Aşair v§ Muhacirin Müdüriyeti Umu-

miyesi teşkilâtı devam ettiğinden Heyeti Celile-
niz bu hususta tetkikat yaprpta tenkisat yapın
caya kadar daha fazla sarfiyat ypılmıştı. Mü
dürü Umumî Beyefendinin buyurdukları gibi; 
bu fasılda (792) buçuk lira fazla sarfiyat vardır, 
muvakkat bütçe dolayısiyle, malûmu âliniz mu
vakkat bütçeler faslı tesbiıt etmez. Bu noktai na
z a r a n fasılda memurine daha evvelee verilen 
maaşat dolayısiyle bu sene de (1 548) liralık ha
vale alınmış ve; sarf edilmiştir. Muhaşebei Umu-
miyede bu kayit çıkmıştır. Binaenaleyh bunun 
(792,5) lirasının daha bu fasla ilâvesi lâzımdır. 

BÎR MEBUS B. — Bir senede (756,5) lira 
kabul ediliyor, sonra nasıl oluyor da fazla sarfe-
diliyor? 

MALİYE V. FERÎD B. — Tabiî bir hesap 
neticesidir. Müsaade buyurunuz efendim. Şüphe
siz evvelce mevcut bulunan müstahdem memur
lardan dolayı olacaktır. Bendenizin burada alâ
kam yoktur. Muhasebatı umumiyenin verdiği 
havale miktarıdır. Bu havale miktarını tesbit 
etmek vazifemdir. Fakat ımemurinin. adedini, mik
tarını, neden ibaret olduğunu bilmek dairei ai-
desi ile tetkik eden Encümeni âlinin vazifesidir. 

. BÎR MEBUS B. — Şu halde müfredatını 
müdür Bey söylesin. 

MUHACİRİN MÜDÜRÜ UMUMİSÎ SUAD 
B. — Muhacirin Müdüriyeti 1336 senesinin 21 
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Bylûlünd| teşekkül etmiştir. Gaydam evvel muhav 
cirîa iştefk Dahiliye Vekâletinde bulunan, Bur
sa 'nm suŞutu üzerine buraya gelen Mukacirih 
Müdürü |*aik Bey ismindeki zattın bu islere bak
mağı süî-ejiyle cereyan ediyordu. Eylülün yirmi 
birinde Müdüriyeti Umumiye teşekkül etti. Ve
kâleti eelŞeden müdüwyetin merkez teşkilâtı em
rini aldım ye merkezdeki ısevk ve İskân müdürü, 
Sicil ve Evrak müdürürkâtipler ve muhasebe 
heyeti bunların hepsi teşekkül etti .ve bendeniz 
de Müdürü Umumî oldum. Binaenaleyh 1336 
senesi zarfmda tâ eylül nihayetine kadar bu 
müdüriyet mevcut değildi. O halde muhassasat 
ve maaj$tı da mevcut değildi'. Şu halde demek ki 
bu eylülden şimdiye kadar olacak. 

Sonra efendim bir de müessesat; Darüleytam 
ve Darülaceze vardır. Muhacirin Müdüriyeti 
Umumiyeşjnhı bunun için 1336 senesinde altmış 
bin lira tahsisatı vardır. Bn altmış bin lirayı 
gerek mevcut olanlara ve gerek tevsi edilen.... 
(Fasla ait söyleyiniz sesleri). 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 
Müdür Beyefendinin memurin maaşatına zam 
için talep ettiği ne parası olduğunu; Muhacirin 
Müdüriyeti Umumiyesi bütçesini bendeniz tetkik 
ettiğim halde anlayamadım. Çünkü bir kerre bu
yurdular ki; Muhacirin Müdüriyeti Umumiyesi 
eylül gayesinde tebekkül etti. Halbuki muhasebe
cileri bize malûmat verdikleri bir hesapta; mart 
nisan için 17 200 kuruşluk bir havvale vermişler 
sonra yine muhasebecileri bize bir hesap vermiş. 
Şimdiye kadar1 verilen havalâtı (883 300) olarak 
göstermiş, ...Trabzon vilâyetine vesair mahallere 
verilecek havale (50) bin demiş. Mart ve nisan 
için atik kadroları mucibince havale yeri limittir, 
Bendenizin tetkikatımda; Hükümetin bize tek
lif ettiği merkezde Müdürü Umuminin maaşı alt
mış lira idi. Bir sevk ve iskân memuru otuz li
ra,: bir kâtip on beş lira, bir kâtip on lira, bir mu
hasebe mümeyyizi yirmi lira, yine bir kâtip 
on lira, sicil ve evrak müdürü yirmi beş lira. 
iki müfettiş ve bir mukayyit ve bir hademe ki 
bunların maaşlarının mecmuu şehrî 297 lira 
tutuyordu. Şu suretle memurin tesbit edilmişti. 
Biz de onun üzerine merkezde bu muhacirin ida
resini teşkil eden su memurini fazla gördük. 
Bunun yerine, nasıl ki (306) ncı sayfada arzet-
tiğhn gibi, (40) lira ile bir müdür^yirmı lira ile 
bir iskân ınemuru, on iki lira ile bir İâtip, on lira 
ile bir kâtip . . Demek ki bu on beş kişi yerine 
dört kişi kabul ettik ve Dahiliyeye merbut ol
mak üzere devam edecek ve bu tenkisat da Kâ
nunusaniden evvel olacaktı. Bu tahsisatın da 
Kânunusaniden m er'i olacağını hesap ettik. Kâ
nunusani aylarında verilmesi lâzmrgelen maaşat 
hesap edildiği gibi, Kânunusaniye kadar vuku-
bulan sarfiyatı muhasebeci yine bize verdi ve 
onu da hesap ettik. Şimdi nereden çıkıyor bu 
fazla memur? Bize verdikleri kadroda böyle bir 
şey yok. 

£.1337 & : 1 
I HAMBÎ NÂMIKT B. (îzmft) ~* Ankara vi

lâyeti Muhacirin Sfüdirlyetr ve onun da bîr teş
kilâtı vardır. O da dâhil midir? 

MAZHAR MÜFİT B. ( Hakkâri ) — Taşra 
memurları hep dâhildir. Onu ar2ediyorum. Bize 
muhasebecilerinin verdiği şu hesapta gösterilen 
memurine Kânunusaniye kadar verilen maaş&t 
tamamen toplandı ve Kânunusaniden sonra bi
zim yaptığımız ,tenkihat - ki iki aylıktır - am da 
topladık, bütçeye koyduk. Şimdi bu fazla isteni
len memur kimdir? Bunu anlayamadık. Ya)ni de
mek istiyorum ki efendiler; Hükümetin verdiği 
kadroda gösterdiği memurların Kânunusaniye 
kadar maaşatını muhasebecilerinin verdiği he
sap veçhile şu kadar memur ve şu kadar maaş 
diye bütçede göserdik, ondan sonra da bizim 
yaptığımız tenkihatm iki aylığını hesap ettik, 
koyduk. Şimdi istenilen şey nedir? Anlryamıyo-
rum. (Maliye Vekili Beyefendi izah etsinler ses
leri). 

MALİYE VEKİLİ FERÎT B. — Efendim 
. Heyeti Celilenize arzettim ki; muvakkat bütçe

nin fusulları tetkik edilmediği cihetle; anlaşı
lamıyor. Dairesine verilen havalât ita edilmiş. 
Müdürü Umumî ve muavin 330 liralık havale 
almışlar. Şimdiye kadar Müdürü Umumî ve mu
avin olarak (378) lira yanıyor. Encümeni âli
nizden aldıkları havale (330) liradır. Memurini 
merkeziye için vaktiyle Hükümet (1 168) lira 
teklif etmiş. Encümence bundan 450,5 lira ten
zil edilmiştir. Halbuki aldıkları para (1 170) 
lira. Müstahdemini müteferrika için Hükümet 
(54) lira teklif etmiş. Heyeti Celilenizin encü
meni bunu (28) liraya indirmiş. Halbuki aldık
ları havale (48) liradır. Şimdi ihtimal ki büt
çe henüz encümeni âlînize tabedilip verilmeden 
evvel Hükümet muvakkat bütçe ile lâzımgelen 
tediyatı ifa ettiği zaman, vaktiyle Hükümet ta
rafından Heyeti Celilenize tevdi edilen rakam
ları tecavüz etmemiş, (360) lira istemiş. 330 lira 
havale vermiş, 1 260 teklif etmiş, 1 200 lira 
vermiş, 48 lira havale istemiş, 28 lira vermiş. 
Mecmu 5 450 lira. Malbuki Hükümetin teklifi 
1 674 lira imiş, 756,5 lira olarak tesbit etmiş
tir. Şimdi mesele buradadır. İhtimal ki havale
si katedildi de veya münhalâttan dolayı olmuş
tur. Fakat bendeniz mecburum bu fasılda bu 

I rakamı zikretmeğe ve bu faslın tahsisatı olmak 
I üzere bu miktarı kabul ettirmeğe. Günkü hava

lesini almışlar, nereve sarf etmişler? ve ne su
retle sarf etmişler? Teferruatı kendilerindedir. 
Tabiî ben onu bilemem. 

BÎR MEBUS — Bu fazla sarfiyatın sarfla
rından tazmin ettirilmesi lâzmıeelir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Heveti 
Celilenizce; âsair ve Muhacirin Müdiriveti Umu
miyesi için değil, Dalıilive için de değil, alel
ıtlak, bütün devairi Hükümeti idare etmek için 
o avans muhtelif dairelere, vaktiyle Heveti Ce-

1 lilenize takdim edilen bütçe esas üzerinden, tev-
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ziattan yapılarak tahsis edilmiştir ve o tahsisatı 
tecavüz etmemiştir. Encümeny; âşair ve Muha
cirin Müdüriyeti için muahraran Kânunuevvel
de yapmış olduğu tetkikatta bu rakama indir
mişler. Ne için indirmişler? Nasıl Olmuş? Buna 
dair tabiî devairi aidesi İâzımgelen tafsilâtı tak
dim eder. 

RElS — Bu fasıl hakkında müzakereyi geçe
lim. Celsenin tatili esnasında Müdürü Umumî 
Bey dairesinden İâzımgelen tafsilâtı alsın. Son
ra müzakere ederiz. 

BİR MEBUS — Müdürü Umumî Bey dairei 
merkeziyenin teşkilâtını bilmiyor mu? Müfreda
tı göstersin ki ona göre müzakere edelim. 

REİS. — Tensip buyurursanız Matbuat ve 
istihbarat Müdiriyeti Umumiyesi bütçesine ge
çelim . 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Sözüm 
mahfuz kalmak üzere şimdilik sarfınazar ediyo
rum. 

B — Matbuat ve İstihbarat. Müdiriyeti Umu
miyesi bütçesi: 

REİS — İstihbarat Müdiriyetinin bütçesine 
geçiyoruz. Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti U-
mumiyesinde ilk söz alan Vehbi Efendi Hazretle
ridir. Buyurun Vehbi Efendi !" 

VEHBİ Ef. (Konya) —Efendim; Matbuat 
ve İstihbarat lâzım mı? Bittabi âlem lüzumunda 
ittifak etmiş. Fakat matbuat ve istihbarata ve
rilen para mukabilinde bir istifade etmek de 
lâzımdır. Bizim matbuat ve. istihbaratta istifa
demiz mi var, zararımız mı var? Bence zararımız 
muhakkaktır. Bununla beraber efendiler, müdürü 
sabık Galip Bahtiyar Bey zamanındaki teşkilât 
ayniyle baki olmak üzere yeni Müdür Bey teş
riflerinde, iki tane propaganda memuru ilâve 
ediyor. Acaba bu proganda memurları kime 
propaganda yapıyorlar? ve nereye gidiyor ve 
kime lâf söylüyor ? Acaba kendi kendilerini pro
paganda etmeğe iktidarları yar mıdır ? Bunu bil
miyoruz. Propaganda memurlarının birisi, vilâ
yetin birisinde mektep müdürü olduğu halde 
orada hissiyatı milliyeyi rencide edecek bazı 
efalde veya sözde bulunduğundan dolayı orada 
ipkası münasip görülmemişle buraya celbedilmiş 
ve emri oraya tebliğ tarihinden itibaren kendi
sine (3500) kuruş maaş verilmiş. Gelip işe baş
ladığından itibaren değil, memuriyeti oraya 
tebliğ edildiğinden itibaren (3500) kuruş maaş 
verilmiş. (O harcırah olmasın sadaları), Hayır 
maaş. Harcırah, o zaten açık bir bonodur. O 
herkesin alacağı bir şeydir. Sen uzak bir yere 
memuriyet al, harcırahını al; sonra gitme, bu
rada işine bak; Memuriyeti başka bir yere teb
dil ediver. Bu açık bir şey, buna kimin bir di
yeceği vardır?... 

Propaganda memurları beyefendiler! Daire
ye öğleyin günde bir gelirler. Hattâ şimdiye ka

dar Müdür Beye bir rapor bile vermemişlerdir. 
Vermişler ise göstersin. Bunlar nereye gitmişler? 
Ne gibi propaganda yapmışlar? ve ne iş görmüş
lerdir? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Daha yapacaklar... 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Fakat paralar gi

diyor . . . Sonra efendiler; eski teşkilât bu vazi
feyi tamamen gördüğü halde onlardan maada 
biner kuruşlu iki memur daha tâyin ediliyor. 

. Bunların vazifesi nedir? Kimse bilmiyor. Sonra 
efendiler, o dairenin kalem efendileri ve mü-
beyyizleri ve saireleri mevcut olduğu' halde 
(3.000) ve (2.500) kuruş maaşlı iki tane de mü-
beyyiz tâyin olunuyor. Rica ederim ne gibi bir 
şey var? ve bu efendiler ne tebyiz ediyor?-(Ha-

' va sesleri). • ' 
Sonra efendiler; Fransızca mütercimi, bu 

başkâtip maiyetinde bulunan bazı efendiler bu 
vazifeyi tamamiyle ifa ettikleri halde sonra yü
zer lira maaşla iki de Fransızca mütercimi tâyin 
olunuyor. Böyle işittim. Aslı yoksa Müdür Bey, 
aslı yok desin. Yüzer lira maaşla Fransızca mü
tercim !. Rica ederim. Kaç Fransızca eser tercüme 
ettiler? ve bize bu efendiler kaç ajansı tebliğ et

tiler? Bize Hükümetten aldıkları malûmattan baş
ka bir şey haber verebiliyorlar mı? Hükümetten 
ne alırlarsa onu tebliğ ederler. Mademki; bu 
bövledir. Bu dâirenin bize ne lüzumu vardır? 
(Hiç sesleri). ) 

BİR MEBUS B. — (Elindeki risaleyi göste
rerek) bundan almadınız mı?. . 

VEHBİ. Ef. (Konya) — Aldım, hattâ halk 
dersleri tertip oTunmuş, onu da gördüm. 

Şehri yüzer lira iki Fransız müterciminden 
başka, bu kâfi gelmemiş gibi, Fransızlarla tevali 
eden muhabereler için kırk lira ücretle bir Fran
sızca mütercimi daha tâyin edilmiş. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Mahiye mi, yev
miye mi? -

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Mahiye... Sonra • 
efendiler; bazı efendilere de açıktan para verili
yormuş, onlar da siyasi bir iş görüyorsa, bilmi
yoruz ya. Hariciye Nezareti ne yapıyor? Besbelli 
siyasi bir iş görüyorlar. Onlara da fazla fazla 
tahsisat veriliyor ve hizmetleri devam ettiği müd
detçe o tahsisat ta devam edecekmiş. Şimdi rica 
ederim, (171 507) lira bu dâireve - rakamı yan
lış okuyorsam tashih etsinler - bu dâireye sarfi
yat gösteriliyor. Rica ederim. (170) paralık bir 
fayda gördük mü efendiler? Saçı bitmedik yetim
lerden, dul kadınlardan toplanıyor bu para. öy
le efendilerin keyfi için sarf olunacak zait bir pa
ramız yoktur. Rica ederim. Hepinize yalvarırım. 
Bu meselelere bir hatime verilsin. Bizim gidişimiz, 
âtimiz için pek felâketlidir, pek mühliktir. Bu 

•efendiler İstanbul'da bol harcetmeğe alıştıkları 
için burada az paraya kanaat edemiyorlar. Bu 
millet bu kadar parayı kaldıramaz. Bence böyle 
istihbarat lâzım değildir efendim. 
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YA3IYA GALtB B. (Kırşehir) — Matbuat 

ve îstilıbarat Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi hak
kında bir şey şöyMyeceğim. Bendeniz efendiler, 
umumiyet itibariyle söz söyliyeceğim. Hâkimiyet 
biiâMydüşart milletindir, ne kadar parası varsa 
verir, ,buna makabil fazla memur istihdam et
mek belâsı da yine milletindir.. Beyefendiler, 
rica ederim. iyi düşünelim, bugün bizim yegâne 
menabü varidatımız köylülerin kesesidir.. Bir 
kere köylülerin hallerini nazarı dikkate alalım. 
Ayağına don bulamayan bir köylü kesesinden, kı
yısından bucağından çıkardığı parayı bize veri
yor. Biz de nereye sarf ediyoruz? Bol bol maa-
şata Teşkilât", teşkilât icad ediyor, istihbarat 
ne yapmış? Düşmanlarımızın bizim hak
kımızda tedvir. ettikleri dolapları anlayacaklar, 
milleti tenvir edeceklermiş. Şimdiye ka
dar kim tenevvür, etmiştir? Ajjanslar çıkaracağız; 
köjdere göndereceğiz, köylülerinizi de hissel ma
ariften müstefit edeceğiz. istihbaratın 
hangi gazetesi, hangi ajansı köylere git
miş? Mürşitler göndereceğiz, halkımızı irşat 
edeceğiz. Ne ile? Rakınız: bir iki Fransızca keli
me iğrenmiş; bıyığını tâ şuraya kadar kesmiş; 
eline bir baston almış, mürşitlerin bundan başka 
bir meziyeti yok, (Alkışlar). Beyefendiler; biz 
diyoruz ki; bizi'millet bu veçhile vekil e'dip gön
dermemiştir. (Meseleye şahsiyat girmesin sada-
ları ve gürültüler) (Devam devam sesleri). 

MUHİTTİN BAHA B. (Bumt) —• Kendile
rini ayni şerait dâhiMnde müdafaa.. edemiyecek-
lere bu şekilde tariz edilmez efendim. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Efendiler, 
size neden dokunuyor bilmem? 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Tariz edi
yorsunuz. (Tariz yok sesleri). 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Şu halde 
Beyefendiler, millete acık olarak söylüyoruz, di
yoruz ki; ey millet! .Sen vatanı müdafaa etmek 
için yavrularını serhade göndereceksin; orada 
cenk edeceksin ve büze de bol bol para gönderecek
sin. Biz teşkilât yapacağız. Bir takım beylerin 
keselerini dolduracağız. Bu değilde nedir ya? 
Aksini ispat eden varsa çıksın. Ben mürşitlere 
söyledim. Size söylemedim. Binaenaleyh köylü
nün katiyen ruhuna, muamelâtına vakif olmıyan-
lar, köylüyü irşat edemez. . Binaenaleyh bu pa
ralar fuzulidir. Yazıktır. Heder oluyor, günah
tır .Al lah razı değildir. Beyefendiler, bizi bu
raya toplayan mesele; vatanı kurtarmak mesele
sidir. Yoksa matbuat teşkilâtı meselesi değildir. 
Fazla para sarfedilmesii meselesi değildir. Millet 
buna mütehammil değildir, veremez. Bugün 

, Maliye Vekâleti 1337 senesi için (80) milyon lira
lık bir bütçe teklif ediyor. Sorarım size: Seksen 
milyon lira bu millette mevcut mudur? 

Bu milletin tekmil hububatı ambarlar içinde 
çürüyor. Ne kadar mahsulâtı' vars|a mahvolmuş, 
nesi kalmıştır? Bir donu kalmamıştır. Bendeniz 
teklif ediyorum. Bû dâireyi ne vakit lâğveder

seniz, o vakit Büyük Millet Meclisti âzası olur
sunuz. (Lâğvetmezsek âzalığımız kalmaz mı? Ses
leri). 

HAKKI HÂMt B. (Sinob). — Heyeti Celile-
leri lütfen dinlerse bendeniz Matbuat ve istihba
rat Müdiriyetinin tarihçei teşekkülü ve teşekkü-
3ündeki hedef ve semerei mesaisinin neden ibaret 
olduğu hakkında muhtasaran arzı malûmat ede
yim. Malûmu âlileri, Meclisi Âliniz ilk açıldığı 
zaman iki büyük tehlike karşısında bulunuyordu. 
Biri Garbın o mühfip tehacümü efkârı ve di
ğeri de dâhili buhrandır. Şüphesiz buna karşı 

sne kadar kuvvetli esliha ile mücehhez olsak, önü
ne geçmek imkântnm pek müşkül olduğunu düşü-

.nen. Meclisi Âliniz, zannederim içtimainin ikinci 
veya üçüncüsünde, bir kanun ve nizamnameyi 
kabul etmemiş iken, müstacelen Meclisi Âlide bir 
encümen teşkil etmişti ki; o encümen de irşat En
cümeni idH. Bu irşat Encümeninin teşkilinden 
maksat; hemen vakit fevt etmeksizin dahilî ve 
haricî lâzım gel en propaganda ve irşadatta bulu
narak, efkârı siyasiyeyi lehimize kazanmağa ve 
dahilî buhranı izale ve ittihadın tamamen teyit ve 
tesisine sarfı mesai etmeğe matuf idi. Maatteessüf 
Encümen günlerle uğraştığı halde hakikaten Mec
lisi Âlinin arzusuna muvafık tarzda îfayi vazife 
imkânının olmadığını görerek; ya o Encümenden 
veyahut diğer encümenden b/ir lâyiha tanzim 
edildi ve denildi ki; esasen burada bir merkezi 
"hükümet teşekkül etmiş bulunmasına ve esasen 
Matbuatın amali milliye dâiresinde vezaif'inde 
devam etmesi tabiî ve zaruri bulunmasına naza
ran bir Matbuat Müdiriyetinin vücuduna ihtiyaç 
vardır. Şu halde irşat Encümeninin yapması 
lâzımgelen şu vazifenin, yani istihbarat vazifesi
nin Matbuat Müdiryetine zammı ile bir Müdiri-
yet. teşkil edelim ve ona Matbuat ve istihbarat 
Müdiriyeti diyelim ve o bu vazife ile iştigal etsin 
donüdi. Meclis bunun için defaten (15) bin lira : 
hk bir bütçe kabul etti. Eğer Matbuat ve istihba
rat Müdiriyeti hakikaten bu vazifedeki semereleri 
elde etmişse şüphesiz on beş bin lira kâfi gelmez. 
O zaman böyle (100 000) (200 000) lira değil, 
bir milyon, üç milyon liraya kadar feda etmeği 
Meclis muvafık göreceğini söyledi ve o tarzda 
faaliyete başladı. 

Sonra efendilef; yine malûmu âlileri bu Mat
buat ve istihbarata verilen liraların ehemmiyeti 
o kadar büyük idi ki; bu Müdiriyet vekâletler 
derecesinde tutulmuş ve doğrudan doğruya Riya
sete merbut b*ir müdiriyet olmak üzere kabul 
edilmiş idi. Müdiriyete, Meclisi Âliden, rüfeka-
dan birbirini mütaakıp ikli zat intihap edildi. 
Bendeniz dâirei intihabiyemden avdetimde Mat
buat Müdiriyetinin başka şekle girdiğini gördüm. 
Yani benim şu tarihçeyi yapmaktan maksadını; 
Matbuat ve istihbarat Müdiriyetinin hedefi ne 
idi? Onu anlatmaktı. Bittabii anlaşılmıştır. Bu
nun için fazla tasdi etmek istemem. Siyasete tesi-
rat yapan acaba bu Matbuat ve. istihbarat Mudi-
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riyeti ITmumiyesi midir? Yoksa dâhilde son za
manlardaki -muvaf f akryatı • milliyenin neticesi 
niidirf Bunu bendeniz kâtı olarak kesıtü?emem. 
Yalnız dâhildeki vazifesini hakkiyle lif a edip 
edemediği hususîunda bendeniz biraz mütereddit 
bulunuyorum. (Tereddüt etme, açık şöyle sesleri). 

Şimdi efendiler; eğer biz zannedersek ki; ge
rek Meclis ve gerekse Meclisi Âlinin âmâl ve ma-
kasıdmı temin etmek için teşkil olunan Matbuat 
Müdiriyetinin hizmet ve faaliyeti nefsi Anka
ra'ya inhisar etmek suretiyle maksat hâsıl olur 
deniliyorsa, biz muhiti sırf Ankara şehirine 
ait zannedeceğiz. Halbuki bendenizce ' Ankara 
merkezinde bir. propagandaya lüzum görmüyo
rum. Meclis burada- bulundukça bir gazete de 
olmasa, bir ajans ta olmasa, bu suretle irşada 
memur bir kimse de olmasa, herhalde Meclisin 
mevcudiyeti bu muhitin irşadına kâfidir ve en 
ziyade muhtacı irşat olan bendenizce şehir ve 
kasabalardan ziyade; malen, bedenen bütün fe
dakârlığı ta ötedenberi bugüne kadar ve bugün 
ve yarın da ifa etmekte bulunan köylüye teşmil 
etmek lâzımdır. Eğer biz tamamen köylünün 
her ferdine kanaatimizi, ne vakit kabul ettirir 
ve onu iman ettirirsek, emin olunuz, düşman
larımız ne kadar büyük olursa olsun, muvaf
fakiyet muhakkak bizdedir. Çünkü biz o köylü
lerle iş göreceğiz. Cepheye gidip düşmanla çar
pışan, o köylüdür. Fakat maatteessüf şuna emin 
olunuz ki şehirlilerden'de yâlnız memurin taba
kası, müdiran kısmı müstesna olmak üzere di
ğerleri 'katiyen bizim faaliyetimizden haberdar 
değildir. O siyaseti âliyeden, o siyaseti dâhili
yeden haberdar değildirler. Rica ederim; düş
man Eskişehir 'e yaklaştığı vakit düşmanın Yu
nan olup olmadığını, yani. karşısındaki düşman 
hıristiyan mıdır ve Devletlerden hangisine men
suptur, bunu köylüye anlatamazsa, o istihba
rat ve Matbuat İdaresi neye yarar? Köylüye, 
dört aydır düşman, ırz ve namusa tecavüz edi
yor, memleketin bir -kısmı gitti, artık sizin 
memleketinize de geliyor. dendiği zaman silâhı 
omuzlayıp gidebiliyor. Emin olunuz bütün bu 
kadar muvaffakiyetler teinin edildiği, Londra 
Sulh Konferansına iştirak ederek mesâimizin 
semeratmı siyaseten .de iktitaf ettiğimiz hâlde 
tetkik ederseniz köylülerin hiç bir şeyden haberi 
olmadığını göreceksiniz. Onun için bendeniz 
isterdim ki efendiler, Matbuat Müdiriyetinin 
filhakika siyaseti hariciyede hizmetleri vardır. 
Fakat bu kâfi değildir. Dâhil için de çalışmalı 
ve müstahdemini de çoğaltmak. Fakat eğer müs
tahdeminin maksada muvafık bir surette saile-
rini semeredar kılmıyacaklarsa o masrafı bütçe
den tayyederek beyhude para sarfetmekten içti
nap' edelim. 

Görüyorsunuz. efendiler, ajans çıkıyor. Bu 
ajans ne olur, bir kaç bin nüsha çıkarılsa da bü
tün mülhakata, bilhassa mühim havadisi ihtiva 
edenleri köylülere gönderilse, Ajanslar ne oluyor? 

Malûm, burada tabediliyor, livalara, vilâyetlere 
tebliğ ediliyor. Onlar da kapuya ilsak ediyor. 
Kimse okumuyor. Bir defa kasaba ve şehirler
de kimse okumadığı gibi köylünün de haberi 
yok. Zaten bu ajansı anlıyacak köylü nerede? 
Köylü lisaniyle yazılan bir şey yok. Bakarsı
nız içerisinde bir kaç fransızca kelime, arapça 
üç beş fıkra. Bunu köylü değil, şehirlilerlen kıs
mı âzami bile anlıyamıyor. Halbuki ajans de
nince köylünün seviyesine göre, köylünün anlı-
yacağı bir tarzda, bir derecede olmalıdır. Amma 
halkın içinde darülfünun, mezunu- da var. Efen
diler, biz ekseriyet ne ise onu' nazarı itibare ala
cağız. Biz halk dediğimiz zaman, eğer halkın 
mânası itibariyle söylüyorsak çok aîdanıyöruz. 
Halk denince iki kısım hatıra geliyor. 'Biri' 
avam, diğeri havas kısmıdır. Havas kısmı -za
ten dâvayı anlamıştır. Bunlar için irşada lü
zum yoktur. Gazeteye,de lüzum yoktur. Asıl mem
leket için en mühim olan unsur ve uzuv, avam 
kısmıdır ki maatteessüf bunlara bir şey an la t 
mıyoruz. Biz zannediyoruz ki... 

TUNALI HÎLMl B. (Bolu) — Geçen gün 
arapça kelimelerin lûgavini talebettim de gül
dünüz bana. 

' HAKKI HAMt B. (Devamla) — Sonra efen
diler; yine merkezde bir çok gazete çıkıyor. Bu 
gazetelerden emin olabilirsiniz ki livalara, gitse 
gitse sekiz on tanesi gidiyor ve bunları da mu
ayyen bir iki kıraathaneye devam eden olursa 
onlar okur. Bundan başka bunu kimse görmü
yor. Okuyan da çıkıp onu vazife bilerek öte
kine berikine söylemiyor. Hattâ değil köylere, 
şehirlerin muayyen noktalarına inhisar ediyor. 

Matbuat Müdiriyeti; matbaalara, neşriyata 
hizmet ediyor. Acaba bundan maksadı nedir? 
Bendeniz zannediyorum ki bundan maksadı, 
matbuata suhulet göstersin, bir nüsha çıkaracak 
ise on nüsha çıkarsın, bir gönderecek ise on 
göndersin, gazeteler fazla miktarda neşriyatta 
bulunsunda herkes vukuatı -yevmiyeden haber
dar olsun ve memlekete alâka peyda etsin, ça
lışsın. Fakat maatteessüf bu olmuyor. 

Bakınız bugün - gazeteci arkadaşlara tariz 
için söylemiyorum -. bugün herhangi bir gazete
ciye mahiye 1 000 lira yerseniz gazetenin nüs
hası yine beş kuruşadır. Halbuki bunlara mua
venet edildiğine göre 2 000 nüsha çıkıyorsa, 
5 000 çıkarmalıdır. Beş kuruşa veriliyorsa yüz 
paraya verilmelidir. Gazeteyi bu suretle herke
sin mütalâasına arzetmelidir. Kica ederim; me
selenin içinde ve bizzat havadisin biı* kısmına 
malik olduğumuz halde yine kendimiz duyamı-, 
yoruz. Bir bakkal beş kuruş veripte gazete 
okuyamaz. O akşama kadar oturuyor, ihtimal 
on kuruşluk alış veriş etmiyor. On kuruş gaze
teye verirse akşam evine ne götürecek? Feda
kârlık yapmak lâzımdır. Maatteessüf bunlar ol
muyor. Gazetelerin adedi artmamıştır, Fiyat-
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İarı inemezse Matbuat Müdiriyeti daha ziyade 
yardım etsin. Herhalde fiyatları indirmekle 
miktarlarının çoğalmasına himmet etmeli. Eğer 
bu tarzda imkân yoksa isterim ki gazete çıka
cağına ajans pek mükemmeldir. Bizim köylüler 
makale okumaz, bundan bir istifade etmez. Ajans 
kıtasında bir kâğıda havadis yazılsın. Zaten 
matbaaya verdikten sonra kâğıdı nedir? Ter
tip edildikten sonra yirmi bin, yüz bin tanesi 
bir saatte çıkar. Hiç olmazsa bu vazife ifa edil
sin. Bendeniz bıınu istirham ediyorum. Hem 
ucuz çıkar. 171 000 lira filhakika çok değildir. 
Fakat bu yapılan hizmete nazaran hiçtir. Bu
gün havadisler köylülere de tamim edilsin. Bi
zim giriştiğimiz mücadelenin ehemmiyeti anla
tılsın.' Yüz yetmiş bin lira değil, iki milyon 
lira verelim. Ben eminim ki Matbuat ve istih
barat Müdiriyetinin bugün yapacağı vazife, 
süngünün yapacağı işten mühimdir. Fakat ma
atteessüf bu vazife lafızda kalmıştır. 
• ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Vehbi Efen

di Hazretlerinin istitlâatmdan . başka bendeniz 
de İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesine müteal
lik bazı meseleleri istihbar ettim/ Onları arzet-
mek istiyorum. Fakat ne dereceye kadar mev
suk olduğunu bilmiyorum. Elbette Matbuat Mü
dürü Umumisi Beyefendinin hakikate mukarin 
olarak verecekleri izahata göre mesele tamamen 
tavazzuh ve taayyün edecektir. Matbuat ve İs
tihbarat Müdiriyeti Umumiy esinde yapılan mas
raflarla bir takım tâyinler ve şayanı muaheze 
işler hakkında bazı vakayıa muttali oluyorum. 
Ezcümle İstanbul 'dan son zamanlarda sureti 
mahsusada beş zat daha celbedilmiş. Bunlar
dan bazılarına şehrî dörder bin kuruş maaşı asli 
ve bazılarına sekiz bin, ön bin kuruş ücreti mak-
tua verilmekte imiş. Efendiler, iş yalnız bu
nunla kalmamış, eğer sahih ise pek. müteessir 
ve dûnunum. Bu adamlar - ki zevat diyemiye-
ceğim - İngilizlere mensup imiş. Tabiî bunu 
Müdür Bey izah edecek. İngilizlerin amaline 
hizmet edemedikleri' için bunlar koğulmuş, bu
raya gelmişler. Burada Matbuat ve İstihbarat 
Müdiriyeti Umumiy esin de bir mevkii kabul bul
muşlardır. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. -r- Dehşetli mübalâğa, büyük husumet... 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Bundan 
dolayı çok müteessirim efendiler. (Tanıyor mu
sun? sadaları). Hayır tanımıyorum. Mesmua-
tım, istihbaratım bu merkezdedir. Fakat haki
kate mukarin olarak bu mesele izah edilsin ve 
Heyeti Celile de tenevvür etsin. 

Efendiler ikincisi; irşat ve propaganda he
yeti olarak Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti 
Umumiyesinde otuz kişiden fazla zevat istihdam 
ediliyormuş. Bu zevatın, otuz kişiden fazla ol
duklarını demin Hoca Efendi Hazretleri Heyeti 
Celileye arz buyurdular. 

Şurasını da arzedeyim ki; bendeniz fedakâr 

ve hamiyetkâr olan milletimizin, fakat gayri-
münevver halkımızın tenvir ve irşadı aleyhin
de değilim. Bilâkis ona bütün mevcudiyetimle 
taraftarım. Hakkı Hami Bey biraderimizin bu
yurdukları gibi; bugün tenvir ve irşadın or
dular kadar bu memlekete mühim ve muazzam 
tesirler yapacağına bendeniz de kani ve kailim. 
Fkat, bütün mevcudiyetimle kail olduğum 
propaganda, irşat ve tenvir hakkiyle ifa edil
mek şartiyle. (Ehli tarafından sadaları). Evet 
ehli tarafından bu istihdam olunan otuz zatın 
yaptığı hizmetler emin olunuz yevmiye beş on 

: satırlık ajans - ki görüğümüz ajanslar - haftada 
bir defa intişar eden. Ceridei Resmiye ve bir de 
üç beş, âzami on satırlık mektep çocuklarına 
mahsus tiyatro ve risalelerdir, îşte şu üç şey... 
Birincisi mektep temsilleri, ikincisi hemşireler. 
(Handeler). Bendenizin aldığım, malûmat; mer
kezde müstahdem memurinin yegâne vazifeleri 
yevmi intişar eden ajanslarla haftada bir defa-
intişar eden Ceridei Resmiye ve son zamanlarda 
da telif ve tabolunan üç tiyatro risalesi... 

MUSTAFA B. (Tokad) — Zabıtları kim ba
sıyor? 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Meclisi Âli
nin zabıtlarının tabına mahsus matbaası vardır, 
Musahhihi vardır, mürettibi vardır ve müdürü 
vardır. 

Üçüncüsü, İstanbul'dan- ve diğer mahaller
den celp ve tevzi edilen kâğıtların hesabı ve yine 
İstanbul'dan akın akın gelen memurlara-veri
len harcırahların miktarı pek mühim yekûnla
ra baliğ olmaktadır. Bu gelen kâğıt acaba ne 
oluyor? Avuçlar dolusu paralar verilerek, halkın 
dişinden tırnağından artırarak vermiş olduğu 
paralarla alıann bu kâğıtlar, bunlar balye balye, 
bir kısmı mühimmi merkezde kalıyor. Devede 
kulak kabilinden bir cüzi de mülhakata gönde
riliyor. Muavenet seyyanen olmak lâzımdır. 
Halbuki merkezde bayie balye veriliyor, mülha
kata gelince devede kulan kabilinden kalıyor,' bu 
katidir efendiler. • 

Hâkimiyeti Milliye gazetesine yine mesmüatı 
âcizaneme nazaran şehri muavenet kabilinden 
3 000 lira veriliyormuş. Arzedeyim ki, Hâkimi
yeti Milliye ceridei feridesinin tarihi intişarm-
danberi hizmetini tebcil ve takdir, ederim. Yal
nız buna şehri üç bin lira muavenet kabilinden 
olmak üzere para veriliyormuş... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Diğer ga
zetelerde o vazifeyi yaptı. Albayrak daha evvel 
yaptı. - " 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Bu üç bin 
liraya mukabil Hâkimiyeti Milliye ceridesi mül
hakata üçer beşer tane gazete gönderecekmiş. 
Yani bunun külfeti üç beş tane göndermek. 

Hakkı Hami Efendi benim bu bapta aldı
ğım malûmatı teyiden diyorlarki: Katiyen taş
ralara gönderilmiyor. Gönderiliyorsa bile pek az 
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gönderiliyor. Bir çok taraflardan vâki olan 
şikâyetlerden. pek râna surette anlaşılıyor ki, 
gönderilmiyor veyahut gönderilryorsa da pek 
az gönderiliyor. Şu halde bu verilen üç bin lira 
gayri müsmir bir halde. kalıyor demektir. Ve
rilmeli; fakat onun mukabilinde bir menfaat ik-
titaf edilmeli. Matbuat Müdüriyetinin kendisi- : 
ne mahsus bir matbaası olduğu halde, bu ka
dar dolgun maaşlı memurları bulunduğu halde 
Acaba niçin kendisi yevmi bir gazete çıkarmı
yor ve.niçin diğer gazetelere müstevfi muave-
net yapıyor? Muavenetin aleyhinde değilim. 
Fakat lüzumundan fazla para veriyor. Bugün 
Matbuat Müdiriyeti tarafından alınıyor ve taş- . 
müdürü var, mürettipleri var, herşeyi var. Böyle 
olduğu halde bunun ne mahzuru yar, ne imkân
sızlığı var*! Kendisinde bu kadar memurlariyle 
beraber yevmiye dinî, ahlâki, siyasi, içtimai, edebi 
gazete çıkarmak kudreti vardır. Matbuat Mü
diriyeti tarafından Yenigün ceridesi de dışarı
lara gönderiliyormuş. Fakat Yenigün, Hâkimiyeti 
milliye ceridesi gibi değilmiş, Tanesi üç kuruşa 
Matbuat Müdiriyeti tarafından alınıyor ve taş
raya gönderliyor, bu hesapla mahiye 600 lira 
kadar bir para da o alıyormuş, 

HAMDİ B. (Ertuğrul) — Rica ederim, Yeni-
güne muavenet edilmemiştir. Yenigün muave
netten müstağnidir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla). — Mubayaa 
ediliyormuş-. Beher nüshası üç kuruşa alınıyor, 
gönderiliyormuş. Ya Hâkimiyeti milliye böyle 
Yenigün gibi mubayaa edilmeli, gönderilmeli; yia- ı 
hut da Hâkimiyeti milliyeye verilen para nispe
tinde bu memleket, bu millet ondan istifade et
meli. • ' . '< ' • • " ' • • 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Bütün 
matbuat aynı vazifeyi görüyor. 

BİR MEBUS B. • - ^ Sebilülreşada da muave
net ediyorlar. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — İnkâr ede
mem . efendiler, hatırıma getirdiniz. Şunu arze-
deyim ki, Matbuat Müdüriyeti elinden geldiği 
kadar; âlemi islâmm yegâne bir ceride! feridesJli 
olan Sebilülreşad'a elinden geldiği işkâli, elinden 
gelen tazvikı reva gördü." Şahidi zihayatı be
nim^ Şayanı teessüf sadaları). Bugün onun 
Matbuat Müdiriyetinçe tabına Heyeti Celileleri 
müttefikan karar, verdi ve Heyeti Vekilei Muh-
teremeye havale buyurdu ve oradan emir aldığı 
halde elinden gelen Jşkâli reva gördü. . 

YAHYA GALlP B. (Kırşehir) —Kim? 
ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Matbuat 

Müdürü* Umumisi. Ama sonradan muavenet etti, 
kâğıt vesaire verdî~(Handeler). 

HAMDI B. (Ertuğrul) — Etti, etti pekâlâ 
etti. 

MEHMET' Â K Î F B. (Burdur) — Bilmiye-
rek söyleme. 

HAMDI B. (Ertuğrul) — Pekâlâ biliyorum. I 

I MEHMET Â K İ F B . (Burdur) '•.— Dalka
vukluğun lüzumu yok. 

HAMDÎ B. (Ertuğrul) —T Sensin dalkavuk. 
; MEHMET ÂKlF B. (Burdur) — Rezil herif 

sus. 
HAMDİ B." (Ertuğrul) — Rezil herif sensin. 
MEHMET ÂKÎF B. (Burdur) — Dalkavuk

sun hergele, sus. (Gürültüler). 
R E l S — Rica ederim susunuz, 
ABDÜLGAFUR Ef. (Devamla) — Elhasıl 

Matbuat ve" istihbarat Müdiriyeti Umumiyisin-
de, müdürü umumîi lâhıkın, selefi zamanındaki 
asar ve semeratı mesai ne ise bugün de odur. 
Fakat Müdürü sabık zamanında yevmiye elli 
lira sarf ediliyorsa bugün yevmiye beş yüz lira 
sarf ediliyor. 

I Hülâsa: Bugün müdürü umumii lâhık, bizim 
göbeğinde yaşadığımız Anadolu halkının 
amal ve hissiyatını, lâyikiyle takdir etmiyor. 
O saçı bitmedik yetimlerin hakkı/ verilmeden 
emanetllahı suiistimal ediyor. Diyereklerim 
Jnindan ibarettir.' 

MATBUAT MÜDÎRÎ UMUMÎSİ MUHÎTTÎN 
B. — Efendim; Matbuat Müdiriyeti umumiyesi 
aleyhinde mühim bir cereyanın mevcut oldu
ğunu görüyorum. Yani doğrudan doğruya Mat
buat Müdiriyetinden değilse bile, Matbuat Mü-
diriyetinin alâkadar olduğu vezaifin eksik ve 
çok noksan olarak rüyet edilmesinden dolayı 
Meclisi Âliniz ne kadar şikâyet etmiş olsa hak
lıdır. Bendeniz evvelemirde bu şikâyet- hak
kının gayet doğru olduğunu teslim ve itiraf et
mekle söze başlıyayım ve böyle ballarken Mec
lisi Âlinizin sözlerimi dal^i fazla alâka ile fs-
tintîi- buyurmasını rica ediyorum. Bunu çok is
tirham ediyorum. Efendim, Matbuat Müdiri-
yetinm vazifesi, yalnız Matbuat . Müdürlüğü 
yapmak değildir. Biliyorsunuz ki, Matbuat Mü
dürlüğü vazifesi, Matbuat Kanunu mucibince 
Hükümetle matbuat arasında muntazaman ne
zaret eden vasıtadan ibarettir. Böyle miidiriyete 
Ankara'da katiyen lüzum yoktur, istanbul'da 
bunun lüzumu tasavvur edilebilir. Çünkü istan
bul'da matbuat fazladır. Bir çok matbuat mesa-. 
ili vardır. Bunun için orada bu. işi ayrıca bir 
kaleme gördürmek gayet zaruridir ve bu mat
buat işlerinin bir müdiriyet tarafından görül
mesi meselesi sırf bir asayiş meselesidir. Ondan 
sonra biraz da Hükümetin tebligatına resmi bir 
kanal açmak zaruretidir, istanbul'da böyle bir 
şeye lüzum vardır. Çünkü orada fazla m a t - . 
buat vardır. Ankara'da buna lüzum yoktur. 
Çünkü biraz sonra uzun uzadıya .izah edeceğim 
ve bu izahatı mı-evvelemirde ehemmiyeti-noktai 
nazarından-tafsil etmeği zaruri, addediyorum. 
Onun için biraz tasrih edeceğim: 

Ankara'da ve Anadolu'da matbuat r yoktur, 
matbuat olmadığı zaman Matbuat Müdüriyetine 
de lüzum yoktur. Binaenaleyh Matbut Müdüri
yetini kaldıralım denildiği zaman, gayet doğru 
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düşünülmüş olur. Matbuat Müdiriyetiyle ta
kip edilen maksat, sıf Hükümetle matbua ara
sındaki münasebatı kanuniyeyi tesis edecek bir 
kanaldan ibarettir. Halbuki Matbuat Müdiriyeti 
Umumiyesi bu maksatla teşekkül etmiş değildir. 
Matbuat Müdiriyeti Umumiyesinin vazifesi açık 
tabiriyle propagandadır. Bugün dünyada silâh
lardan fazla müessir olan yegâne kuvvet halin
de icrayi tesir ettiğine hiç kimsenin şüphe etme
si ihtimali bulunmıyan bir kuvvet propaganda
dır. Matbuat Müdiriyeti bugün bunu yapmak
tadır. Matbuat Müdiriyetinin vazifesi böyle olun
ca teşkilâtı da ona göre olmak lâzımgelir. Bu 
halde Matbuat Müdiriyetine lüzum vardır diye 
düşünülmüş ve Hakkı Hami Beyefendinin biraz 
evvel bahsetmiş oldukları gibi, ilk zamanlarda 
bu, gayet lüzumlu ve zaruri, gayet büyük bir ih
tiyaç halinde hissedilmiş olduğu için bu Mat
buat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesinin 
tesisine karar verilmiştir. '-.*. 

. Burada ıstıtraden Matbuat Müdiriyetinin te
sisi esnasındaki malûmatımı Meclisi Âlinize ar-. 
zedey^m. Bendeniz matbuatçı olmak ve bu işler
le biraz uğraşmış bulunmak itibariyle bendenizin 
mütalâamı sormuşlardı. Bazı arkadaşlar, bu 
Matbuat Müdiriyetini nasıl yapalım? Demişler
di. Ben demiştim ki: Matbuat Müdiriyeti evvel
emirde fennî bir iş görmek vazifesiyle mükellef 
bir daire demektir. Bunun için kâfi derecede 
anasır bulamazsınız. Binaenaleyh fazla para ve-
ripte birtakım masarifi zaideye, tâbiri aharla; 
şu yoksuzluk zamanında birçok israf âta mey
dan vermekten ise evvelen tecrübe ile işe baş
layınız. Yavaş yavaş teşkilatınızı tevsi eder
siniz. Bugün şuradan bir fayda memuldur: 
Onu yaparsanız ve yavaş yavaş teşkilâtınızı ik
mal edersiniz ve semeratmı iktitaf ettikçe Mecli
si Âliye gidersiniz, dersiniz ki; yapılmış eser şu
dur, Bunlar da yapılmak lâzımdır ve talep olu
nan şu parayı veriniz ve o zaman kimse sizden 
o parayı esirgemez ve* en mâkul hattı hareket 
budur ve bütçeye oıi beş bin liralık rakamı ko
yan bendenizim. On beş bin liradan fazlası fazla
dır dedim, hattâ esbabı mucibe lâyihasını, İrşat 
Encümeninde bulunan bazı rüfeka, vermiş oldu
ğum.izahata göre hazırlamışlardır. O zamandan-
beri Matbuat. Müdiriyetine hayli fazla tahsisat 
verilmiştir, Bu hayli tahsisat, buyurdukları 
gibi, yüz altmış bin lira kadar bir şeydir. Bunun 
elli bin lirası telsiz telgraf tesisine ait bir tahsi
sattır ki telsiz telgraf teşkilâtiyle iştigal edilme
miştir. Binaenaleyh bu para sarf edilmemiştir. 
(Diğerleri sadalari). Şimdi arzedeceğim, diğer
leri sarf edilmişfir. Fakat tamamen sarf edilme
miştir. Yirmi beş bin liradan gelecek seneye 
devredilecek para mevcuttur. Çünkü sarfedilme-
miştir. Sonra bu paranın içinde dokuz ay içe
risinde sarf edilmiş olan (87) bin liradır. Demek 
(160) bin liraya karşı Matbuat ve İstihbarat 
Müdiriyeti Umumiyesinin akın akın sarf ettiği 

im o : ı 
para (88 - 90) bin liradan ibarettir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Kaç ay zar
fında bu kadar sarf edilmiştir l 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİD-
DİN B. (Devamla) — Şimdiye kadar efendim 
nazarı dikkatinizi bu nokta üzerine celbetmek 
istiyeeeğim. Bu 90 bin lira, yalnız maaş masrafı 
veyahut propaganda masrafı ve saire olarak sar-
fedilmiş değildir. Bunun içinde meselâ 6 - 7 
bin lirası matbaaya sarfedilmiştir, matbaa tesis 
edilmiştir, bu, sokağa atılmış bir para değildir. 
Aylığa, masrafa, kâğıda verilmiş para değildir 
ve bu 88 bin liranın içerisinde, bugün hesabını 
şimdi iyi hatırlıyamıyacağım, lâakal on beş bin 
liralıktan fazla kâğıt mevcuttur. Fakat burada 
değildir. Kısmı âzami İnebolu'dadır- Buraya 
parça parça getirip serfediyoruz. Şu halde bu 
paranın hepsi sarf edilmemiş. Geriye ne kalıyor 
efendimi İsraf edilmiş addolunan para zanne
diyorum ki (60) bin lira kadar bir şey kalacak
tır. (60.- 70) bin lira kadar kalıyor. Demek olu
yor ki (160) bin liraya mukabil böyle belli başlı 
olarak, bunları çıkaracak olursak, nihayet (70) 
bin lira kadar bir para serf etmiş oluyoruz. 

"Simde şu kısa izahatı arzettikten sonra; ev
velemirde bazı üıesail hakkında birtakım söylen
miş sözler, rivayetler var. Onların cevabını ve
reyim. Ondan sonra bazı mâruzâtım var. Onlara 
geçeceğim. 

Vehbi Efendi Hazretleri propaganda memur
larından bahis buyurdular. Kastamonu'da Sul
tani Müdürü Behçet Bey dediler, Kastamonu'da 
sultani Müdürü Behçet Bey propaganda memu
ru değildir efendim. Burada Meclisi Âlinizce 
tanzim edilen ve benim katiyen alâkadar olma-. 
dığım, ne de müdafaa ettiğim, sırf Meclisi Âli
nizle evvelki müdür arasında takarrür etmiş 
olan kadro mucibince mevcut,olan irşat memur
luğuna tâyin edilmiştir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Kimin zamanında? 
MUHİDDİN B. (Devamla) — Bendenizin za

manımda . . Bendeniz bu zatı getirdim efendim. 
Bu zatın bu gibi işlerde ihtisası vardır, öteden-
beri kendisini tanırım. İtimadım vardır. Bunu 
buraya davet ettim. Biraz sonra arzedeceğim bir
takım işlerimiz vardır. 

Mekteplerimiz vardır. Mekteplerde irşadat-
la meşgul olalım diyoruz. Mektepleri irşat ocağı 
haline koyalım diyoruz. Mademki birçok vesait
te noksanımız vardır, vesaitle çalışamıyoruz, 
mekteplerle çalışalım diyoruz.-

RAGIP B. ( Kütahya ) — Yani siyasiyatı 
mekteplere sokmak mı efendim? 

MUHİDDİN B. (Devamla) — Hayır efen
dim, emir buyurursanız onların teferruatını da 
arzederim. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Behçet Bey 
buyurdunuz, Kastamonu Sultani Müdürü, bir 
müsamerede Tevfik Fikret Beyin Tarihi Kadi
mini okuyan değil mi efendim ? 
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MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMÎSİ MUHİD-

DİN B. {Devamla)— Bilmiyorum. -(Odur sada-
l a n ) : Tarihi kadimi okudğunu, susunu, busu
nu vallahi bilmiyorum. 

MEHMET AKİF B... (Burdur) — Önu bilmi-
yen kaldı mı? 

MATBUAT MÜDÜRÜ - UMUMİSİ MUHİD-
DİN B. (Devamla ) — Bakınız arzedeceğim. 
Bendeniz bu zatı buraya eelbettikten sonra bazı 
dedikodu olduğunu-işittim.- Bilmiyorum, eski-. 
den tanıdığım halde hakkında söylenen mühim,' 
müşevveş sözler kulağıma çalındığı için acaba 

. nedir .diye anlamak. üzere Hamdullah Suphi Be
ye sordum. Hamdullah Suphi Bey de bunun 
hakkında hüsnü şahadette bulundu. Bana kati
yen .iyi bir memurumuzdur demişti. Sonra şura
sını dâ arzedeyim ki Hamdullah Suphi Bey bu
nun maarif mesleğinden çıkıp bu mesleğe gel
diğinden dolayı müteessir olmuştur ve kendisi-. 
ni geriye göndermek istemiştir. Ben de kendi
sine; hiç olmazsa üç ay burada kalması için ri-
ea ettim ve Marttan sonra gönderirsiniz, tekrar 
maarif hizmetinize alırsınız, iki, üç ay kalsın, 
burada tasavvur ettiğimiz bazı işler var. Bunları 
yapıversin demiştim. 

Malûmu âliniz efendim; bu propaganda işi 
şüphesiz ki biraz tahsil işidir ve şüphesiz ki bu 
işler kabiliyet işidir. Bu itibarladır ki Behçet 
Beyin burada (2 - 3) ay kalmasını Hamdullah 
Suphi Beyden rica ettim ve mezuniyet şeklinde 
Hamdullah Suphi Bey bunu bana verdiler ve ne , 
vakit isterseniz iade ederim, dedim, Şimdi Veh
bi Efendi Hazretleri buyurdular ki ; bu zât dai
reye oti beş günde bir uğr.uyormuş. Halbuki her 
gün dairededir ve birçok işlerle meşgul oluyor. 
Tenvir ve irşat yapılamıyor deniyor. Bunun fab
rikası,. kalıbı yoktur ki tenvir ve irşadı.kalıptan 
çıkaralım. Bu mesele bir mesaidir, bir vasıta
dır. Bu mesai ve vasıta elbette.merkezde birta
kım adamlar tarafından idare edilmek ieabeder. 
Şimdi arzedeceğim. Anadolu'da tenvir ve irşat 
için lâzımgeİen vesait katiyen ve katibeten yok
tur.. Anadolu memleketi çok zavallı bir mem
lekettir. Anadolu memleketinde matbaa dene
bilecek bir matbaa yoktur efendim. İşte Behçet 
Beyin yaptığı vazife; Anadolu'da ne kadar gaze
te varsa, ue kadar a.ians nesrediliyorsa . . . 

MEHMET AKİF B. (Burdur). — Kastamo- ' 
nu'da bir matbaa vardır ki «msâli İstanbul'da 
yoktur.. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİD-
DÎN B. (Devamla)— Evet efendim. Fakat mo
toru yoktur Akif Beyefendi! . 

MEHMET FAİK B. (Burdur) — Zarar yok, 
•el ile çevirirler. Yevmiye (2*0 - 30) bin gazete 
basılabilir. 

MATBUAT MÜDİRİ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. (Devamla) — İmkânı." yok efendim. 
Saatte nihayet bin tane basılabilir. 

Bakınız efendim; Meclisi Âlinize^ hu zatın 

idare ettiği muhaberatla anlaşılmış olan bazı nö-
tayiçten bahsedeyim. Meclisi Âlinizin bu işlere 
pek fazla alâka gösterdiğini gördüğüm için mü
saade buyurursanız tasdiatta bulunayım. Lü
zum görülmezse bendenizi ikaz buyurun, derhal 
kapatayım. 

Kastamonu'da münteşir açık söz gazetesinin 
meselâ "beş altı top kâğıdı bulunuyor. O da biz 
yardım-edersek bulunuyor. Çünkü İstanbul?dan 
kâğıt geldiği yok, vesait yok. Meselâ bize diyör-
ki, << gazetemizin ol baptaki müracaatı üzerine ga
zetemizin daha fazla neşrine imkân göremiyor 
ruz. Hattâ kâğıdımız temin edilmezse bu tarz
da neşriyatımıza devam etmek kabil olamıyaeak-
tır » ve hakikati hal bu merkezdedir. Vilâyetle 
uzun uzadıya muhabere ediyoruz. ' • - • ' . . . 

Erzurumda münteşir Albayrak gazetesi 1.5 
Kânunusani 1337 de şöyle diyor. « Hiç bir ta
raftan muavenet edilmediği için Azerbaycan, 
Türkistan, İran ile iki senedenberi devam etmek
te bulunan gazete irsalâtını katetmek zaruretin
de kaldık ». Eğer kağıt bulup muavenet etmi-
yecek olursak bu gazete çıkmıyâcaktır. Efen
diler; Erzurum'da bütün havalii şarkiyede bir-
tek. gazete vardır. O da haftada üç gün çıkıyor. 
Eğer biz buna yardım etmiyeeek olursak bu ga
zete çıkmaz. 

HÜSEYİN A V N Î B . (Erzurum) — Muave
net edebildiniz mi? 

• MATBUAT MÜDİRİ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. (Devamla) — Edeceğiz efendim. Gön-" 
deriyorum. Şimdi onu arzedeceğim. Niçin mua
venet etmedik ve edemedik? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Niçin 
etmediğinizi biliyorum. Çünkü gazete nankör 
imiş de ondan dolayı gönderilmemiştir.. 

MATBUAT MÜDİRİ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. (Devamla) — Hayır efendim. Katiyen 
nankör gazete yoktur. Matbuat Müdüriyetinin 
karşısında nankör gazete yoktur. Matbuat Mü-
diriyetinin karşısında bütün gazeteler muavene
te muhtaçtır ve edilecektir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolü) —. Nankör 
gazete nedir Allah aşkına? (Handeler). 

MATBUAT. MÜD+Rİ. UMÛMİSİ MUHİT
TİN B. (Devamla) —~ Amasya'da münteşir Emel-
. gazetesi son cevabında «türlü mahrumiyetler içe
risinde sırf halkjn tenvir ve irşadına hizmet et
mek için kâğıtsızlık ve parasızlık yüzünden bir 
çok ziyanlara katlandık. Bir müddettenberi ga
zetemiz çıkmıyor »diyor. 

Şimdi bir de Anadolu'da intişar eden gaze
telerin ayrıca adedi tabılarını birkaç kelime ile 
arzedeyim efendim. (Emel) gazetesi ki, çık
mıyor. (Yeni Adana) dört yüz, beş yüz kadar 
basabiliyor. (Kayseri) iki yüz kadar basabili
yordu. Onunla bir muhaberemiz vardı. «Beş 
yüz basabiliyorum. Fakat kâğıt kalmamıştır. İki 
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yüze-indirdim » diyor. (Kastamonu) gazetesi, 
eskidenberi mevcut olan. gazete sekiz yüz kadar 
basabiliyor. . 

RİFAT B. (Kayseri) — Kayseri-ye. kâğıt 
gönderdiniz mi? 

MATBUAT MÜDÎRÎ ÜMUMlSÎ MUHÎT, 
TİN B. (Devamla) — Kayseri'ye yine kâğıt 
göndermedim. Çünkü yeni getirebildim efendim. 
Müdiriyeti Ümumiyeye geldiğim zaman tam ta
kır idi, Şarkta (Şark Gazetesi) çıkıyor, (Mamu-
ratülâziz) de üç.yüz aded basıyor. O da kâğıt 
gönderilmediği için yüz elliye indirmiştir. Ge
çenlerde bir miktar kâğıt gönderdim. (Sivas 
Gazetesi) altı yüz aded çıkabiliyor. (Sözbirliği 
Gazetesi) Dört yüz adedi çıkıyordu, zanneder
sem bugünlerde çıkamıyor. Çoktanberi Sam
sun'da (Rehber Gazetesi) çıkamıyor, duruyor. 

BİR MEBUS B. — Bu saydığınız gazetelere 
muavenet buyur uluyor mu? 

MATBUAT MÜDİRÎ UMUMİSÎ MUHİT
TİN B. — Hayır efendim. 

BÎR MEBUS B. — Neden gönderilmiyor? 
MATBUAT MÜDÎRÎ UMUMÎSİ MUHİT

TİN B. — Muavenete yeni başlıyorum efendim. 
Şimdiye kadar muavenet edilmemişti. . Ne yapa
yım efendim? Yeni başlıyorum, yeni muavenet 
ediyorum. (Diyanbekir Gazetesi) 'yalnız iki yüz 
tane basıyor. (Dertli Gazetesi) Bolu'da altı yüz 
aded basıyor. , İşte ilâh... Yani yedi yüz, sekiz 
yüz gazeteden fazla basan vilâyet gazetesi yok
tur ve aynı hal buradaki gazetelerin de başına 
gelecektir. Eğer Matbuat Müdiriyeti bunlara 
yardım, etmiyecek olursa... 

HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) -~ Antal
ya 'da yok mu? • 

MATBUAT MÜDÎRÎ UMUMÎSİ MUHİT
TİN B. — Antalya'da efendim, var evet, yeni 
çıkıyor. 

RİFAT B. (Kayseri) — Bunlar Behçet Be
yin verdiği malûmat mıdır? 

MATBUAT MÜDİRÎ UMUMÎSİ MUHİT
TİN B. —- Evet efendim, mütemadiyen topladı
ğımız malûmat. Bu gazetelerle muhabere ederiz. 
Bu gazetelerin ihtiyaeatmı anlarız. Bunlara iıe 
derece muavenet edebileceğimizi tâyin eder ve 
onu yaparız. * 

Ondan sonra bir şey daha yapmak istedik 
efendim; Bu matbuatın eksikliğini, noksanını 
gördüğümüz için matbuat haricinde vesait ara
dık. Bir takım fikirlerin, birtakım neşriyatın 
halk arasında neşrini muvafık gördük. Hattâ 
pek güzel buyurdular ki: köylü muhtacı irşattır, 
köylüye kadar gidelim. Fakat ne ile gidelim 
efendiler? Şimendifer yoktur, postamız yoktur, 
arabamız yoktur. Köylüye kadar ne ile gidelim? 
Ne ile gidebilirdik! Malûmya, teşkilât uzun boy
lu paraya muhtaçtır. Bunun için paraya muh
taç olmamak üzere bir teşkilât tasavvur ettik. 
Bunun için bir teşebbüse • girdik. Ankara 'da ve 

buna civar olan yerlerde, muhaberesi bmnisbe 
kolay olan yerlerde birer irşat komisyonu yapa^ 
lım. Gazetesi olan yerlerde gazeteler, muallim
ler, memleketin yerli eşraf ve münevveranmdan 
bazı anâsır alalım, bu işte kabiliyeti olduğunu ta
savvur ettiğimiz zevatın yardımiyle bunların et
rafında küçük bir teşkilât vücude getirelim. 
Masrafla değil, bittabi masraf yok, bunun için 
Sivas, Kastamonu , Eskişehir, Kângırı, Afyon 
Karahisar, Kırşehir, Yozgad, Konya,. Kütahya... 
Yalnız civar olmak üzere buralarını intihap et
tik. Buralarla muhabere edilebilir. Buralarla 
silsilei muhaberata giriştik. Burada ancak birer 
irşat komisyonu teşekkül etti. Şimdi bunlarla 
münasebetteyiz. Bir tanesini Müfit Efendi Haz
retleri bilirler. Çünkü bize bu hususta Kırşe
hir'den hayli yardım etmişlerdir. 

EMİN B. (Eskişehir) —' Muhittin Beyefen
di, propagandanın şeklini İrşat Encümeni mi 
tâyin ediyor? 

MATBUAT MÜDÎRÎ UMUMİSÎ MUHİT
TİN B. — Biz onlarla muhaberede bulunuyo
ruz. 

EMİN B. —• Hayır, umumî propagandanın. 
MATBUAT MÜDİRÎ UMUMÎSİ MUHİT

TİN B. —• Efendim, umumî propagandanın fi
kirleri Büyük Millet Meclisinin fikirleridir. Mec
lis bana ne emrederse ben onu yaparım. Umumî 
olan fikirler vardır. 

EMÎN B. — Böyle bir şey geçmemiştir tas
vipten... 

MATBUAT MÜDÎRÎ UMUMÎSİ MUHİT
TİN B. —> Umumî olan fikirler vardır. Efen
dim, meselâ istiklâli müdafaa etmek fikirleri, 
memleketi müdafaa etmek fikri. 

BİR MEBUS B. — Uğradığımız mezalimin 
neşri. 

MATBUAT MÜDÎRÎ UMUMİSÎ MUHİT
TİN B. —T Uğradığımız mezalimi neşretmek fik
ri ve saire bunlardır. Şu Behçet Bey hakkında 
verdiğim izahatı şu izahatla mezç ve telif etmiş 
oldum. 

Vehbi Efendi Hazretleri; biner kuruşlu iki 
memurdan bahis buyurmuşlardı. Biner kuruşlu 
iki memur filhakika vardır. Fakat ben kendile
rine söyledim ki, bu memuriyetlere Marttan iti
baren lüzum görmüyorum, . Bendenizden evvel 
tâyin edilmişti. Bendeniz geldiğim zaman bu 
memuriyetler kadroda mevcut idi. Mevcut bu
lunmakla beraber bendeniz o vazifeyi başka tür
lü anlıyorum. Gelip kendileri dairede çalışmak 
suretiyle anlıyorum. Bunun için kendilerine 
söyledim ki, Marttan itibaren bu vazife devam 
etmiyecektir. 

. MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Daha evvel yap
saydık daha iyi değil mi idi? 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. (Devamla) — Efendim, yeni geldim. 
Tetkik ve tetebbu edemedim. Tetebbüden evvel 
hareket etmek tabiî doğru değildir; 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Gamm, gelir gelr 

mez bu iş yapılamazdı. 
MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSÎ MUHİT

TİN B. — Bir de iki mübeyyiz buhurdular. 
Kadroda mübeyyiz tahsisatı yoktur. Bir mü
beyyiz kullandık. Fakat o da ötedenberi ücreti 
maktua ile kullanılıyormuş. Bendeniz bir mü
beyyiz daha ilâve ettim. Ajansları teksir et
mek için bir şapoğraf makinesi vardır. Şapoğ
raf makineleri kullanılmış, kullanılmış, kullanı
lamaz bir hale gelmiş, bugün şapoğraf yoktur. 
Halbuki hergün akşamları aynı saatte on bir 
tane ajans vermek lâzım. On bir makinesi var
dır. On bir makine için on bir kâğıt vermek 
lâzımğelir ve günde iki defa, sabah ve akşam 
verildiği için bu, onu teksir etmekle mükellef
tir. Teksirin ise imkânı yok. On bir kâğıt yaz
mak lâzım. Bunun için kopye çıkarmak üzere 
birisini ücretle 'istihdam ediyordum. Fakat 
Maliye Veküi Bey ücret usulünü kabul etmiye-
cekleri için Marttan itibaren başka bir şekil ve 
hale kalbi için bir kolayını arayacağım. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Maliye Vekili ya
kalanmaması için şekli kanunisini arar. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Müsaade
nizle efendim, • (3 000) kuruşla bir, (2 500) 
kuruş maaşla bir, (1 50Ö) kuruş maaşla bir 
(İşitemiyoruz sadaları). Üç tane mübeyyiz is
tihdam ediliyormuş. (2 500) kuruş maaşla Ni
yazi Bey, (1 500) kuruş maaşla Şefik Beyefen: 
diler. Üç zat, mübeyyizlikte istihdam ediliyor
muş. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. — Hayır efendim, lüzum görmedik. Bir 
tanesi gitti, bir tanesi kaldı efendim. Sırf ajans
ları teksif için kullanıyorduk. Fakat arzettiğim 
gibi; Ferit Beyefendi bu aya kadar mevcut 
olan teamülün kanuna muvafık olmadığını söy
lediler,. onun için bu ajanstan da vazgeçeceğiz. 
Başka çare arayacağız. İki frânsızca^ müterci
mi buyurdular. İki frânsızca mütercimi yoktur 
efendim. Yüz lira aylık buyurdular! Yüz lira 
değildir efendim. Fransızca ajans neşrediliyor 
ki bunun-şimdi faydasını Meclisi Alinize bir 
kaç misal ile arzedeceğım. Bu .ajansları Meclisi 
Âliniz görmüyor. Bunu hariçte kullanıyoruz. 
Bu memurlar hariçte kullanılan frânsızca ajans
ları yazmak içindir, Lisana âşinâ olan zevatı 
kiram bilirler ki, yazmak başkadır, tercüme baş
kadır. Bendeniz gayet güzel tercüme yaparım. 
Fakat iyi yazı yazamam efendim. Bunun için 
İstanbul'dan arıyorduk, İstanbul'dan yeni gel
miş bir zat vardı, ona sarıldım •;• ve dedim ki : 
Ayda yüz lira veririm, bana bu işi yap. Biraz 
bu işe başladı. Hariciye çekti, elimden aldı efen
dim. Hariciyenin işleri daha çok ve onun ya
zıcısı yoktu. 

DURSUN B. (Çorum) — Hintçe mütercimi 
de var mıdır? . 

2.1337 C M 
MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİT

TİN B. — Hayır efendim. 
DURSUN B. — Zatı âlinizin öyle ise malû

matınız yoktur, ben orada hintçe mütercimi di
ye bir şev'göı?düm. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. — Evet efendim, var efendim. Ücret 
olarak verilmiştir. Maaş değil efendim; memur 
değildir. 

DURSUN B. — Maaş senedini gördüm efen
dim. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. — Hayır «fendim, 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Hariciyenin 
aldığını buyurduğunuz zat evvelce Hariciye
den de maaş alıyor mu idi ? 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. — Hayır efendim. Kendisine memur tâ
yin etti. Bendenize bırakırı adı. Şimdi onu Sulh 
konferansına kâtip olarak gönderdi. Onun ye
rine diğer bir zat geldi, o zatı aldım. Size bir 
misal, arzedevim. ' 

HASAN BASRİ B. (Karasi) - - Zeki Bey 
isminde birisi Hariciyeden altı bin kuruş ma
aş alıyormuş. Sizden de ayrıca yüz lira ücreti 
maktua alıyormuş. 

MATBUAT MÜDÜRÜ UMUMİSİ MUHİT
TİN B. — Hariciyeden maaş almadı efendim. 
Bizden alıyordu. Hariciye beş on gün kadar 
kullandı. Sonra Hariciyeye verdim ve Harici
yeden maaş almadı efendim. Bakınız efendim, 
bu İstanbul'da çıkan frânsızca bir gazetedir. 
İstanbuFda çıkan frânsızca gazetelerin hepisi 
bize düşmandır. Biz burada bir frânsızca ajans 
neşrederiz efendim. (Ajansı Heyete göstererek) 
budur efendim. Bu frânsızca ajansı, Biz bu
nu burada bin nüsha olarak basarız, şimdiye 
kadar altı ay zarfında yalnız kırk nüsha bastır
dım. Kırk tanesini de dışarıya gönderdim. O ' 
suretle yazılmıştır ki - gazeteciler birbirini bilir
ler, gazetecilerin mizaçlarını biliriz - o suretle 
yazılmıştır. Bunu. herhangi frânsızca gazeteci 
alırsa derhal mürettiphaneye gönderir ve içe
risindeki şeyler kendisi için faydalı olduğundan 
derhal gazetesine geçirir. İşte efendim öyle ol
muştur. Bu ajans ve bundan sonra basılmış 
olan ikinci bir ajans, İnönü muharebesi vuku
atı, Etem'in hıyaneti vukuatı. Bunları birleş
tirmiştir. (Elindeki bir gazeteyi göstererek) bu 
gazete aynen, bazı yerlerini sansür çıkarmıştır, 
bunu buraya koymuştur. Bakınız bunun fay
dası efendim; başmakale olarak koymuştur ve 
Ankara'da muhabiri mahsusum gönderiyor di
ye koymuştur. Çünkü onun için nadide bir şey
dir. Bu frânsızca mütercimi meselesi de budur. 
Kırk lira, elli lira, bir frânsızca mütercimi biz
de yok efendim. 

RİFAT B. (Tokad) — Yüz liradır. 
MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHİTTİN B. — Hayır 

efendim, onu söylediler. İki frânsızca müter-
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cimi yoktur efendim. Bir tane vardır. Sonra 
bunlar yetişmiyormuş da kırk, elli lira... 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Ben niaaş anladım, 
ücreti maktua imiş. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎTTÎN B. — Son
ra bunlar yetişmiyormuş da kırk, elli lira maaş
la diğer iki mütercim daha kullanıyor, açık
tan para veriyor, buyurdular. Açıktan kimse
ye on para verilmemiştir. Yani varsa bendeni
zin malûmatım yok demektir. Lütfen bendeni
ze bildiriniz. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki)/— Bir mü
tercime avda kaç lira veriliyor1? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎTTÎN B. — Efen
dim, bir mütercime tabiî derecesine göre... 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Ücret 
olarak mı efendim? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎTTÎN B. — Evet, 
15, 20, 40 lira. Fakat bendenizin verdiğim yok
tur. Bendeniz yalnız bunu yaptım. Yalnız şim
di bir şey yapıyorum. Daireye yeni getirdiğim 
memurların bir kısmı almanca, italyanca, in
gilizce bildikleri için bütün mütercim tahsisa
tım kaldırıyorum ve bu memurlar bu işleri ya-
p.rverecekler. 

BÎR MEBUS B. — Bu memurlar evvelden 
mi vardı, yoksa veni mi alındı efendim? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎTTÎN S. — Evet 
efendim. İşte bir tanesi Behçet Beydir. Hoca 
Efendi Hazretleri İstanbul'dan kafile kafile 
geliyor diye buyurdular. Memur olarak İstan
bul'dan getirdiğim iki kişidir ve kadroda mev
cut olan memurlardır. Kadroda tahsisatı mev
cut olduğundan her kimi istersek oraya tâyin 
edebilirdik zannediyorum. Kadroda mevcut olan 
bu memurini tâyin etmediğimden dolayı bende
nizi muaheze eder mi idiniz efendim? 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Kadroda mevcut 
olmadığından dolayı • tâyin etsey diniz mesul 
olur mu idiniz acaba? , 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎTTÎN B. — Hayır 
efendim, fakat elzem olursa efendim. Bir ta
kım işler emrediyorsunuz ki yapalım. Bu işle
ri yapmak için memur tâyin etmemekliğimizi 
arzu buyuruyorsunuz. Bu zannetmem ki doğru 
olsun. Çok mühim meseledir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Unutmayınız, mü
nasebet geldiği zaman şu mekteplere yaptığınız 
propaganda hakkında kısaca bir izahat veriniz. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎTTÎN B. — Şim
di mi efendim? 

RAGİB B. — Sırası geldiği vakitte. 
MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎDDÎN B. — Yah

ya Galib Beyefendi Hazretleri bendenizin bir 
çok para sarf ettiğinden bahis buyurdular. 

YAHYA GALÎB' B, (Kırşehir) — Sizin az 
dediğiniz altmış bin lira benim nazarımda pek 

çok bir paradır. Sizce azmış. Bence çoktur. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tahsi

satı verirken düşüneydiniz onları.. 
YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — «Süley

man SırtFi Beye hitaben» Onu da zati âlinize da
nışmak lazımmış, affedersiniz. 

RİFAT B. (Kayseri) — Zatı âlileri de irşa
da teşrif buyurmuştunuz. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — E v e t git
tim. Fakat bendeniz Matbuat tarafından gitme
dim ve ücretle de gitmedim. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHİTTİN B. — Gön
derilen mürşitlerden bahis buyurdular. Bendeniz 
mürşit göndermedim, gönderilmiş bir mürşit bil
miyorum ve bir defa bir vazifei irşadiye ile Akif 
Beyefendinin. Kastamonu 'ya kadar gittiğini bil
miyorum. O da bendenizin zamanında değildi... 
(Müzakere kâfi sesleri). Yalnız müsaade buyu-
rulursa evet efendim, İstanbul'dan memur getir
diğimden bahis buyurdular. Efendim iki kişi ge
tirdim ve ingiliz Muhipleriyle alâkası» filân yok
tur. Rica ederim efendim, bendeniz İngiliz'lerin 
hiç dostu değilim efendim. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Zatı âliniz 
bilmeyerekten. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎTTÎN B. — Hayır 
efendim, tanıdığım adamlardır. Çok iyi tanırım 
ve bu memleketin en güzel tahsilini yapmış'genç
leridir. Maarif memu.;iyetlerinde, hocalıklarda, 
müdürü umumiliklerde, müdürü umumî muavin
liklerinde bulunmuş Nafi "Atuf Beyefendi.. On
dan sonra (nerede bulunnuış sadaları) efendim 
en Son vazifesi Darüleytam Müdürü Umumiliği
dir. Ondan sonra efendim hocalıklarda bulunmuş, 
Darülfünun tahsilini yapmış, hasılı memleketin 
en kıymetli tahsilini yapmış bir gençtir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Hakikaten öyledir. 
HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Ali Ke

mal de öyle idi. 
' M Ü D Ü R Ü UMUMÎ MUHÎTTÎN B. — Ali 

Kemal ile alâkası yok efendim. Bu arkadaşlar 
memleketin en güzide arkadaşlarıdır. O kadar 
güzide arkadaşlardır ki Hamdullah Supfıi Bey 
almak istiyor bu adamları. Gayet namuskâr bir 
adamdır. Bendeniz de tanırım. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el ıkaldii sın. Müzakere kâfi görüldü. 

RAGIB B. (Kütahya) — Sualim mahfuzdur 
Reis Bey! Mekteplere yapılan propagandanın 

şekli hakkında lütfen muhtasaran... 
REİS — Efendim müzakere kâfi görüldü. 
MÜDÜRÜ UMUMÎ MUHÎTTÎN B. — Söy-

liyeyim efendim. (Fasıllarda sadaları). 
REÎS — Efedim çok takrir vardır, Fakat 

müsaade ederseniz fasılların müzakeresi bittik
ten sonra reyi âlinize arzedeyim. 
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Hükümetçe Encümence 

F. M. Nev'i muhasşasat teklif olunan kabul edilen 

343 Birinci kısım 
1 Müdürü Umumî 850 517 
2 Memurini merkeziye maasatı 7 977 4 131 
3 Odacı • • * ' • • . • ' • İ20 96 

i Yekûn 8 947 4 744 

MEMET ŞÜKRıÜ B. (Karahıisarı Sahib) — 
Bendeniz de İstihbarat bütçesinin heyeti umumi-
yesi hakkında söz almış idi isem de sıra gelmedi. 
Fakat bendenizden evvel söz söyleyen rüfeka; 
gerek Matbuat ve İstihbaratın" ehemmiyetinden 
ve gerek Matbuat ve İstihbaratta vukua gelen 
yolsuzluklardan bahsettiler. Bendeniz bunların 
hiç birisine temas etmiyeceğim ve hiç birisini 
tekrar etmiyeceğim. Fakat bunların içinde en 
mühim ve en ehemmiyetli gördüğüm bir noktai 
kanuniyeden bahsedeceğim. Efendiler! malûmu 
âlinizdir ki biz 7 Haziran tarihinde bir Matbuat 
ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi teşkiline 
dair bir kanun yaptık ve o kanunda kadrolarını 
tesbit ettik. Müdürü Umumî için beş bin kuruş 
maaş dedik. Senevi altmış ban kuruş. Ajans Mü-
müdürüne (2500) kuruş maaş dedik. Senevi otuz 
bin kuruş maaş. Dahiliye masası iki bin dedik. 
Senelik (24) bin kuruş. Hariciye masası iki bin 
dedik. Seneliği (24) bin kuruş. Bir muharrir iki 
bin dedik. Seneliği (24) bin kumş. Baş kâtip 
iki bin dedik. Seneliği (24) bin kuruş. Kolleksi-
yon ve dosya memuru dedik. Aylığı (1000) ku
ruş, seneliği (12) bin kuruş. İki kâtip (2000) 
kuruş maaşla, senevi (24) bin kuruş. Bir hade
me (500), seneliği altı bin kuruş. Kadroyu böyle 
kabul ettik, bizim kabul ettiğimiz kadro budur. 
Matbuat ve İstihbarat dairesinin kadrosu bundan 
ibaret olmak lâzım gelir. Meclisi Âliniz bunun 
haricinde bir kadro kabul etmemiştir. Eğer bu 
kadroyu kabul etmek lâzımgelirse, Hakkı Hami 
Bey biraderimizin de pek güzel izah ettikleri 
veçhile, biz o vakit bu kanunu kabul ederken 
dedik ki; evet bu tahsisat kâfi ' değildir. Bizim 

' için lâzım olan propagandayı yapmak için çok 
para lâzımdır. Propagandanın ehemmiyetinden en 
çok bahseden bendenizdim. - Diğer rüf eka gibi -
Fakat bunu Matbuat ve İstihbarat dairesinin 
bu işle alâkadar olan memuru Meclisi Âlinize bil
dim', tahsisat ister, biz de veririz. Bizden bu
güne kadar ne böyle bir tahsisat istenmiştir ve 
ne de böyle bir kadro da teklif edilmemiştir, 
•ne biz böyle bir ıkadro verdik, ne tahsisat kabul 
ettik. (Galib Bahtiyar Bey zamanında verdik 
sadaları) Müsaade buyurunuz efendim. Oraya 
geliyorum, acele etmeyiniz.. 

Efendiler Galib Bahtiyar Bey zamanında pek 
alâ hatırlarsınız bi bize muvakkat bir bütçe geldi. 
O bütçe, müzakeresi dolayısiyle biz bu kadro me

selesini mevzuubahis ettik ve zabıtlarda muhar
rerdir. Galib Bahtiyar Beyefendi bize dediler ki: 
sizin dediğiniz (15) bin lira dahilinde sarfiyat 
yaptık. Kadrolarımız buduv dediler. Efendiler 
biz bugün görüyoruz ki, müdürü umumî beyefen
dinin de buradan itiraf ettikleri veçhile, şimdi
ye ıkadar (88) bin lira sarf edilmiştir. Dokuz ayda 
88 bin lira sarfedilmiştir. Halbuki kabul ettiği
niz kanun mucibince bİJ senede (2 280) lira 
sarf edilmesi lâzım gelirdi. Kabul ettiğiniz kanu
nun muhafızı olamazsak, bilmem hapgi bir şeyin 
gözümüzün önünde cereyan etmeyen hangi fena
lıkların muhafızı olacağız? Binaenaleyh bendeniz 
muhafızı olduğumuz ve gözümüzün önünde bu
lunan kanunsuzluğun refini ve müsebbiplerinin 
mesuliyetini teklif ederim ve bunun için de bir 
takrir veriyorum. 

Müdüriyeti Umumiyenin memurin kadrosun
da teklif ve sarf ettiği 10 445 lira, encümeni âli
nizin kabul ettiği (8 947) liradır ve bu dokuz 
ayda sarfedilmiştir. Halbuki bu, memurini mer-
keziyenin bir senelik muhassasatı idi. 

Bendeniz diğer fasıllardan bahsetmiyorum, 
kâğıt alınmış, matbaa alınmış... Belki lüzumu 
vardı. Fakat Müdürü Umumî Beyefendi bu kür
süden itiraf ettiler ki; şimdiye kadar alman şey
lerden, yoksuzluk içinde çırpınan diğer yerler
deki gazetelere, en çok neşriyatta bulunan Ana
dolu matbuatına bir zerre bile verilmemiştir 
ve kendileri de bunu buradan itiraf etmiştir. Bi
naenaleyh yapılan muavenetler, göz önünde bu
lunan matbuata olmuştur. 

Demek ki; merkezde istihdam edilen memu
rine senede (2 280) lira sarf edilmek lâzım gelir
ken, dokuz ayda (8 947) lira sarfedilmiştir. Yani 
bu fazla sarfiyatın kanunen bir mesulü vardır ve 
o mesulü kanunen aramak lâzımdır ve bu kad
royu kim bozmuştur? ye bu ne sıfatla ve ne sa
lâhiyetle yapılmıştır? Malûmu âlileri olduğu üze
re bu kadro Meclisi Âlinize tevdi edilecek ve 

.Meclisi Âliniz de ikinci bir kanunla kadroyu kabul 
ve bütçesini (tasdik edecekti. Ona göre sarfiyat 
yapılacaktı. Binaenaleyh bu kadroyu hotbehot 
yapanlardan ve bu parayı sarf edenlerden bu pa
ranın tazminini teklif ederim. 

Erinci mühim bir noktaya daha temas etmek 
istiyorum. Bugün elimize verilen matbuat hulâ
saları vaktiyle Hamdullah Suphi Bey biraderi
miz tarafından da. bir iki defa neşredilmişti efen-
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Üiİer. Tabiî bunların kıymeti vardır, inkâr ede
mem. Bunun üçüncü sayfasında «Yunanlılar 
görünüşe göre Kemalilere şiddetli harekete ka
rar vermişlerdi»... Yine keza o satırda «Morning 
Post Kemâliler muntazam bir orduya karşı koya
cak bir halde değildir» diyor ve daima ecnebi mat
buatında bu kelimeye tesadüf ediliyor. Fransa 
Umuru Hariciye Komiseri âzasından ayan (Lüs-
yen Kapesrten) böyle söylüyor ve buraya geçi
yor. Jurnal gaztesi de bunu yazmış ve daima bi
ze böyle hakaret yapılıyor. 

Efendiler; bu müdafaayi bir kişi, iki kişi 
yapmış değildir. Bu müdafaayi millet yapmış
tır. Bu millete attir. Bunun daima Matbuat 
Müdiriyeti Umumiyesi tarafından Avrupa'ya 
karşı tekzip edilmesi lâzımgelir. Bunu yapan 
millettir, teessüs eden bir Hükümettir. Münase-
batı siyasiyeye girişmiştir, her tarafta sefirleri 
vardır. Heyeti murahhasa gönderiyor. Lon
dra konferansına da murahhas gönderilmiştir. 
Sonra buna nasıl Kemali denilebilir? Nasıl tez
yif edilebilir? Bu tezyifi reddederiz. Bu 
tercümelere böyle tesadüf edildikçe, Matbuat 
ve istihbarat Müdiriyeti umumiyesince' bir ke
re değil, on kere, yüz kere, bin kere tekzip edil
melidir. Bu şimdiye kadar bir kere tekzip edil-. 
miş değildir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Şükrü Beyefendi 
bir şey soracağım••: Sizin rahmetlik Emek gaze
tesi hakkında bunlar bir şeyde bulundular mı? 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Hayir efendim. • 

MATBUAT MÜDİRl UMUMİSİ MUHİTTİN 
B. — Efendim, bu matbuat hulâsalarından tak
rir buyurdukları satırlar, tabiî bütün bunlar 
ecnebi matbuatına aittir. Biz bunları yalnız na
kil ile iktifa ederiz. Tabiidir ki; Matbuat Müdü
riyeti daima Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
olduğunu söyler ve buradaki bütün işler mille
tin işidir. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim, 
Karahisar Mebusu Şükrü Beyefendi; sarfiyatm 
sureti icrasından, tahsisattan ve ' kadrodan 
bahis buyurdular. Tabiî bunun bendenize de 
taallûku olmak itibariyle Heyeti Celilenize iki 
kelime ile vaziyeti hulâsa etmek isterim.. Malû
mu âlniz bir teşkilât, ya doğrudan doğruya 
bir kadro tanzimiyle, bir kanunu mahsusla tâ
yin ediliyor* yahut, buna nispetle biraz gayri 
muntazam olmakla beraber, ikinci bir usul var
dır ki,,o da; bütçe vasıtasiyle bu teşkilât icra 
ve kabul edilir. Heyeti Celileniz vaktiyle bir 
kadro tertip buyurmuşsunuz. Fakat şimdi oku
dukları hülâsadan da anlaşılacağı veçhile, bu 
kadro bir bütçe mahiyetinde değildir. Meselâ 
tahsisatı fevkalâde konmamış. Alelacele, bir ra
mazan gecesiymiş, bendeniz yoktum, bilmiyo
rum, alelacele, yarım saatin içerisinde böyle 
bir kadro tertip edilmiş. İşte bu kadro. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Maaş esas olduktan sonra tahsisatı fevkalâdesi 
var demektir. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Arzedece-
ğim efendim, müsaade buyurunuz. Alelacele 
böyle bir kadro tertip edilmiş. Bu kadro muah-
haren teşkilât itibariyle tebdil edilmiş. Fakat 
bunun tebdili Heyeti Celilenize arzedilmiş bu
lunan muvakkat bütçelerle kabul edilmiştir. 
(Gürültüler). Müsaade buyurunuz arzedeyim. 
Efendiler, muvakkat bütçenin tasdikmda, ve 
Heyeti Celileniz huzurunda mesele ariz ve amik 
tetkik edilerek kabul edilmiştir. Bu tadilât ya-
pılâlıdanberi, muvakkat bütçe ile kadrolarda 
vâki olan teşkilâtı cedi deden sonra, kadro hari
cinde bir para sarf edilmemiştir. (Meclis hiçbir 
kadro kabul etmemiştir sadaları). 

Efendiler! müsaade buyurunuz, usulünü ar-
zediyorum. Teşkilât iki türlü yapılır. Birisi doğ
rudan doğruya bir nizamnameye müsteniden ya
pılır, birisi de hiçbir nizamnameye istinat et
meksizin ve kadro hakkında bir kanun kabul 
etmeksizin, Heyeti Celilenizin kabul etmiş ol
duğu tahsisıatla yapılır. Heyeti Celileniz her 
hangi bir fasılda olursa olsun, falan fasılda bir 
müdiri umumî tahsisatını kabul etmekle o teş
kilâtı kabul etmiştir demektir. Binaenaleyh mu
vakkat bütçe müzakeresi esnasında yine Galip Bah
tiyar Beyin burada verdiği izahat esasına müs
teniden bir teşkilât kabul edilmiş ve o teşkilâ
tın kabul edildiği tarihten itibaren bu cetvelin 
ihtiva ettiği erkamın f evkında sarfiyat icra 
edilmemiştir. Binaenaleyh eğer buyurdukları sar
fiyatın kanuna tevfikan icra edilip edilmediği 
meselesi ise, teşrif buyursunlar, tetkik* buyur
sunlar. Hiç bir para - Bana ait olmamakla be
raber - Maliyeye ait olup matbuata mütaallik 
tahsisattan hiç bir para Heyeti Celilenizin mü
saadesine iktiran etmeksizin fazla sarfedilmemiş-
tir. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Eski yapılan k a d 
ro mülgadır denmiş mi acaba? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - Efen
dim; Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umu-
miyesinin bütçesi masarif kısmından (171 507) 
lira, bu para yedi Hazirandan sene nihayetine 
kadar sekiz aylık bir masraf karşılığı. Buna ye-. 
di Haziran masarifini de ilâve edecek olursak 
(84) bin lira tutuyor. Şu halde bu dairenin ma
sarif atı seneviyesi (255) bin lira olması lâzımge-
liyor. Halbuki biz yedi Haziran tarihinde ka
bul etmiş olduğumuz bir kanun mucibince on beş 
bin liralık bir masraf ve buna göre de bir kadro 
kabul etmiştik. Bir müddet sonra Matbuat ve 
İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi bir hayli para 
istemişti. Bendeniz ovakit itiraz ettim ve dedim 
ki: Eğer şu eldeki mevcut olan kadro bu idare
nin umurunu tedvire kâfi gelmiyorsa evvelemir
de bu Müdiriyet kadrosunu tanzim eder ve Mec
lise kabul ettirir, o zaman tahsisatı Verilir de* 
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mistim! Binaenaleyh o zaman bendenizin itira-
zatjm reddedilerek bu kırk beş bin lira kabul 
edilmişti, Hulâsai mâruzâtım: Şu-'-bütçe muci
bince yerilen.• tahsisatı- Meclisi Âli kabul etmiş
tir ve tabiî bu sarfiyat da tahsisat dairesinde 
sarf edilmiştir. Şu surette sarf edilen bir paranın 
tekrar münakaşası muvafık vej münasip olamı-
yaıcağmdan bunun reddi ile asıl itirazat ve ten-
kidatamızm 1337 senesi bütçesinde yapılmasını 
teklif ederim. 

REİS —- 343 ncü fasıl hakkında müzakereyi 
kâfigörenlerel kaldıksın.\. Kâfi; görmeyenler 
el kaldırsıa. Kâfi görüidüj 

BEİS— Takrirler vaı? efendim* 
B. M. Meclisi Riyafceti Celüesine 

7 Haziran 1336 talihli Matbuat--V6:istihbarat-
Müdiriyeti Umumiyesi teşkiline dair Meelisi Ali
ce- kabul edilen kanundaki kadro haricinde ya-: 
pılan, kadronun* ve bn . yolsrz sarüyatan. müseb-* 
biplerinden tazmini ile müsebbiplerinin mesuli
yetini teklif ederim. 

29.11,1337 
Karahisaan Sahip 

Mehmet Şükrü 
B. M. Meclisi Riyaseti Celiîesine 

Memleketimizin ilme. ve bilgiye olan ihtiyacı 
şüphesizdir. Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti 
Umumiyesi bu umdeyi ilâ: vç temin için gazete

leri teksir hususunda tesis edilmiş yegâne mü
essesedir. İhtiyacımız muhakkaktır. İsraf atın 
önü-alınmak ve. hakiki şekilde Anadolu matbuat 
ve ceraidi himaye edilmek şartiyle Matbuat 
Müdiriyeti Umumiyesi lâzımdı»/. 1337 senesinde 
daha müfid şekilde mesaisi tanzim edilmek üzere , 
müzakerenin kifayetini ve maddelere geçilmesi
ni teklif, ederiz. 

Kayseri Kayseri 
Sabit Ahmet' Hilmi 

- E^endimy Kara-MsaNSafcip> Meteass:-
ŞükmBeyin takrârinireyinize-vaaesliye^um, Btt-
maddeye taallûk eder- Bü>fasia -aittir* Diğerle* 
ri esa»a = taallûk e^yor... Bütçeninim netieesinde 
okmaeak&r, (Tatair: tekrar, oksnş«nv.sadaları). 

(Şükrü-Beyin, takriri tekrar okundu). 
Bu takriri nazarı mütalâaya-alanlar lütfen 

el kaldırsın.: > 
YAHYA GALÎFB. (Kırşehir) — Reis Beye

fendi, bunu reye vazettiğini: takdfrde-bütçe 
müzakeresine lüzum kalmaz.Yani fasıl üze**ne 
yapılmalıdır. 

REİS- - Müsaade buyurunuz, bu fasla ait/bir 
tekliftir. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el* kal
dırsın. Alınmadr: Efendmr" 3|4 net fı$sla- geçil
mesini kabul edenler lûtfeır el kaldırlmv Kabti 
edildi1. ' • . . ' " " . 

Bes, dakika, teneffüs.! 

• • • » t «• * 

REİS 

Açılma saati 4,30 sonra 

İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATtP : Âta B. 

REİS— Celseyi açıyorum: 344 ncü fasal | okunaeakî 

F. M. 

344 

Nev'i mnhassasat 
Hükümete Bneüiae&ee 

tekiif olunan- kabul edilen 

Masarifi tesisiye ve inşaat 
İhbarat 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Masarifi muhabere ve istihbaıiye 
Kâğıt tedariki için. 
Propaganda ve telif at 
Anadolu matbuaatma muavenet 
Müteferrika 

2 oee 
500-

ıa» 600* 
45 000 
ı& oe&v 5000-
2 eeo 300 

2 000 
500 

1 200 
600 

4& 000 
15 000 
5 000 
2 000 
300 

— m— 



" ' . Hükümetçe Encümence 
¥. M. Nev'i muhassasat teklif edilen kabul edilen 

10 İstihbarat ve irşadatı hariciye 10 000 10 000 
11 -Harcırah 3 500 3 500 

Yekûn 85 100 85 100 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, 344 ncü 
faslın 6 ncı maddesinde, kâğıt tedariki için on 
beş bin lira var... Bu on beş Din lira, yalnız mer
kezde sarf olunmak üzere mi yoksa harice de mua
venet etmek üzere,mi konmuştur? 

Herhalde harice, de muavenet var., diy©çek
ler ; fakat hariçten bazı bildiğim var, gelip pa-
ralariyle ve zor ile kâğıt alıyorlar.. Sonra; 
propaganda ve telif at deniyor ve bunlar için de 
beş bm lira gösteriliyor.. Propagandalarını an
ladık, fakat telifat nedir? J^e gibi şeyler telif 
olunmuş? Buna cevap isterim. . 

Sonra efendim, masarifi muhabere ve istih-
bariye: 45 bin lira insaf yahu! Başka bir şey de-
miyeceğim. Muhabere nerede, istihbar nerede?. 

HASAN BASRİB.- (Karesi) — Matbuat ve 
İstihbarat bütçesi müzakeresi pek hararetli ve 
münakaşalı oldu.. Hakikaten en canlı sahai tet
kik ve müzakere .Matbuat ve istihbarat bütçesi
dir.. Ben arkadaşlarımın israfata müteallik ola
rak serdettikleri tenkidata bu mesele hakkında 
esaslı ve köklü bir kanaata mâlik olamadığın
dan dolayı iştirak edemiyeceğim.. 

Yalnız şurasını arzedeyim k i ; Matbuat ve 
İstihbarat mesailinde yapılacak sarfiyat; haki
katen en lüzumlu en faideli ve en semereli sar
fiyattır. Yalnız bunlar; suiistimalât sahasına teş
mil edilmemek şartiyle.... . 

Ben masarifi tesisiye, propaganda ve telifat 
ve sonra Anadolu matbuatına muavenet madde
leri hakkında bazı mâruzâtta bulunmak isti
yorum... Bu maddeler. Matbuat ve istihbarat 
Müdiriyetinn vazifei dahiliyesine taallûk ediyor. 
Matbuat Müdiriyetinin dahildeki vazifesi; hâdi-
satı ruzmerreden halkı lâyıkı veçhile haberdar et
mek; mücahedei milliyenin, mâna, mahiyet ve 
gayesini anlatmak ve bu hususta mevcut bütün 
vesaiktan istifade etmek, hulâsa halkı tam mâ-
nasiyle.tenvirve irşat eylemektir... 

Ben efendiler; maalesef, matbuat ve istih
barat makinesinin mihveri matlupta dönmedi
ğini hissediyorum> Bana; Matbuat Müdiriyeti, 
amal ve hissiyatı milliyeden ziyade kendi fik
rine göre bir meslek takip ediyor; mücahedei 
milliyeyi başka mecralara dökmek istiyor, bi
naenaleyh her tarafta umumî bir hoşnutsuzluk 
hâsıl oluyor gibi v geliyor. Bilmem yanılıyor 
mıyım? Meselâ,-müdiriyet vazifei esasiyesini 
bırakarak diğer şuabatı Hükümete ait mesail ile 
iştigal ediyor. Abadan aylar geçtiği ve binlerce 
lira sarf edildiği halde müdiriyet matbuat dai

resi için henüz bir matbaa tesisine bile mukte
dir olamadı. Binlerce liraya mal olduğunu an
ladığımın bugünkü matbaası en iptidai bir şe-' 
kildedir. Gürültüsü çok, fakat mahsulü az de
ğirmenler gibi. Matbuat makinesi de bu kadar 
masraflara rağmen millet için maalesef faideli 
ve ciddî bir mahsul çıkaramıyor . . Demin bazı 
zevat tarafında Heyeti Celile muvacehesinde gös
terilen ve kıymeti edebiyesinin ne olduğunu he
nüz anlayamadığım piyesler, iki saat zarfında 
yazılan ısmarlama eserler kabilindendir. Bun
larla milleti irşat etmek istiyorlarsa hakikaten 
yanılıyorlar. Alemi tahrirde; hiç bir mevki ve 
şöhretleri olmadığını zannettiğim bazı zevatın 
kafalariyle iş görülmek isteniliyor. Efendiler 
sorarım: Milleti tenvir ve irşat hususunda bu ço
cukça yazılan piyeslerin, halk nazarında ne mâ
na ve kıymetleri olabilir? (Hiç sesleri) ve pro
paganda denilen şeyler bunlardan mı ibarettir? 

Biz bugün halkın anlayacağı dil ile ve itiyat 
ettiği yollarla ve onların muhterem ve necip his
lerini rencide etmiyerek, okşamak suretiyle ir
şat ve tenvir mecburiyetindeyiz. Bu husustaki 
noktai nazarımı, Hakkı Hami Bey uzun uzadıya 
tavzih ettikleri için ben ayrıca izah etmek iste
miyorum. Anadolu'nun göbeğinde çalışan bir 
Matbuat ve istihbarat Dairesi, Anadolu'nun 

ruhiyatına ve temayülâtı hakikiyesine göre ça
lışmak mecburiyetindedir ve böyle çalışmazsa 
muvaffak olamaz efendiler . . 

Efendiler; anlayamadığım diğer bir meseleyi 
de anlamak isterim. Burada halk dersleri na-
miyle Matbuat ve istihbarat Müdiriyetinin pek 
büyük bir teşebbüsü varmış. Ben'bunun mahi
yetini henüz anlayamadım. Gazetelerdeki ilânı 
görünce, bunun gerçekten halkın ihtiyacatı fik-
riyesine uygun bir teşebbüs olduğuna zahip ol
muştum.. Çünkü halk denince bizde hatıra ge
len şey; âmme. Halbuki bilâhara bu dersanelere 
devam edenler orada gösterilen dersleri anlayın
ca, bu teşebbüsün ve bu derslerin halk ile yani 
âmme ile hiçbir münasebeti olmadığını öğren
dim. Efendiler; kemali bitaraf i ve hürriyetle mu
hakeme ediniz. Tarihi siyasiden, hukuku siyasi-
yeden; Janjak Eusso'nun parlak şeylerinden, 
nazariyelerinden, halk ne anlar? 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Memleke
timiz, yalnız Ankara mıdır, zaten? 

HASAN BASRl B. (Devamla) — Ve bugün 
için bu ilimlerin, bu frenk nazariyelerinin neşir 
ve tamiminden acaba müdiriyet ne bekliyor efen
d i l e r ? . . 

— 526 — 
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Eğer halkın cehlini izale ise - ki bu .şayanı 

takdir ve teşekkürdür - böyle derslerle, bu tarz
larla halk tenvir edilemez . . 

Ve ben anlamıyorum: Esasen, bu mahiyetteki 
teşebbüsatı ilmiye zannederim ki Maarif Vekâ
letine ait bir meseledir . . Vekâlet, halkın talim 
ve terbiyesini düşünüyorsa, buna ait esaslarını, 
programlarını, halk mekteplerini, halk konfe
ranslarını meydana getirir ve bundan âmme ha
kikaten istifade eder. İşittiğime' göre; Matbuat 
ve İstihbarat Müdiriyeti, halk dersleri namı al
tındaki bu derslerden, darülfünun tahsili takip 
ettiğini anlıyor ve zennediyorum. Filhakika bu 
dersler, darülfünunda okunan derslerin bir kıs
midir. Fakat efendiler; bunları, bu ihtisas ders
lerini, dereeatı tahsiliyeyi geçirmiyen efendiler 
takip edemezler ve takip edenler anhyabilirler 
mi.'anlıyamazlar mı? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Basri Bey! Yalnız 
Mızraklı İlmihal mi okutsunlar1?.. 

HASAN BASRİ B. (Devamla ) — Hulâsa 
efendiler bunlar, bu deresler, hakikaten halk 
dersleri ise, halk yani âmme bundan bir şey'an-' 
lıyamaz . . . Yok. eğer darülfünun dersleri ise, 
böyle teşkilâtla darülfünun tahsili de olmaz.. 
Esasen bu vazife de Matbuat ve İstihbarat Mü-
diriyetine değil; Maarif Vekâletine aittir . . 

Acaba Maarif Vekâletiyle Matbuat ve İstih
barat Müdiriyetinin bulunduğu aynı daire için
de, bu •• vekâletle, müdiriyet tevhidi" mesai-mi et
tiler? Acaba vekâletle, müdiriyet birleşti mi? 
Ben rica ediyorum efendiler; bu mesele hakkın
da Maarif Vekili Beyefendi bize lütfen biraz iza
hat versinler. Bu izahatı Matbuat Müdiriyetin-
den istemiyorum. Çünkü bu vazife ona ait de
ğildir. 

Matbuat Müdiriyeti, bu derslere devam eden
lere tıpkı darülfünun vesikaları gibi birer de 
vesika veriyormuş ve bunlara mahreç tâyin 
ediyormuş!. ' 

Asrın harikaları inkâr olunamaz, ihtimal bu 
da bir harikadır. (Handeler).. Evet; iki ayda 
darülfünun şahadetnamesi almak hakikaten bü
yük bir harikadır. Efendiler: Düveli mütemed-
dineye haber gönderelim, muazzam ve büyük 
mektepler açtık. Onlar darülfünunlarımı mek
teplerini kapatsınlar . .B iz bunun çaresini bul
duk, iki ayda darülfünun tahsili yapılırmış. 

REİS — Basri Bey fasla dair söyleyiniz. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendim 

bu fasıl ile alâkadardır.. Çünkü bunlar; propa
ganda ve telifat maddeleridir. Bunun yanlış an
laşılmış maddesinden meydana çıkıyor . . Bina
enaleyh mâruzâtım, bu fasıl ile ve bu madde ile 
alâkadardır. 

Halk derslerini böyle iki ayda ikmal eden 
efendiler; matbuat dairesindeki işlere tâyin olu-
nacakmış.. Bu kadar hor bir mideye ben rast 
gelmedim efendiler. Demek ki matbuat kadro
su henüz noksan imiş ve daha birçok efendiler 

de oraya tıkılacakmiş . . 
Efendiler doktorlara soruyorum; bu mide, 

bu kadar kavi mi? Bu kadar sikleti götürebilir 
mi? Götüremez mi?.. 

Efenidler; bu arzettiğim meselenin matbuat 
ile alâkası yoktur. Fakat matbuat bütçesinde... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Matbuat Mü
diriyeti demek; Propaganda Müdiriyeti demek
tir. zannederim yanlış anlıyorsunuz. 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Efendim 
bunların bütçeye taallûku yoktur. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Telâş bu
yurmayınız Muhiddin Baha Beyefendi.. 

MUHİDDİN BAHA B. — Bütçeler henüz bit
memiştir, vakit kalmadı, bütçeler bu akşam bite-
çektir 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Üfendim 
telâş buyurmayın, ben de matbuat müntesibiyim 
ev matbuatı sevenlerdenim ve halk ile de alâka
darım. 

ZİYA HURŞİT B. (Lâzistan) — On beş da
kikayı geçti (Gürültüler). 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — On beş di-
kika; o, tahriri meselelerdedir.. 

REİS — Rica ederim dinliyelim. (Devam, de
vam sesleri). 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler; 
propaganda da çok lâzım, elzem . . . Fakat bu
nun fennini bilmeli, yolunu bilmelidir. Propa
ganda bir fendir. Bu fen; mekteplerde öğretil
mez, bu fen; uzun müddet halk arasında ve halk 
ile temasla öğrenilir; halkın ruhiyatını anla
makla öğrenilir. Eğer propaganda yapıyoruz di
yen efendiler böyle zannedivorsa, yanılıyorlar, 
böyle propaganda olmaz. Böyle halk dersleri' 
olmaz . . Böyle teşkilât ve böyle vazife olmaz . . 

Bu cihetler hakkında Hakkı- hami Bey iza
hat vermiye idi, ben bu cihet hakkında bildik
lerimi daha ziyade izah edecektim. 

Köylüleri bilmeli, eserler, köylü dili ile yazıl
malı, halkın temayülât ve ruhiyatına tama-
miyle mutabık neşriyat yapılmalı. 

Propaganda namiyle yapılan şeyler efendiler; 
demin gösterdikleri piyeslerden ibaretse; bu pi
yeslerin mahiyeti ve kıymeti bence sıfırdır . . 

Elime İstanbul'un temiz evlâtlarına serlevha-
lı, (Sizde mi satıldınız) cümlei istifhamiyesini 
havi bir manzumecik geçti, bunun bir kaç satı
rını - ki baş tarafındadır - müsaade ederseniz 
okuyacağım. 

REİS —- Basri Bey, müsaade buyurun . . . 
(Oku, oku sesleri). 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Efendiler 
ezbere okuyacağım: 

Dök kalbinin nurunu bu yurdun yollarma: 
Fazla durma, gel atıl kollarma . . . 
Burda seni özleyip seni bekliyenler var: 
Neye böyle gecikti, gelmiyor diyenler var . . . 
RE IS — Rica ederim Basri Bey Sadede gelin.. 

(Handeler). : 
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HASAN BASRt B. (Devamla) — Bükülmez 

çelik imanına, azmine ümit bağlayanlar var. 
Eferfdiler: îrşat böyle olmaz... 
REÎS — Sadedagel Basri Bey. 
HASAN B A S R Î B . (Devamla) — Hulâsa 

efendiler,t bazı rüfekayickiram.gibi Matbuat ve 
istihbarat dâiresinin lâğvine taraftar değilim; tah
kimine taraftarım; ıslahına taraftarım... 

>Bu müesseseyi; halkımızın ve muhitimizin 
icabat ve iktizaiyatma -göre ıslah edeliim; yık-

: mıyfdtm. 
ABDÜLGAFÜR,Ef. • (Karesi) — Hepimiz ona 

îtarâütahz. (Müzakere kâfi sesleri). 
MATBUAT'MÜDÎRÎUMUMİSÎ MUHÎTTlN 

B. — Müsaade buyurun efendim. Basri Beyin 
buynTd^ğu gibi i halk dersleri Darülfünun değil
dir -halk dersleri; dershane de değildir. Halk ders
leri ; propaganda yeridir. 

HARİCÎYE VEKÂLETİ V. MUHTAR B. — 
• Ve meceanenddr. 

MATBUAT MÜDÎRÎUMUMÎSÎ MUHÎTTÎN 
B. (Devamla) Onu da arzedeeeğim. Biz halk 
dersleri yapıyor ve masraf-ediyor değiliz. 

Bropaganda yapılmalı ve onun yolunu da bil
meli buyurdular. Propaganda; masrafsız propa
ganda yapmaktır. Biz burada hergün 30 - 40 -
60 ve hattâ yenmiş ki$ topluyoruz ve onlar bir 
saat dedikodu ile .meşgul olacakları yerde; o saati 
butrada muhakem^i fikriye: ile geçiriyorlar. Ayni 
zamanda nmeselâ orada .okuttuğumuz dereler ; Da
rülfünun dersleri değldir. Onun içinde meselâ 
Sevr Muahedesini • (bendeniz tahlil ediyorum. 

Sevr Muahedesini bu memlekete öğretmek gü
nah madır? Ve Sevr Muahedesinin ne büyül 
vesâkai zulüm olduğunu -mümkün olduğu kadaı 
3 - 5 kimiye duyulmak bu da günah mıdırf Ve bu
nu 'bedava anlatmak kabahat mıdır efendiler? 

Bunların1 Darülfünun ile hiç alâkası yoktur. 
Halk dersleridir buyurdular; halk dersleri keli
mesinin buna ilâvesinin sebebi şudur efendiler: 

Dünyanın her mütemeddin memleketinde, 
hayatı fikriye sahÜbi olan her memleketinde bir 
Darülfünun vardır ve oralar ulûm ve fununun 
merkezi saltanatıdır. 

' Oralarda, herkesin ;girip çıkması kolay olmak 
iizere bir takım salonları da vardır ve oralara 

F. M. ' * ' _ Nev'i muhassasat 

345 ikinci kısım matbaa 
1 Matbaa 
2 Teminat 
3 Masarifi tab'iye 
4 Üeurat 

REÎS — 346 ncı fasla geçilmeatmi.kabul buyu-

2 nci; 3 neü derecede adamlar gelirler; birtakım 
dersler dinlerler ve bunlar meccanidir ve mecca
ni olduğu ve herkese bilâkaydüşart açık olduğu 
için;1 Sultani tahsiline vesaireye ihtiyaç olmaksı
zın herkes oralara gelir gider ve bunlara (Kur-
popüler) derler. Dünyanın her tarafında ve her 
memleketinde emsali adidesi vardır. Mütemeddin 
milletler ve .memleketlerde iyi fikirler intişar 
ediyorsa; sırf bu gibi müesseseler .sayasinçle inki
şaf etmiştlir. Burayı da elimizin ve gücümüzün 
yettiği kadar bu şekilde yapabildik. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bu ders
leri dinlemeğe Ankara'da kimler -geliyor efendim? 

MATBUAT MÜDÎRÎUMUMÎSÎ MUHÎTTlN 
B. (Devamla) — Düşünmesini istiyen, bir şey 
öğrenmek istiyen, bir şey konuşmak istiyen adam
lar geliyorlar ve bunlara hiçbir masraf yoktur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
ben derslerin okunmasına aleyhtar değilim; yal
nız -bu dersler halk: dersleri değildir diyorum. 
Eğer halk dersleri okunmak lâzımgelirse, bu da 

Maarif Vekâletine aittir diyorum. Matbuat Müdiri-
yeti kend vezaifiyle meşgul olsun. 

MATBUAT MÜDÎRÎUMUMÎSÎ MUHÎTTÎN 
B. (Devamla) — Halk dersleri; Darülfünun ders
leri değildir. Meselâ tarihi siyasi; adı yalnız ta
rihi siyasidir ve asıl1 dersler tarihi siyasiye ait 
meselelerdir. Halihazırda orada münakaşa etti
ğimiz mesele ise, ingiltere'nin şark siyaseti ef-
sanesidir. Bu efsaneye karşı mücadele etmek 
için ve birtakım düşman fikirlerine karşı müda
faa edebilmek iein sırf bir propagandadır. 

REÎS — Efendim* Saruhan Mebusu Avmi 
Beyin bir takriri var: 1337 senesinin birkaç saati 
kaldı ve bütçe henüz çıkmadı, müzakereyi kâfi 
görerek bütçenin-İkmaline vakit bırakılmasını 
teklif ediyor. 

Efendiler; bu bütçeden başka aynı zamanda 
mart - nisan aylarına mahstus olmak üzere şimdi 
aldığım bir avans teklifi vardır ki bunu da bu
gün müzakere etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. 

Matbuat bütçesi hakkındaki müzakereyi kâfi 
görenler lütfen ellerini kaldırsınlar. .Müzakere 
kâfi görüldü. 

345 nci fasla geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsınlar. 345 nci fasla geçildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

12 000 12. 000 
0 0 
0 0 
0 0 

Yekûn .12 000 12 000 

ranlar, ellerini .kaldırsınlar. 346 nci fasla geçildi. 
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F. M. Nev'i 

346 Üçüncü kısnn telsiz telgraf 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 
bu fasılda telsiz telgraf için 50 bin lira var. Hal
buki memleketimizde bugün hali faaliyette on 
dört tane telsiz telgraf vardır, bunun için bunun 
derhal tayymı teklif ediyorum. 

REİS — Müdiriumumî Bey, telsiz telgrafa 
ait tahsisatın tayyı teklif olunuyor, mütalâanız 
var mil 

MATBUAT MÜDÎRÎUMUMÎSÎ MUHİTTİN 
B. — Efendim, telsiz telgraf hakkında müzakere 
ediliyor. Ona ait bir tetkikat vardır. Telsiz tel
grafa ait olan ihtiyacı azîmi takdir buyurursunuz. 
Bu elimizde bulunmuş olsa idi bugün pek çok 
şeyler yapabilirdik. 

MALÎYE V. FERİT B. — Efendim ,telsiz 
telgraf meselesi malûmu âliniz ne kablomuz var
dır ve ne de şebekemiz vardır. Ne de diğer mil
letlerin telgraf şebekeleriyle alâkamız ve irtiba
tımız mevcuttur. Binaenaleyh hariçten vâki olan 
telsiz telgraf haberlerini ellerimizde bulunan 
küçük makinalarla almak kabiliyetindeyiz. Fakat 
bu makinalarm 'intişar dâiresi gayet mahdut ve 
üç yüz kilometreyi tecavüz etmediği için herhan
gi haberi istediğimiz dakikada etrafı cihana isma 
ettirmek imkânın! bulamıyoruz. İşte böyle bir 
telsiz telgraf cihazı tedarik etmeğe Hükümet lü
zumu kati hissettiğinden dolayı bunu Heyeti Ce-
lilenize teklif etmiş ve Encümeni Âliniz tarafın
dan da kabul edilmişti ve daha doğrusu alâkası 
Matbuat ve İstihbarattan ziyade posta ve telgrafa 
ait olduğu için (1337) senesi posta ve telgraf büt
çesine ilâve edilmiş ve o suretle arzedilmiştir. Ha

riciye Vekâleti bu suretle muamelesini, Cami Beyle 
muhaberesini ikmal etmiştir. Tetkikat yax>ıl-
maktadır. Eğer tetkikat biterse ve fiyat münasip 
görülecek olursa bunu tabiî almak lâzımgelir. 
Devletimizin idaresi, siyasiyatımızın temini nok-
tai nazarından kendi efkârını, dakikası dakika
sına muhtelif büyük telsiz telgraflara isal etmek 
lüf umuna binaendir ki, bu zaruri masıraf ihtiyar 
edilmiştir. Fakat bugüne kadar bundan 483 lira 
sarf edilmiştir. 483 lirayı burada kabul ederek, 
diğerlerini iptal edecek olursanız Heyeti Celile-
niz bilir ve iptal edersiniz. Fakat İ337 bütçesinde 
teklif edilmiştir. Posta ve Telgraf Müdiriye-
tinn tahsisatına dâhildir, muhaberesi cereyan et
miştir, Eeğer bunu süratle tesis etmek istiyorsak 
derakap tediyat yapacak ve bunu Anadolu'nun 
emin bir yerinde kurarak Hükümetimizin bu 
dünya ile muhasebatını temin edecektir. (Çok iyi 
sadalan). 

&ALÎH Ef. (Erzurum) — Ferit Bey! Ferit 
Bey! cevap vermeğe tenezzül etmiyor musu-

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

50 000 50 000 

Yekûn 50 000 50 000 

i nuz ? Hariciye Vekili burada. Sen maliyecisin, 
sen paranın aleyhinde neden söz söylüyorsun! 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Bilip 
bilmediğiniz herşeye karışmayınız, müsaade bu
yurunuz. Ben buraya, bu kürsünün üzerine 
çıktığım zaman 50 bin liranın... (Gürültüler). 
Rica ederim Salih Efendi susunuz. 50 bin li
radan bugün... (Gürültüler) Müsaade buyuru
nuz. Bunun 483 lirasının sarfedildiğini Heye
ti Aliyenize arza mecburum. Binaenaleyh 50 
bin lira birdenbire iptal buyurulursa işte ben 
bu noktai nazardandır arza mecburum (Teşek
kür ederiz sesleri). 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim; 
bizim elimizdeki makinelerin 13 tanesi filhaki
ka ufaktır, 500 kilometreye kadar muhabere 
ederler. Sivas'ta tesis olunan büyük telsiz 
telgraf makinesi ile ledelhesap doğrudan doğ
ruya Paris ile konuşulacağı anlaşılmıştır. Yalnız 
ufak bir noksanı vardır. O da (Akümülâtör) ü 
noksandır. O da telâfi edilecek olursa bütün 

, dünya ile konuşmak imkânı hâsıl olacak. Fa
kat bugün f arzediniz ki bu Sivas'taki telsiz, tel
graf makinesi işlemiş olsa, telsiz telgrafçılar
dan aldığım malûmata nazaran, bizim lehimize 
neşredilmek istenilen havadisleri bugün İstan
bul'daki düşman zırhlıları derhal menediyor-
lar. Bugün elimizde kuvvetli bir telsiz telgraf 
dahi olsa onlar mevcatı elektrikiyeyi kestikten 
sonra hiç bir menfaati olmıyacaktır. 

Bugün bizim Zonguldak makinesi doğrudan 
doğruya veya bilvasıta konuşabilir efendim. Bu
nu arzettiğim gibi, makinenin noksanını ikmal 
edelim. 3, 5 bin lira verelim, bu suretle telâ
fi edelim ve yeniden bir telsiz telgraf tesise lü
zum yoktur. 

MALÎYE V. FERİT B. — Efendim, bende
niz bu meseleyi, refiki muhteremim Hariciye 
Vekili Beyle tetkik ettim. Filhakika buyur
dukları gibi bir makine getirilmiştir. Kasta
monu'ya geldi, Fakat bu da yine 3 bin kilomet
re ile muhabereye muktedir değildir. Hattâ 
onun akümülâtörlerini buraya getirip bura
daki telsiz ile 300 kilometre ile muhabere etmek, 
hariçten gelecek haberleri almak mümkündür. 
Fakat hariee isal etmenin imkânı yoktur. 

Buyuruyorlar ki; zırhlılar ve saire muha
beratı tatil ederler ve mâni olurlar. Beyefendi
ler^ bilirsiniz ki muhaberatı Ratetmek için tel
siz istasyonlarının ayrıca havaya ceryanı elekt
rik! terketmeleri lâzımdır. Bu suretle tatil ede
bilirler. Eğer daima tatil edilmiş olsaydı bizim 
de hiç bir taraftan haber almamamız lâzımdı. 

— 529 — 
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Halbuki Moskova'dan haber alıyoruz ve haber 
veremiyoruz, yani biz öyle bir adam vaziyetin-
deyiz ki kulağımız var, dilimiz yok. Siyaset 
nöktai nazarından dilimizin olmamasını düşü
nünüz. Biz onu eğer o saatte bjitün dünyaya 
isal etmiş olursak siyasetimiz şüphesiz ki pek 
çok müstefit olacaktır. Bu noktai nazardan bu 
makine elzemdir ve bunun Heyeti Celilenizden 
kabul edilmesini rica ederim. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Muavenet, 
Sıhhiye bütçesinin 150 bin lirası gibi ölmasm, 
bu mesele anlaşılsın, telsiz telgraf alınmış mı
dır? 

MALÎYE V. FERÎT B. (Devamla) — Hayır 
efendim. Arzettim, zatı âliniz yoktunuz. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Bunun 483 
lirası sarfedilmiş, fakat Cami Beyle Hariciye 
Vekâleti arasında muhabere cereyan ederek 
bunun tedariki takarrür etmiştir. Bu, Mecli
sin karariyle mi olmuştur? 

JMLİYE V. FERÎT B. (Devamla) — Evet, 
Encümeni âlinizin karariyle olmuştur. 

'İHSAN B. (Cebelibereket) — Bu karar He
yeti Umumiyenin midir? 

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Efen
dim ; Heyeti Celilenizden bu tahsisat talep edil
miş ve Encümeni âlinizin tasvibiyle bütçeye it
hal edilmiştir. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Demek ki Ma
liye Vekâleti kendiliğinden sarf etmiştir ve He
yeti Umumiyenin kararına iktiran etmemiştir. 

YAHYA GALİP B. (Kırs#ri) — Beyefen
diler; eğer bu para bu sene sarfedilmiş ise bu 
sene ^bütçesinde ipka edilir, gelecek seneye -ait 
bir para ise gelecek sene bütçesine ilâve ede
lim. Bunun için ûzunuzadıya söze hacet yok
tur. 

HARİCİYE V. V. MUHTAR B. — Efendi. 
ler; muhabere meselesi Devlet meselesidir. Dev
let demek muhabere demektir. Muhaberesi öl-
mıyan bir Devlet yoktur ve olamaz. Çünkü ma-
kasıdım temin ve terviç edemez. Şimdiye ka
dar içinde bulunduğumuz bu devrei mücadele
de makasıdımızı âleme bihakkın anlatabilemeyi-
şimidıi sebebi, vesaitimizin olmaması keyfiyeti
dir. Binaenalâzaiik bu, Hükümetin mevcudiye
tiyle -tev'em olacak derecede haizi ehemmiyet 
bir meseledir. Elde bulunan bir iki telsiz telg
raf merkezi; iki yüz elli ilâ üç yüz metreden 
ziyade bulunan mesafeye isal edemiyor ve yal
nız alıyor, veremiyor. Halbuki bu, Devlete lâ
zım olan bir şey. Meselâ; Moskova, Berlin, Pa
ris gibi merakizi mühimme ile doğrudan doğru
ya'muhabere edebilmek kudretini hak bir âlet 
olmalıdır. İşte fbugün Londra'da bir heyeti mu-
rahhasatoız vardır. Onun!a,.muhabere etmek için 
mutlaka; İstanbul'a müraeaat etmek mecburiye
ti elime^i karşısında bulunuyoruz. Bundan da-
Ha >öBm bir «ey olamaz. Makasıdımızı Avrupa'

ya tamim edemiyoruz. Cihana efkârımızı, der
dimizi anlatamıyoruz. Bizi dağlara çekilmiş, 
harp için harp yapmak arzusunda bulunan bir 
miUet, bir heyet gibi telâkki ediyorlar. Niçin? 
Çünkü muhabere edemiyoruz. Az çok yapabil
diğimiz muhabere için; elyevm kendileriyle ha-
liharpte bulunduğumuz Devletlerin acentelerine 
müraeaat zarureti içinde 'bulunuyoruz. Bina
enaleyh buna değil elli bin lira, üç yüz bin lira 
azdır ve üç milyon lira iktiza etmiş olsa derhal 
vermek lâzımgelir. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Sarfedilen para ka
bul edilir. Çünkü sarfedilmiş. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim; bu elli bin liradan sarf olunan yalnız dört 
yüz seksen üç lira olduğunu söylediler ki doğ
rudur. Şimdi bu elli bin lirayı buraya koy
mazsak kıyamet kopacak değil ya ? Buyurulu-
yor ki; bu paraya gelecek senenin telgraf büt
çesine koyduk ve 1337 senesi yarındır. Bu me
sele üç yüz otuz yedi senesinde müzakere olu
nur. Peki amma ya bizim 1337 bütçesi çıkınca
ya kadar bu sipariş edilmişse, bunu ne yapalım? 

Bunu derlerse, bunun bir çaresi var; şimdi 
size bir avans verdik, o avanstan, fevkalâde bir 
ihtiyaç hâsıl olursa, Maliye Vekili tesviye ede
bilir. Bunun için neden uğraşıyoruz? 

BİR MEBUS B. — Nasıl olur Bey ? 
MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Zuhur 

edecek masraf avans olarak verilebilir ve telg
raf bütçesinden bunun tayyı -lâzımdır. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Mazhar Mü
fit Bey! Müdürü Umumî Bey dedi ki : Dok
san bin lira tasarruf ettik, bu. hangi fasla ait
tir f 

MAZHAR MÜFİT B. — Ben Müdürü Umu
minin avukatı değilim. 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Riyaseti Celileye 
Memlekette on dört telgraf ımerkezi vardır. 

Telsiz telgrafa ait tahsisatın lâğvini teklif ede
rim. . 

28 Şub*fc 1337 
Barsa 

Operatör Emin 
IiElS — Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın. Kabul edildi. Efendiler; takriri kabul 
ettiniz. Fakat sarfedilen dört yüz seksen üç li
rayı kabul ediyor musunuz? (Kabul, kabul ses
leri, gürültüler). 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarj Sahip) — 
Nereye sarf edilmiş? »bilmiyoruz ki, 

MÜFİT M. CKırşehir) — Eti dört yüz sek
sen üç lirayı sarf eden Maliye Vekili Beyefendi 
değildir. Madamki, Matbuat idaresine verilmiş 
bir maddedir. Matbuat Müdürü bunun nereye 
sarf edildiğini haber versin de oma göre kabul ve 
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ademi kabulünü çüişiinelmL Bunu, Maliye Veki
li bilemeE, Matbuat Müdürü bilir, 

MAJutYE* VEKÎLÎ FERİT B* — Efendim, 
malûmu âliniz bu dört yüz seksen, üç lirayı biz
den havale-almışlardı. 

MÜFÎT Ef. (Kırşehir) — Malûmatımız ol
mayan bir şeye Meclis ne yapsın? Maliye Vekili 
Bey bitmez, Matbuat Müdiri bilmez^,dört yürsek

sen ü$, liranın baş$ agık kalır, Maclis ne yapsın? 
MATBUAT MÜDlRİ UMUMİSİ MUHİT

TİN B. — Anlaşılır efendim. Anlaşılması güç 
bir şey değildir. 

REİS — Efendim; fasıl tamamen tenzil edil
di; (Haısöyle sesleri). 347 nei fasla- geçilmesini 
kabul edenler ellerini kaldırsın, 347 nci fasla ge
çildi. 

F. M. jfev'i; muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul «dilen 

Memurin maaşstmft verilecek tahsisatı fevkalade-

Yekûnu umumî 17 507 

15 860 8 301 

160 145 

BEİS — 347 nei fasıl hakkında söz alan yok, 
tadünamede yok. Bu faslı aynen kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Tahsisatı ievkalâde las* 
lı kabul edildi. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Beis 
Bey, 90 bin liralık tenzilât yapılacak idi. Bu 
hangi fasıldan olacak? 

MALİYE VEKİLİ FERlT B. — Efendim, 
Muvazene Encümeninde sirfedilmeyen bir para 
hakkmda bir şey var ki, bütçe açığına sarfedilir. 

REİS — Efendim, şimdi okunan yekûnu 
umumiden elli bin lira tenziliyle yüz on bin yüz 
kırk beş lira kabul edenler lütfen ellerini kal-
düPsm. 

YAHYA GALİP B, (Kırşehir) — Hayır 83 
bin liraya tenzil edileceği kendi ifadelerinden 
anlaşılıyor. Demek masraf okadardjr. 

BEİS — Zaten, efendim, sarfiyattan fazla 
kalanlar iptal edilecek.. 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — ÎÎVet zaten sarfe-
dilen sarfiyattan hariç kalanlar iptal edile
cektir. Onuncun tenziline lüzum yoktur, 

RElS — Yahya Galip Beyin» şimdiye kadar 
yapılan sarfiyata ait takirri var;, okunacak. 

Riyaseti CelÜeye1 

Şimdiye kadar vukubulan masrafın seksen 
sekiz bin liradan ibaret olduğu Matbuat Müdiri-

.yeti tarafrndan ifade edilmekte olmasına naza
ran bütçe yekûriu umumisinin 88bin liraya ten
zilini teklif eylerim. 

28! Şfcbat 1337 
Kırşehir 

Yahya Galip 
REİS — Bum* reyi âlinize vazedemiyece-

ğim. Çünkü Akşama kadar sorfedolemeyen-pa
ralar hükümsüz kalır. (Gürültüler) v 

MATBUAT MÜDlRl UMUMÎSİ MUBfelV 
TIN B,»— Efendim, benim hesabım toptan hesap
tır, 10. lira, yüz lirsüasLa veya.ttakSan olabÛte 

HÜFÎT Ef. (Kırşehir). — M*lûmu âliniz 
mshkemede vukubulan sarfiyat.... 

"' KfiîS — Matbuat r«' İstihbarat • bütçesinin 

yekunu-umumisinden 50 bin lira tenzilinden- son
ra 110 145 lira- olmak üzere kabul edenler lütfen 
ellerini kaldtfstniar (Hayır sesleri). 

YAHYA G&LÖ» & (Kırşehir) — Reis Bey
efendi, föt bütcjfe meselesidir, teklifimi reye ko
yunuz, bu; bakkal hesabı değildir. Bu hesapla
rı vaiçtiyte yapaydılar, memurları- hep burada
dır, sene nihayetidir. Btıgün bu kadar da.he
sapsızlık öitir mu? 

. R$ÎS —- Efendim,̂  hangi fasıldan tenzil 
edeceğiz? Fasılları kabul ettiniz. (YeMnu umu
miden tenzil olsun sesleri). 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, bütçe
nin yekûnu umumisinden tenzil edüir. (Yah
ya Galip Beyin takriri tekrar okundu). (Muva
fık seslerfjf, 

MATBUAT MÜDİRİ UMUMÎSİ MUHİT
TİN-Bi — Elendim, tekrar arzederim ki; 88 bin 
liranın şiı kadiü* yani 300! lira fazlası veya 300 
lira noksanı olabilir. Fakat 30 bin lira olamaz. 
Rica ederim, böyle- her dairenin sarfedilmeyen 
tahsisatı kalmaz mı? (Reye sesleri). Bu akşam 
sarf edilen bir para değildir. (Gürültüler). 

FUAT B. (Çorum) — Şimdi Matbuat Müdi-
riyeti Uffiûmiyesr bütçesinde: (Devamlr ayak pa
tırtıları"). Ne var bunda? Efendim1, Matbuat Mü-
diriyeti Umumiyesî bütçelinde 170, şu kadar kü
sur bir miktar görülüyor değil mit Heyeti Muh-
terem'eniz- sual' ediyor kfy.^tediye kadar ne* mik
tar sarfolunmuş? Binaenad^fcj üst tarafını ver
memek için sarf olunan r

:'1«||fe|Ş^ 'tenzil edilsinv 
Bendeniz bu meseleye işt!ra& ederim.' Hattâ 
bütçenin-erkamı umumiyesi yefeûnuött arttırma-
mak için bu tedbîr1 gayet doğrudur: Fakat şim* 
Matbuat ipdtirü Beyden sorduk, Ne' kadar 
sarfiyat yapılmıştır? diye. 85; 86; 87 bin lira
mı? Yâni gariptir M, ne kad^r olduğunu- iyice 
bilmiyor: Gayet* tuhaftfcr bu mesele, çünkü 
bütçe sarfiyatının icrasında mesuliyet terettüp 
eden bir heyetin bu tarzda idarei kelim etmesi 
kadar bir garabet olmaz. Yalnız Heyeti Muhte
reminizden rica edeceğim. 

TUMALt UtLML B. (Bplu) — Reis Bey va-

- m 
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kit geçiyor, fasıllar kabul edildikten sonra ye
kûn tabiatiyle kabul edilir. 

FUAT B. (Devamla) — Kendilerine yanm 
saat kadar müsaade edelim. (Hayır, hayır ses
leri). Bize hesabı katî versinler. Ondan sonra 
erkamım sahihülmiktar .olarak tenzil edelim. 
Bendeniz bu fikirdeyim. Yekûn 88 bin lira. di
yerek iş görülmez.* 

REİS — Efendim, müzakere açmıyalım. 
•(Beye sadalan). 

S;ALÎH Ef. (Erzurum) —- Beyefendiler; az 
müsaade ediniz; müzakere açmıyoruz ve sizin 
kadar ben de haklıyım. Matbuat Müdürü bura
da 64, 88, 89 bin diye bir söz söyledi. 

88 bini mi, 89 bini mi kabul ediyorsunuz, ne
yi kabul ediyorsunuz? 

/ YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim, 
benim nazarı dikkatimi celbeden bir şey, daire 
reisinin,' sarf ettiği meblâğın Şubat nihayetine 
kadar olan miktarını bilmemesidir. 88 bin lira 
benim masrafım vardır dedi. Peki sarfiyatını 
dairşsi bilmez, yapanı bilmez, Encümeni bilmez, 
Meclis bilmez, eğer buna bütçe denirse deyiniz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — İhtimal 
Beyefendinin buyurdukları gibi şu daire bilmez, 
bu daire bilmez. Fakat bugüne kadar yapılmış 
olan masrafı ve kendilerinin taahhüdatını Mali
ye tamamiyle bilir. Müfredatını istiyor musu
nuz? (Hay hay sesleri). Yazınız öyle ise!.. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Zâti Âlinize taal
lûk etmez bu!... 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Efendim, Müdiri umuminin bugüne kadar aldığı 
havalenin yekûnu (88 728) liradır. Kendisinin 
kâğıt olarak ısmarlamış bulunduğu 11 660 lira
dır. Bu kâğıdın kontrasosunu akdetmiştir. 
(Para verilmiş mi? sesleri). Sarfedilen (88 728) 
liradır. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Bendeniz 
isterdim, ki, Maliye Vekili Bey bura
da bizimle beraber olsun, sarf edilmemiş 
bir parayı vekil bey çıkamam. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Biz sar-
fedileni soruyoruz. 

MALÎYE V. FERİD B. — Sarfedilen 88 728 
liradır (Reye sesleri). 

REİS — Yahya Galib Beyin takriri - ki 88 
bin lira üzerinedir - Maliye Vekili Beyefendinin 
verdiği izahata göre masrafın (90) bin lira ka
dar olduğu görülüyor. (Gürültüler). 

YAHYA GALİB B. — Reis Beyefendi; me
sele iyice tevazzuh etsin. 

REİS — Takriri kabul edenler ellerini kal
dırsın. Lütfen ellerinizi indirin. Takriri kabul 
etmiyenler ellerini kaldırsın. Ekseriyetle takrir 
kabul edildi. (Alkışlar). [1] 

[1] Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umu
miyesi bütçesi yekûnu umumisinin 88 bin liraya 

Efendim heyeti umumiyesi hakkında müza
kere cereyan ederken verilen 8 - 10 takrirden 4 
tanesi, İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesinin lâğ-
viyle bir Ajans müdüriyeti ikamesine dairdir. 
1336 senesine ait hesabatmın tetkik ve teftişi için 
bir heyet teşkili lüzumundan bahistir. (Muvafık 
sadalan). 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim vak
timizin fevkalâde darlığı muhtacı izah değildir. 
<Bu meseleyi tehir edelim. Bugün bütçeye bıraka
lım (Hayıf sesleri). 

tenzilinden sonra bu para yeniden fasıllara tak
sim edilmiş ve şu şekli almıştır; 
Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi 

bütçesi 
F. M. Nev'i muhassasaıt Lira 

343 Birinci kısım - idarei mer-
kaziye maaşatı 

Müdürü Umumî 475 
Memurini merkeziye maaşatı 4 131 
Odacı 95 

Yekûn 4 701 

344 

345 

; 

346 

A 346 

347 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

9 
10 

11 

1 
2 
3 
4 

Masarif at 
Masarif atı tesisiye ve inşaat 1800 
İcarat 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Masarifi muhabere ve ı 
tahbariye 
Kâğıt teda.îki için 
Propaganda ve telifat 

0 
873 
461 

LS-

18 610 
21 270 
4 537 

Anadolu matbuatına mu
avenet 
Müteferrika 

4 957 
100 

Istahbarat ve irşadatı ha
riciye 
Harcırah 

Yekûn 

İkinci kısım - Matbaa 
Matbaa 
Teminat 
Masarifiye tabiye 
Ücurat 

Yekûn 
Üçüncü kısım - Telsiz te 
graflar 
Telgraf 

Memurin maaşatma veı 
lecek tahsisatı fevkalâde 

Umumî yekûn 

9 035 
3 465 

65 108 

11 360 

11 360 
-

0 
483 

•i-
6 358 

, 08 010 

— 632 
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0ŞM&N B. (Kayseri) — 1336 senesi hesaba-

tını tetkik için bir heyet ayrılmalı... 
fiüİB-.'"-rf- Efendim hesabatm tetkiki meselesi 

iğin 3 takrir yardır. Ayıi ayrı okumağa lüzum 
yo^„reyinize arzediyorum (Anlaşılmadı sesleri). 

Efendim verilen takrirler hesabatjn rüyeti 
için Meclis tarafından bir encümen teşkili için 
dir. (Muvafık sesleri) Bu takdirleri nazarı mü
talâaya alaaılar ellerini kaldırâiin.. Kabul edildi. 

Lâğvi hakkındaki teklifleri reyinize arzetmi-
yorum. 

YAHYA GALÎBB^ — Efendim Bu takrirle
rin reye vazıâzanm hakkıdır. Onları da lütfen 
reye vaz ediniz. 

REİS — Efendim Matbuat Müdüriyetinin 
lâğvini kabul edenler ellerini kaldırsın. (Ret, ka
bul sesleri). Kabul edilmedi. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Matbuat Mü
düriyetinin lâğvi demek, Erkâni harbiyei mane-
viyeyi lâğvetmek demektir. 

REİS — Efendim bir takrir de; Sebilürreşat 
gazetesine lâzımgelen muavenetin ifası için Mat
buat Müdüriyetine havalesine dairdir. Erzurumlu 
Nusrat Efendinindir. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Efendim 
bu hususta zaten Meclisin evvelce karan vardır. 

REİS — Sebilürreşat gazetesi için lâzımgelen 
muavenetin ifası teklif ediliyor. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Efendiler, mesele, 
dâva burada Sebilürreşat için oluyor. Sebilürreşat 
için, yalnız bir taraf için söyleniyor.. Bu olamaz, 
diğerlerine de muavenet edilmesi lâzım gelir. 
(Haydi.. Sen anlayamadm sesleri, gürültüler) 
(Muavenet etmek lâzımdır sesledi), Muavenet la
zımsa teker, teker olmaz. (Zaten Meclisin karan 
var, muavenet için sesleri)! 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Efendiler 
müsaade buyurunuz, istirham ederim. Söylenilen 
sözleri her zaman olduğu gibi suitefehhüm et-
miyelim. Ben şurada yerimden ayrılıp ta buraya 
geldiğiöi zaman söyliyeeeğim sözleri bazı arka
daşlar takdir ettiler dinliyor dediler. (Affe
dersiniz sesleri) Ben biliyorum, Hüseyin Avni 
Beyr İiışaallah bu suitefehhüm kalkar. Şair 
Memet Akif Beyefendiyi içinizde benim kadar 
seven pek çok adam olmadığına kaniim (Akif 

Beyi sevmeyen yoktur sesleri) (Hepimiz severiz ses
leri) şahsı mevzuubahis ise benim hocalarımdan-
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dır. Benim hürmeti mahsusam vardır. Fakat ben 
şunu rica edecektim ki; Akif Beyin namı muh
teremi, Sebilürreşat. hajfekında bizim Millî Hükü
metimizin muavenetini temin edecek kadar yük
sektir. Binaenaleyh Meclisin böyle şeylerle meşgul 
olmamasını istiyorum. 

MEÎÖCBT AKİF B. (Burdur) — Meclis bu hu-
sus için zaten evvelce karar vermiştir. Bu mesele 
bitmiştir. O takriri ben vermedam. Kim vermiştir, 
rica ederim söyleyiniz? Bu zaten mukarrerdir. 
Tekrar takrir vermeğe hacet yoktur. 
r REİS v- Efendim bu mesele evvelce takarrür 
ettiği için reyinize arzediyorum. 

Efendim şimdi Muhacirin Müdüriyeti Umu
miyet bütçece geçiyoruz. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Reis Beye
fendi bu müdüriyet hakkında bir lâğv meselesi 
var, b|r de Dahiliyede bir kalem teşkili me
selesi var, bunu reye koymadınız ki kabul edilip 
edilmediği anlaşılsın. 

REİS — Efendim Muhacirin Müdüriyeti büt
çesinin heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. Muha
cirin Müdiri Umumisi Beyefendi 175 nci fasla 
792 lira zam teklif ediyor. 

MUHACİRİN MÜDÜRÜ UMUMİSİ SUAD 
B. -— Efendim evvelce Heyeti Celilenize arzet-
tiğim gibi, eylül nihayetine doğru teşekkül etmiş 
olan Müdüriyeti Umumiyenin eylülden kıstel
yevmi vardır. Ondan soni'a sene nihayetine kadar 
beş ag&lık için memurin ve müstahdemin maaşları 
vardır. Şimdi buı ada meselâ Müdürü Umumî ma
aşının eylülden aibaren (1840) kuruş kıstelyevmi 
vardır. Müfredatını arzediyorum. Sonra beş ay
lık için,330 liralık havalesi vardır. Fakat 318 
lira sarfedilmiştir. Maliye Vekâletinin bütçeye 
dercettiği havaleyi nazarı itibara alırsanız hava
lesi 330 liradır. Sarf olunan evelce söylediğim gibi 
318 liradır. 

REİS — Faslın yekûnunu söyleyin Beyefen
di, sual irat eden yok zatı âlinize. 

MUHACİRİN MÜDÜRÜ UMUMİSİ SUAD 
B. — Efendim buradaki yekûn 1 548 liradır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Kami
len sa,t*f edildi mi? " 
: MUHACİRİN MÜDÜRÜ UMUMİSİ SUAD 

B. — Evet efendim. 
REİS — 175 nci faslı 1 548 lira, olarak kabul 

edenler... Kabul edildi. 

F. M. 

176 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Idarei merkeziye masarif atı, kırtasiye ve ihsaiyat ve muhacirin 
cüzdanları tab 'iyesi 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat 
Hademe ye melbusatı . 
Müteferrika 

300 
100 
400 
70 
300 

300 
100 
400 
70 
300 
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Nev'imtma*s«sAt 
HlktÖöetşe BneÜmence 

teklif edilen kabul edilen 

$ Devşir'icarı' 20 20 

Y^ryetnıdf aîtmcı yedinci fasitti yekûnu I I0Ö 

REÎS— 177 nci fasla geçilmesini kabul edem \ 1er eÜerini (kaldırsın. Kabul edildi. 

1 190 

F. M. Nev 'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

177 Vilâyat maaşatı 
Muhacirin müdürleniyle hesap memurları ye ; ketebesi 
Muhacirin memurlaaa ve hesapmemurları ve)" 
Mistahdemini mütefemka 

V 
21.144 

0 
080 

15 147 
0 

ÖÖÖ 
T 1 t TtılHlı 

Yüz yetmiş yedinci faslın yekûnu 

VEHBÎ E£ (Konya) — Efendim muhacirin 
için Mr çok söz eöyiendi ve çok ta: para verili 
yor. Lâ^nbunlar mahalline sarf edilmiycHe, Beye* 
fendinin; nazarı dikkatini eelfeetmek üzere Mr 
İM: söz s&yHyeseğjm. Ap^ağdai3;et£aMîn pa
rasını alıyor, cebine indiriyor. Etbaana para ver* 
miyor, banlar: olmuştur efendim, sonra efendiler; 
muhacirini sette iğin 99 342 lira sarfediliyor. Fa* 
kafe yata*memur maaşı için sarfedüen para* 
muhacirine vermiş olduğumuz paraıım hiç oimaz* 
sa, öşrünü teşkil ediyor. 

İükEYMAN $mm B. (Yozgad) — tefe-
dilen 400 hin liradır. 

VEHÖÎ M. (Konya) — O halde ben yanlış 
yaptım; Bunun hakkında bazı rüfekanm dediği 
gibi, mtÂacirine yöl gösterecek bir şey göster
meli, yöfea bu suretle muhacirin yoluyla gide
miyor. Para kapanların elinde kalıyor. 

OPEBATÖB 'Biate B. (Bursa) — Muhacirin 
hakkmda yine müzakere mi açtıfe? 

VEHBİ Ef. — Efendi memurine, verilen maa* 

21124 16 047 

OPERATÖR EMİN B. — Sen ban» ne bağı
rıyorsun ? Sana söylemiyorum. Reis Beye söylü
yorum. 

VEHBÎ Ef. — Ben burada maaşat hakkında 
söysKiysortüa. 

OPEBATÜB EMİN B. — Yahu ben lâkırdı 
söylersem ifrit oluyor. Bu nasıl şey? Benim 
hakkı kelâmım yok mu? 

VEÖ$$ Efe — Efendiler Konya'da Mr 3ffo* 
hacirin Müdürünün (20) bin lira sirkat ettiği 
görülmüştür. Rica «derim. Bu suiistimallere bir 
nih^rv^ilsij*» 

mfflM AVMMf m ( Kütahya ) — Niye 
şimdiye fcatfar s^yîemeditt? 

VEHBÎ Ef. — îşte şimdi söyîü^örum. 
NEŞET B. (Üsküdar) — O sat Ankara Ma 

muhasebecidir. Ben biliyorum, doğrudur Hoca 
Efend i . . 

3&EÎ& — 178 nci fasla geçilmesi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın . . , Kabul edildi. 

F. M. 

178 

Nev'i muhassasat 

Vilâyat levazımatı 
Tenvir ve teshin 
Mefruşat 
îcar 
Harcırah (memurin) 

; J0TüfettI§ler harcırahı 
Kırtasiye, evrakı matbua 
Hademe melbusatı 

REÎS — .178 nci faslın harcırah maddesine 
İSO?nci fasıldan-münakale suretiyle 1 300 liranın 
ilâvesini teklif ediyorlar. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen: 

27a 
50 

1 970 
5 000 
5 000 

320 
0 

270 
50 

1 970 
5000 
1 000 

320 
<r 

178 nci faslın yekûnu I26IÖ 8 610 

MUSTAFA KEM&Eı B» (Er t emi ) —Muha
cirin yemek ve içmek masraflndân sknrp memu
rine veriliyor. Bunu katiyen reddederim. Na-

m 
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ad t>iujFi)r efendim t J^nhaaMniıı nafakasından 
al, memurlara V&Y. 

MVmOMN MÜDÜRÜ SHAT B. — öyle 
değil efendim I kendilerinden pek ziyade istifa
de ergimiz iki müfettiş vardır ve bu masraf 
o iddendir. 

HElS — -Efendim J. .300 lira zammı kabul 
edenler lûtfejı ellerini kaldırdın... Efendim kar 
bul eimjyenler ellerini kaldırın . . . Zam kabul 
edilmedi. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ SUAT B.'— Efendim bu 
paralar sarf olunmuştur. 

WE£& .— 179 ncu £asla şeçüm^dni kabul 
edenler elterini kaldırsın . . . Kabul edildi. 

BÎR MSBUS B. — 1 300 lirayı kim tahmin 
edecek? Sarf olmuş bir paradır. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertugrul) — Beye-
fendi, iknaa hacet yok'. Muhacirinin nafaka
sından para alıyorsunuz. 

MÜDÜRÜ UMUMÎ SUAT B. — Hayır öyle 
değil, muhacirinin inf akı için ayrı, memurları, 
ve müfettişleri -için de ayrı masraf verilmiştir. 

MpTAFAJOîMAL B. .(Bebemi- —Bir mil-
yon iki ym bin küsur lira bütçeniz var. Bunun 
iğinden büyük bir miktarını memurlara veriyor
sunuz. 

YUSUF ZtjA B. (Mersin) — J t o d i bütün 
mamurlara .böyle veriyoruz. Bir parça şey .-edil. 
mistir. Ne iğin? Uuyuyormuydunuz orada?,.. 

MUS^AJll KEMAJu B. ÇErtuğrul) — Mu-, 
haçirin,ye$in diye veriyoruz. 

JrUSUF ZİYA B. — Peki diğer memurlara 
ne için verdik ? Yoksa muhacirine gelince mi 
böyle oluyor? Reye tekrar koyunuz Reis Bey. 

HASAN BASRÎB. ( Karesi ) — Mademki 
sarf edilmiş bir paradır, reddetmek doğru değil
dir. 

•REİS *r~ Bu faslı tekrar reyinize arzediyo-
rum. 1 3.00 liranın zammını kabul edenler elle
rini kaldırsın . . . Lütfen ellerinizi indirin. Ra,-
buletnıiyenîer ellerini kaldırsın. (1 300) uçanın 
zammı kabul olundu. Faslın yekûnu (9 910) lira 

179 ncu fasla geçilmesini kabul edenler lüt
fen ellerim kaldırsın. Kabul edildi. 

F. M. /Nsv'i ?muka*sa«at 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

179 Masarifi mütefeı?rika 
BBÎS —- Efendim Burada bir matbaa hatası 

var, encümen izah etsin, 179 ncu faslın miktarı 
hakikisi nedir t 

YAHYA GALİP B, (Kırşehir) — Bakınız 
rakamlar karışmıştır, dairesi bilmez, encümeni 
de bilmez. 

MA25HAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Neden 
bilmez diyorsunuz? Acele buyurmayınız Beye-

108 18.603,5 
fendi. \Fakat arzettiğim gibi; Matbuat Müdiri-
yeti bütçesini müzakere ederken o kadar geril
dik ki galiba bizi sinirlendirdi. Efendim o fas
lın yekûnu ne olacak? Yanlış olmuş, masarifi 
müteferrika (108) liradır, im sekiz bin küsur li : 
ra müteferrikaya verilir mi? 

RBÎS-— 180-nci fasla geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul -edildi. 

F. m. üw7*'i mı̂ ass®«Ett 
Hükümetçe Encümence! 

teklif olunan kabul «dilen 1 
180 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

13 

14 

îskân -masarifi ^raumiyesi 
Alâtı ,«i#a^e i»as«pffî 
Tevzi olunacak hayvanat .esmanı 
Tohumluk esmanı . 

OÎsfcân masarifi -
îskânı muhacirin için vâki olacak ktimllk ıtaasafafi 
Erbabı sanattan olanlara verilecek sermajıe 
îase masadfi 
Sevkıyat masarifi 
Tedavi ve mualece masarifi 
Teçhiz ve te^fm masarifi 
îHan, ûtel ve saire ioarı 
Muhacirin misafirhanel eriyle sevkiyat daireleri ve iaşe mera-
kizi inşaat ve tamirat 
Muhacirin ve mülteciler için istihdam olunacak memurin ma
sarifi ve müstahdemini müteferrika ücııratı < 
Muhacirin ve mülteciler için küsat olunan dapülmesailer ile 
îÖçsüz yurtları ve müessesatı saire masarifi 

m 0OO 
m ooo 

250 0)0 
30 000 

o 
0 

7001»» 
aooıooo 
1BJ00 
3 000 
3 300 

25 000 
20 000 

200 000 
20 000 

0 
0 

680 000 
200000 
12 200 
%m 
3 000 

5000 

15 100 

m ooo 

3 000 

10 000 

40 000 

Faslm yekûnu 1 369 300 a 2J6 200 
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AYNİ B, (Sarunan) — Efendim; 1.80 nci fa

sılda bir iskânı muhacirin şeyi var. Muhaceret 
mahzı felâkettir. Bendeniz muhacirim. Cenabı 
Hak bundan sonra ümmeti islâmiyeye felâketi 
hicret göstermesin (Amin sesleri). 

Muhaceret üç sebepten olur efendiler. Şirin-
cisi dine» anavatana, bayrağa olan muhabbettir. 
İkincisi orada gördüğü tazyiktir. Hükümatı ec-
nebiyenin orada bulunan müslüman ahaliyi ka
çırmak için siyaseten yaptıkları entrikalarla 
ahali! islâmiyeye hâkim iken orada reaya ye 
mahkûm olmağa razı olamıyarak hicrete mecbur 
olmasıdır. Binaenaleyh bunların hepsi muhtacı 
muavenet ve himayedir. Muhacirler hakkında 
verdiğimiz iaşe miktarı cidden azdır. Muhacir
ler cami köşelerinde ölmekte, can vermektedir. 
Senelerdenberi bu ahval cereyan etmektedir. 
Usul ve şeraiti iskân fennî değil, iklim ve em
sali ahval nazarı, itibar a almmıyarak yapılıyor. 
(Memurlar yiyor, muhacirlere verilmiyor ses
leri). Ona itina edilmesinin teminini yine Heyeti 
Muhteremeniz bilir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 
milyon liranın dokuz yüz bin küsur lirası me
murine aittir. 

TEVFİK B. (Van) — Bir defa bir iaşe me
muru (80) bin lira ihtilas etti, bu muhacirin 
müfettişine haber verildi. Bu vaka Urfa'da ol
du. Tetkikat yapacağız dedi, Müfettiş Bey atı
na bindi gitti. Muhacirin Dairesinden üç parça 
halı da aşırdı. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Onu da dairei aidesi 
nazarı itibare almalıdır. Şeraiti iskân hakika
ten fenadır. İklim hiç nazarı itibare alınmı
yor. 1280 tarihinde Kürt İsmail Paşa maiye
tinde ve komisyon marifetiyle oraya Derayi is
kân getirilen Kürtler, şeraiti iskâna riayet edil
mediği için, kendilerine, memleketlerinden bağ 
çubuğu getirin diye icbar ettiler. Halbuki o 
mevkideki ikameti kendi sıhhatleri için, muva
fık bulmadıklarından o güzel köşkleri yakarak 
geri gittiler ve o suretle bir çokları tekrar hali 
bedeviyete intikal etti. Patates ekmesini bilme
yen Boşnaklar Bosna'dan geldikleri halde .Çeş
me ve Bergama havalisindeki bağlara iskân edil
di ki o güzel, o mükemmel bağlara yerleştiler. 
Bunların şeraiti iskân ile alakası yoktur. Hem 
bu biçareler mağdur olarak bir kere, iki kere 
daha muhacir oldular. Ceyhan kazasına 1298 
tarihinde getirilen altmış bin Nogay Tatarından 
elyevm on bini anacak kalmıştır. 1332 senesi 
zarfında teksirleri lâzımgelen bu biçareler maa
lesef şeraiti iklimiye ve şeraiti fenniyeye riayet 
edilmemesi yüzünden ırkî mevcudiyeti mahvol
muş, kırılmıştır. Bunların şeraiti iskinmda fen
nî, iklimi ve saireyi icabettiren ilmî dereceler
deki şeraitin nazarı dikkate alınması lâzımdır. 
Paralarımızı beyhude yere israf etmiyelim. Bu 
nikattn nazarı dikkate alınmasını Heyeti Ali-
yenizden rica ederim. 

İkinci bir mâruzâtım daha var : Rumeli'den 
hieret etmiş bunca Müslümanm milyarlara ba
liğ emvali var idi. Tuna muharebesini mütaa-
kıp akdedilen mevaddı sulhiyede Balkan 'daki 
Hükümetler bir maddei kanuniye icadetmek su
retiyle bütün emvali Müsliminin tekrar ellerine 
geçemiyecek surette üzerine oturdular. Efen
diler; elyevm Balkan muharebesinde terkedil
miş milyarlara baliğ emval ve emlâki Müslinıin 
vardır. Bugün sulh mevaddı karşısındayız. 
Hükümet bunlar hakkında ne yaptı? Bunları 
nazarı dikkate aldı mı? Alacak mı? veyahut 
riıübadelei tebea meyanmda bunların nazarı dik
kate alınması lâzımdır. Bu muhacirin sefil ve 
sergerdan ve esbabı hicretleri de söylediğim gi
bi ve yine anavatana olan merbutiy etleridir. 
Bunun nazarı dikkate alınması lâzımdır ve şe
raiti iskânın arzettiğim dairede ifasını rica ede
rim. 

REİS — 181 nci fasla geçilmesini kabul eden
ler... 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim, 180 nci faslın birinci maddesinde (İskân 
masarifi umumiyesi ve alâtı ziraiye masrafı) 
vardır. Hükümet (65) bin lira teklif etmişti. 
Encümen de (25) bin lira kabul etti. Fakat bu 
para sarf olunmamıştır. Tenzili lâzımgelir; Son
ra efendim, ikinci maddede tenzil olunacak 
hayvanat esmanı var, (20) bin lira teklif edil
miş ve (20) bin lira kabul edilmiştir. Topu 
topu (200) lira sarf olunmuştur. Diğer taraftan 
tenzili lâzımgelir. 

HÜSEYİN • AVNt B. (Erzurum) — Niçin 
hayvan almamışlar? 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Bende
niz niçin hayvan .almamışlar bilmem. Ben mu
hacirin müdürü değilim. Sonra efendim, üçün-
"cü maddede tohumluk esmanı var. Bunun 
(200) bin liradan (118) bin lirası sarf olunmuş, 
buradan da tenzilât lâzımgelir. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Rica 
ederim, nasıl muhacirine bakmışlar? 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Bu sar-
fedilmeyen paralara lüzum mu yokmuş, yoksa 
Maliyeden verilmemiş mi ? Bunu Maliye Vekili 
izah etsin; 

YUSUF ZİYA B. (Mersin).— Para yokmuş. 
Havalesi verilmiş, sarfolunamamıştır. 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Para
sızlıktan verilmemiş. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hava
lesi buradan veriliyor. Parası mahallinden alroıp 
sarfedüir, mahallinde para yoksa havale sarfe-
dilemez. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — (300) 
biri lira verdik, ne oldu? 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Reis Be
yefendi! yine bu fasıldayız. Efendim, sonra 
bu fasılda yedinci maddede (680) bin lira iaşe 
masrafı var. 

—esc — 
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REİS — Müdür Beyefendi, ne miktar tenzil 

edilecek? ' "" !İt 
MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Efen

dim, bu fasıldan 70^ bin, se$z yüz lira tenzili 
lâzımgeliyor. > *•*-< t > ~ ~ 

YAHYA GALİP B. (Eı*şeMr) — Yanlış 
Mazbar Bey... 

MU&AGÎ&ÎN MÜDÜRÜ UMUMÎSİ SUAT 
B. — Efeşdim, bundan ewe>1#r şey arzedece-
ğim. En mühim masraflarımızda... 

MAZHAR MÜFİT B. — Ekadim, bu fasıl
dan sarfedilen paraların mecmuu... Fakat aşa-

F. M. Nev'i mubassasat 

gıdan 4eğü» yanlış yapmryasımz. Birinei mad
deden yirmi beş bin lira kamilen tenzil edilecek, 
ikinci m^4deden (200) lira sarf edilmiş, su bal-
de (19) bin (800) lira tenzil. Sonra üçüncü to-
humluk essaanından yüz on sekiz bin lira sarfo-
kumnş. Seksen iki bin liranın tenzili lâzımdır. 
. ÂTA B. (Niğfle) — Bfendim, tenzili lâzım-
gelen miktarı bir kalem yapınız. . 

RElSf — Efendim, bu faslı tehir edelim. Mad
deden nifddej&e münakale istiyor. Lütfen on 
dakika sonraya kalsın. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

181 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 46 751 48 010 

REİS — Efendim, memurin ve müstahde
mine tahsisatı fevkalâdei şehriye olarak kırk 
sekiz bin on liradır. (181) nci fasıl hakkında 
söz söyleyen var mıdır? (Hayır sesleri). (181) 
nci faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Efendim kabul edildi. 

Efendim, Şûrayi Devletin bütçesi kaldı. 
MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 

Şûrayi Devlet yok ki... 
REİS — Efendim, 18a nci fasıl hakkındaki 

hesap yapılsın... 
Şûrayi Devlet bütçesinin tayyı kabul edildi 

efendim. 0 halde lâyihai kanuniyenin müzake
resine, geçiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Beyefendi! Şûrayi Devlet olmadığı için bütçe
sinin müzakeresine mahal yoktur denildi, öyle 
geçildi. 

C — Büyük Millet Meclisi bütçesi 
, REİS — Yalnız Meclis bütçesi kalmıştır. 

Onun da müzakeresini bitirelim. Meclis • bütçe
sine Muyazenei Maliye Encümenince bir fasıl 
olarak 982 995 lira konmuştur. Elinizdeki cet
velde kaydedilmiştir. Divanı Riyasetçe tesbit 
olunan miktar 953 9% liradan ibarettir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Hesap 
böyle yapılır. Bizim muhasebe memuruna "beş 
yüz kuruş zam teklif ettiğim zaman kıyamet ko
pardınız. Bizim, muhasebe memurlarını diğer 
muhasebe memurlarına bir kere kıyas buyursun
lar. 

REİS — Efendim, Meclis bütçesini (953 996) 
lira olarak kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Bfendim, lâyihai kanuniyeyi müzakere ede
ceğiz. 

BİR MEBUS B. — Şûrayi Devleti ne yapa
cağız? 

REİS — Şûrayi Devlet teşkilâtı tayyedil
miş, onun için bütçesi yoktur. Efendim, Mu

hacirin Müdiriyeti bütçesinin (180) nci faslın
da Muyazenei Maliye Encümeni Reisinin ver
diği tezkere mucibince 826 725 lira kalıyor. [1] 
(Yanlış sesleri). 

Efendim; (.180) nci faslm yekûnu umu
misini (826 725) lira olmak üzere kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Tenzilât icra edildikten sonra 
kabul edildi. 

Yine bu fasıldan (15) bin liranın iaşe mad
desinden mualeeat ve müessesat ve tedavi ve 
ücurat maddelerine münakalesi teklif ediliyor. 
Halbuki, münakale, Heyeti Vekilece de kabul 
edilir ve yapılabilir bir meseledir. Bu. müna
kaleyi "kabul edenler lütfen #el kaldırsın. Kabul 
edildi. Binaenaleyh, Münakale fasıl dahilinde
dir ve yekûna tesiri olmuyor. [2] Muhacirin 

*#[1] ^0Î* şekls nazaran 180 nci faslın yekûnu 
797 922 Uradır. 

[2] 180 nci faslm son şekli şudur: 

F. 

180 

M. 

1 
2 

3 
4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 

Nevi' muhassasat 
1 

İskân masarifi umumiyesi 
Alâtı ziraiye masarifi 
Tevzi olunacak hayvanat 
esmanı 
Tohumluk esmanı 
İskân masarifi 
İskânı muhacirin için vâki 
olacak istimlâk masarifi 
Erbabı sanattan olanlara 
verilecek sermaye 
İaşe masarifi 
SevMyat masarifi 
Tedavi ve mualece masarifi 
Teçhiz ve tekfin masarifi 
Han, otel ve saire icarı 
Muhacirin müsafirhanelç-

, Heyeti 
Umumiyece 

kabul 
olunan 

* 
0 

• 
200 

118 050 
16 820 

0 

0 
431 326 
150 475 
14 275 
4492,5 

* 4 500 

*#* 607 "**"» 
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Müdüriyeti umumiyesi bütçesinin £«kûııu . s i n 
mişi (874 735)''liradan ibaret, oluyor.- Varidat 
Kanununun müzakeresine geçiyoruz. 

1886 senesi Muvasenei Umumiye Kanunu 
MADDE 1. — Muvazenei umumiye Devlete 

dâhil bulunan dev airin 1336 sehei maliyesi 
Umum masarif a ti âdiyesi için işbu kanuna mer
but 4A) işaretli cetvelde. irae olunduğu üzere 
(63-014 958) lira tahsisat, ita, olunmuştur. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) —Geçen,se
neye ait şeyi müzakere ediyoruz. Öyle mi efen
dim?. Bu senenin ki d.eğil mi? 

BE t S — 1336 senesi bütçesi yekûnu umumi
sini (63 014 958) lira bulduk. Eğer burada bir 
yanlışlık varsa bizi Encümen ikaz etsin. 

HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Efendim; 
Bendeniz ;izah edeyim.. Efendim, malûmu .âliniz 
Heyeti Celileniz bir lûtfu mahsus olmak üzere 

, Kâuuiıuşaniden itibaren Posta ve Telgraf muha* 
bere memurlariylo maaşı bin kuruştan dûn olan 
müdii'lerin maaşatınm bin kuruşa iblâğını, kabul 
etmiştiniz. Yalnız bu telgraf memurlarınnı ma
aşatı bütçede dâhil olduğu halde eseri zühul 
olarak posta müdürlerinin maaşatı vazedilme
miş. Bunun için 1630 lira maaş ki, ceman 4 İ20 
lirayı bütçeye koymak ye kabul etmek lâzımdır. 
Bu kanunu Heyeti-Aliyeniz kabul etmiştir. 

, MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) —. 
Muvazenei Maliye.Encümeni nerede?... 

. H ^ l D Î N A M p C B. (Devamla) — Telgraf 
müdürleri için bütçeye girmemiş, eseri zühul 
olarak bütçeye, ilâve edilmemiş. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Ne posta müdüriyeti, ne de Muvazenei Maliye 
Encümeni bir şey dememiş ki biz ona göre kabul 
edelim. 

REÎS — Buna dair Hamdi Beyin takriri 
vaı*j okunacak. ~ • 

F . M. 

13 

» . . . . 
Nev'i muhassat 

Heyeti 
Umumiyeee 

kabul 
olunan 

14 

riyle. sevkıyat daireleri ve 
iaşe merakizi inşaat ve ta
miratı 
Muhacirin ve mülteciler için 
istihdam olunacak: memurin 
ve müstahdemini mütefer-
rika ücuratı 
Muhacirin ve mülteciler 
için kuşat olunan darül-
mesailerle öksüz yurtları 
ve müessesatı saire masa
rifi 

Faslın yekûnu 

141^5 

7 084 

49 284 

797 922 

"'~ •;• Biyaseti: Celile Canibi-Âlisine 
• •• 'Posta :ve telgraî-memurları'hakkında.bir lût
fu mahsus olmak üzere Meclisi Âlii Millice kabul 
büyurUİmuş zammiyat ki, sekiz yüzden-aşaği:me
mur maaşı bırakmamak ve nahiye müdürleri 
müstesna olmak üzere maaşatı bin kuruştan dun 
olan posta ve telgraf müdürleri >maaşatıriın bin 
kuruşa iblâğı maksadına matuf idi. Bundaır mü
dürlerin-maaşının bin kuruşa iblâğı için Posta 
ve Telgraf MMiriyeti Umumiyesinin bütçesine 
icabeden tahsisatın vazolunmadığı tetkikatı âei-
zanem neticesinde anlaşıldığından bunun için 
mezkûr bütçenin yüz yirmi sekizinci faslının 
ikinci maddesine iki aylık olmak üzere bin altı 
yüzî otuz dört lira ve 136 neı fasla iki aylık olar 

:¥«k~(-2-4iH)) lira zammını arz ve teklif eylerim. 
Posta ve Telgraf Encümeni Reisi 

Hamdi 

BEİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Takrir kabul edildi, zammı lâzımgelir. 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarr Sahip) — 
Efendim, fakat ne Posta Müdürü Bey zammedil
memiş diyor ve ne de Muvazenei Maliye Encü
meni zammedilmemiş diyor. 

MAZHAR MÜFİT B. — Efendim,.-memuru 
burada, bir zühul yoktur diyor; bunu anlamıyo
ruz ki... 

MEHMET ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — 
Encümen demiyor, ki, şu ilâve edilin emiştir. Bu 
zam nasıl oluyor! ^ 

REİS — Efendim, bu meselede takriri Her-
yeti Celileniz nazarı mütalâaya aldı.<. Bu mesele 
yarın tetkik edilir ve icabederşe-ayrıca reye va
zederiz. 63 milyon 14 bin dokuz yüz elli sekiz 
lira tahsis edilmiştir. Birinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde kabul 
edildi. [1] 

MADDE 2..— 1336 senesi Muvazenei Umu
miye masarifine karşılık olan varidat merbut 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile elli bir 

.milyon üç yüz seksen sekiz bin altı yüz yirmi al
tı, lira tahmin edilmiştir. 

REÎS — İkinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. İkinci madde ıkabul edildi. 

MADDE 3. — İşbu Muvazenei Umumiyeııin 
Varidat kısmını teşkil eden kâffei; tekâlif ve rü
sum ile varidatı muhtelifinin ve müteferrika 
namı altında mezkûr hasılatın ve evanii simü 
zerden alınmakta olan damga resminin elyevm 
mer'i olan kavanin mucibince 1336 senesinde de 
tahsiline devam olunacaktır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Üçüncü madde' kabul edildi. 

MADDE 4. — Bazı nevi tekâlif ve rüsum 

[1] Kanunun birinci maddesinde masraf ye
kûnu63 018 354 lira olarak görülmektedir. 

— iSS8-~ 



t : M â8.2.132t 0i: İl 
üzerine-muhtelif tarihli kantmlarfa 'mevzu, zama-
iniin; "yef'lıarp̂  'vergisinin ̂  ".' bîrî:feâfraöu ;mahsusü 
ile eibâyetî -menedilmediKçe 1330-senedi zarfında;' 
dâM HârW;vef tâbsıline devam 'edilecektir/ 

RBîS—- Dördüncü nîaddeyi kabul edenler 
1 ûtfen^l'kaMîrsin: Dördüncü madde kabul edildi. 

MADDE. 5. — İdarei hususiyi vilâyat na
mına olarak tekâlif i; umumiye \ üaerinden 1336 
«enesi zarfında tarh ve tahsil edilebilecek olan 
küsuratı munzamma şimdiye kadar kavariini 
mahsûsa -il eı vâzöi'unanl ardan ibarettir. 

REÎ& '*-* -Beşinci' madde hakkında söz istîyen 
vâr'mı? (Tok sesleri). Beşinci maddeyi kabul 
edenler lütfen* el kaldırsın.- Beşinci madde ka
bul "edildi. 

MADDE C. — Evladı şühedanın talim ve 
terbiyesine mahsus olarak müessesatı ilmiye ve 
srhaiyede- vüeude 'getirilmek üzere tütüne va-
zoluttan Yüsttmu munzammanm 1836 senesi zar
fında dahi tahsiline?-devam olunarak varidatı 
umumiye meyamna ithal olunacaktır. 

- REİS1 — Efendim; altıncı madde hakkında 
söz istiyen var mif (Yok sadalarr).'Altıncı; mad
deyi kabulr edenler lütfen el kaldırsmi Altıncı 
madde'kâbul edildi. 

MADDE 7. — 1336 senesi bütçe açığını ka
patmak için istikraz akdine Bankı Osmaniden 
muvakkat avanslar ve hesabı cariler âkit ve kü-
şadına; * emİaM--emiriye f üruhtuna ve -meskukâtı 
madeniye darbrna Mâliyi Tekili mezundur. • 

REÎS .— Yedinci madde hft&krndâ^ söz isti-
yen var mı? (Yöfk-sessleri). 

REİS*— İ3u maddenin tebdiline lüzum gö
rülüyor mu? 

MEHMET_ ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahip) — 
Efendim; geçenki celsede ne kadar meskukâtın 
darbı lâzım olacağı hakkında Meclisi Alinizde 
mühim bir .müzakere cereyan- et;ti ve meskukâtın 
darbı şimdim muvafık olmadığı karargir oldu. 
ve yine- bu mesele meyzuubahis oldu. Bendeniz 
bu meskukatın darbı meselesinin kanundan tay-
yini teklif ediyorum. 

REİS — Yedinci madde hakkında söz alan-
yok, tadilnamecle yok. Yedinci maddeyi kabul 
edenler lütfen eV kaldırsın.' Aksini' reyi ^âlinize 
vazediyorum. Yedinci nmddeyikâbül etmiyenler 
lütfen: el kaldırsın. Yedinci madde kabul • edil-'. 
m i ş t t e • : • ' . . ' • •'- • - . . . . . " • 

IVIADE 8. — Muvazenei Umumiye Kanunu
nun "tahtı sneauniyetindev ;lyülunmıyâıi^kfö^ii*ü-
svım ve^teltlAîfin'tarh TÖ:tahsilivfâamn»olup-bu-^' 
riıın5'haminden her'ne;nam"%-vo; ? suretle; olursa. 
olsun rtaafe ve? cibayeti'tekâlif. ih^fattdac emirv^ta 
edenler;:ffi^ieti> vataniye ^ Karitîtıtı mıieiMn.ee« 
tecziye edilegfeklerdM v: : - . ;; ••••'•••; 

S t ^ E Y M A ^ S l R R I ^ ^ Y ^ ^ d ) — Maîîye. 
Vekili Beyefeüdideîr spruyoTUftt^cetan5 ver ka&^ 

ren iane alanlara bü kanun dâhilinde bir şey ya
pacaklar mi; bu-madde mücibujCe tecziye edile
cekler miî Burayatekâlif dememeli! 

. MEHMETŞÜKfttrB, (Karahisferı Sahib) — 
Evet; tekâlif dememeli. Gebren veyahut kanunun 
haricinde her ne suretle olursa olsun bu' kanun 
ahkâmına'riayet etmeyenler ve iane toplayanlar 
teçziye-olu&ür demelidir. ' •'•' -

•' MAEÎYEÎ^EKifiİ FERİT B; — Buna yal-
ıi iz Mâliye Vekili memur değildir, Hıyaneti Va
taniye Kanunu mucibince tecziye edileceklerdiı*. 
Kim, herhangi bir meseleden dolayı böyle bir 
taarruza1 uğrarsa-şikâyet - eder ve müsebbibin 
reza-sı verilir. Ben de yapdım. Ben de elimden 
geleni yaptım ve siz de zannederim ki? bizden 
eminsiniz. 

MAZHAR MÜFİD B. — Her ne nam ve su* 
retle olursa ölsün diye. 

RElS, — Efendim, bu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Sekizinci madde kabul edildi. 

MADDE 9. — Ziraat Bankasından şimdiye 
kadar alınan miktardan maada badema bankanın 
muvafakati istihsal edtilmefeizin. hiçbir sebep "ve 
suretle Devlet namına istikraz akdi memnuoldu
ğu- gibi sermayesine vaziyed edilmesi de katiyen 
menedilmiştir. Hilâfında hareket edenler »Hiya* 
neti vatanye Kanunu mucibince .tecziye edile
ceklerdir. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Müsaade 
buyurursanız Encümen namına uf ak bir izahatta 
bulunacağım. Efendim, Encümeniniz buna lü
zum gördü, bu kaydı buraya koydu. Ziraat ban
kalarından muhtelif zamanlarda Hükümet sıkıya 
düştükçe para alırdı ve sonra tediye ediyordu. 
düşündük ki; bu Ziraat' bankalarında bulunan 
para zürram paralarıdır ve zürraa verilecektir. 
Bu bankanın vazı ve tesisinden maksat zaten 
para zürraındir. Zürraa yardım olduğu için böy
le bir madde koymağa lüzum gördük ve bir kayıt* 
koyduk ki; Hükümet Ziraat bankalarından para 
almasını. .-.-.,. 

Bfîfe MEBUS B. — Şimdiye kadar Hüküme
tinaldığı* para ne oldu? 

•MAZHAR MÜFİT B,-^-Şimdiyse kadar aldık
larını bir taraftan veriyorlar. 

MEHMET ŞÜKRÜM: — Muvaffakiyetle de
niyor: 

MAZHAR MÜFİT B. (Devamla) — Şimdiye 
kadar yapılan şeyler de bankanın raııvafakatiylo 
olmuşturr Efendim, bankanın muvafakatiyle de
mekten - Ericümtmin dediği şey ve noktâi nazari 
budur. Heyeti Aliye lâğvetmek isteraıe olabilir ki; 
banka; -gayet' sağlam esaslar üzerine parasını 
ikraz etmek -usulünü bulabilir. Bankanın bir 
heyeti umumiyesi ye heyeti idaresi var, onların 
elinde olıip^a Hükümet taMilt otuıezse banka is
tikraz yapabilir. Şimdiye kadar böyle bir şey ol-

>. madı. Şimdiye kadar' 'Hükümet bankaya müracaat 
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etmiştir ver yüz bin^lira demiştir ve banka da al J 
demiştir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Mazhar Mülit Beye
fendi, bu maddei kanuniye" -336 senesi jbütçesine 
ait bir-madde olmak hasebiyle bu 1386 senesi için 
meriyüİicradır diyor. Halbuki 1336 senesinin son 
saatinde bulunuyoruz. Bu mad4.ei kanuniyeyi 
kabul ödersek makabline şümulü olamaz. Öundan 
sonra bankalardan bilâ mezuniyete parşv alacak ta 
yok, memur da olamaz. Çünkü} sene de hitam 
buluyor. ' 

MAZHAR MÜFİT B. — Pekâlâ efendim, is
terseniz tayyedin, hakikaten doğrudur. Senenn 
son günü akşamı Muvazenei Maliye Ecümeni Ka
rnimi müzakere edilsin, dünyanın hiç bir tara.-
fmda görülmemiştir. 

BEİS— Dokuzuncu maddenin tayyını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Efendim indiriliriz 
ellerinizi. 

Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Dokuzuncu madde kabul edildi 

Masarifat 
MADDE 10, —Bin üç yüz otuz beş,, senei 

maliyesi gayesine kadar rüsum ve tekâliften ve 
akitten mütevellit olarak Hazinenin eşhası hük
mîye ̂ ve efrat zimmetinde tahakkuk etmi| olan 
bilûmum matlubatı hiç bir suretle mahsup edil-
miyerek nakten talep ve istifa olunur. . . 

RÎ3ÎS — Onuncu maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Onuncu madde kabul edildi. 

MADDE 11. — Ahziasker kalem ve şube «sandık
lan mülgadır. Mezkûr daireler' tahakkuk eden 
masraflarını devairi saire gibi evrakı müsbdteieri-
ne istinaden mal sandıklarından alacaklardır. 
Hesâbatı mevcudesi mahallî mal sandıklarına dev-
rölunacaktır. 

REİS —On birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. 

Ori birinci madde kabul edildi. 
MADDE 12. — Usulü Muhasebei Umumiye 

Kanununun 32 nci maddesinin fıkrai sıaniyesi 
mülgadır. Ordu, kolordu, müstakil ordu, müsta
kil fırkalar muhasipleri, devairi saire muhasipleri 
misûllü Maliye Vekâletince tâyin olunur. İşbu 
memurini hesabiye Müdafaai Milliye Vekâleti 
Muhasebat Müdiriyetine merbuttur 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
bunu yapmışlar mı? 

MALİYE V. FERİT B. — Efendim,, Encü
meni Âlinizm gördüğü lüzumu ıslahat üzerine 
bu iki maddeyi Encümeni Aliniz tekMf etmiştir. 

Yani Ahziasker şubeleri sandıkları mülgadır. 
Biz bunu yapamazdık. Şimdi emrediyorsunuz ve 
tabiî şimdi derhal emrini vereceğiz ve ahzıa&er 
şubelerinde para bırakmıyacağlz. Diğer dBrair 
gibi gelip muhasebeciden alacaklardır.. 2 nci 
madde 12 nci maddeye ilâve edilmiştir. Bu da* 

şimdiye kadar, malûmu âliniz, ordu koİör<lüi 
müstakil fırkalarda muhasipler ciheti askeriye
dendi ve bu suretlitheaajiv verilmiyorduj şimdi 
tetkik ederek Muhasebei tffnumiye Kanühümt bu 
suretlo tadil ettik. Şimdiden sonra onların mu
hasebecilerini vesaireierini doğrudan doğruya 
Maliye Vekili tâyin edecek, ve hesaplarını takip 
edecektir. (Çok iyi sesleri)*.' 

REİS — On ikinci maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 13.— 1334 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 14 ncü maddesi mucibince te
kâlifi harbiye ve vesaiti nakliye bedelâtmdan se
nei hâiiyede tesviyesi lâzım gelen yüzde onlar bu 
sene için teeil edilmiştir. ,; 

REİS — 13 ncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 14. — Senei. hâliye iptidasından iş
bu kanunun mevkii mer'iyete vazı tarihine kadar 
ciheti askeriyece işgal edilmiş ve sene nihayetine 
kadar işgal edilecek olari emlâk bedeli iearlâriyle 
kıtaatı askeriye tarafından maliyeye ait veya 
müdevver eşya ve ayniyattan alınmış ve alınacak 
olan bilûmum mevaddm kıymeti rayiceleri Mü
dafaai Milliye Vekâleti 1336 senei maliyesi tah
sisatı umumiyesünden tesviye olunur. 

REİS — 14 ncü maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 15. — 1336 senei maliyesi için Hü
kümetçe tahsisatı munzamma istihsal edilecek 
olan hidemat işbu/kanuna merbut (s) işaretli 
cetvelde irae edilenlerden ibarettir. 

REİS — 15 nci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 16. — Bir kararnamei mahsusa müs
tenit olmaksızın fasıldan fasıla nakli tahsisat caiz 
değildir. 

REÎS — Bunu (Kanunu Mahsus) diye tashih 
etmek lâzımgelir, o şekilde tashih edelim. 

MALİYE V. FERİT B. — Kanunu Mahsus 
tâbiri doğrudur. 

REİS — Kanunu Mahsus şeklinde tashih 
edildi. 

MADDE 16. — Bir Kanunu Mahsusa müste
nit olmaksızın fasıldan fasıla nakli tahsisat caiz 
değildir. ; 

REİS — 16 net maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 17. — Hidematı vataniye tertibin
den elyevm maaş almakta bulunan zevat işbu ka
nuna merbut (v) işaretli cetvelde esamisi mu
harrer olanlardan ibarettir. Yeniden maaş tah
sisi mutlaka Büyük Millet Meclisince kabul olun
muş bir kanuna müstenit olmak lâzımdır. 

fcEÎS — 17 nci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

- W -
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HABBE İS. —. Emvali metrukenin idaresi 

için teşekkül etmiş komisyonlar mülgadır. 
REİS -r 18 nçimaddeyi kş^ııl edenler lütfen 

ellerini kaldırsın» Kaburedîİdı.Vf ' ^ 
MADDE 19. — Muvazenei Umumiye Kanu

nuna dâhil tahsisatı fevkalâdei şehriye fasıllan 
bin üç yüz otuz altı bütçesinde tahsisatı mütehav-
vileden maduttur. 

Dr, SUAT B. (Kastamonu) — Maliye Ve
kili Beyefendi bu maddeyi izah ederler mi? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B.—Efendim 
malûmu âliniz yukarıda kabul ettiğiniz bir 
madde vardır ki o madde mucibince bütçede fa
sıldan İazla nakli tahsisat yapmak için o faslın 
ismi o cetvelde mezkûr bulunmak lâzımdır. 0-
nUn haricinde bulunanların suhuletle tahsisat
ları nakledilemez. Fakat tahsisatı fevkalâde 
meselesi - ki alelûmum maaşatm bütçesine 
merbuttur - ve maaşatm bütçesi şüphesiz tahav-
vül edeceği için fasıldan fasla nakil zaruri ve 
Tahsisatı fevkalâde kanununa merbuten sarfı 
zaruri bulunduğundan dolayıdır. 

REİS —19 ncu maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 20. ~ Balkan harbinden sonra me-
maliki Osmaniye'den iftirak eden mahallere ait 
düyunu umumiye hisselerinin hesap ve ifrazma 
ve istiklâli millî ve malinin fiilen tesisine kadar 
gerek Mısır vergisi ve Kıbrıs fazlai varidatiyle 
temin olunan gerek Muharrem kararnamesine 
tâbi tutulan gerek Muharrem kararnamesinin 
neşrinden sonra aktolunup da mürettebatı şeh
riyesinin cibayet ve tediye muamelâtı düyunu 
umumiye idaresine veya bazı müessesatı maliye
ye tevdi ve gerek doğrudan doğruya hükümet 
tarafından icra edilen müstekrazat ile alelûmum 
müessesatı ecnebiyeden alman avanslar faiz ve 
resülmalleri ve bilûmum demiryollarının kilo
metre ve teminat akçeleri muhassasatı tecil ve 
1336 senesi muvazenei umumiyesinden tenzil 
olunmuştur. 

REİS -— Mütalâa var mı? 20 nci maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edildi. 

MADDE 21. — Düyunu Umumiyei Osmani
ye varidatı muhassasasmın Büyük Millet Mec
lisi Hükümetine tâbi olan mahallerdeki şuabatı 
teşkilât ve vezaife halel gelmemek ve tahsilatım 
muntazaman makbuz mukabilinde Büyük Millet 
Meclisi Maliye Vekâleti veznei umumisine teslim 
etmek şartiyle Maliye Vekâletine merbuten ida-
rei umura devam edecek ve maaş ve masarif atı 
bütçedeki tahsisatından tesviye olunacaktır. 

AVNİ B. (Saruhan)...— Cenabı Hak 1337 büt
çesini 1333 arifesine tesadüf ettirmesin, emri vâ
ki olmasm. , !i 

gUSEYÎN AVNt B. (Erzurum) — Efendim 

,133f Ü :ft 
biz kadro encümenleri teşkilâtında tadilat yar 
pıyoruz»-s •-•-;•••; :.- ,,-:-. .--.-v-J 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. - - Bu, efen
dim 13at) senesine yani yedi saatlik bir zamana 
aittiri» İÜu, zannederim yedi saat devaca eden bir 
kanundur. 

HuBüYlN AVNİ B. (Erzurum) — O halde 
siz demin buyurduğunuz kanundan şimdiden 
sonra tatbik eaemıyecefcsıniz. Afczi askeriereî.ve; , 
saireye aif olaSları. • 

MALİYEVEKİLİ FERİT B. -~ Onjbar 1337 
senesinde filân tarihli maddesinde kabul edik 
mış bulunan kavanin bu Bene de caridir sure* 
tinde bir madde vardır. Onunla devam eder efen
d i m . ••••••,. : ~r .:•;'•;• 

B u d ü y u n u u m u m i y e mese les i m a l û m u •âlîniz 
varidat ve masarif atı ̂ l i y e Vekâlett tarardan 
idare edilmiştir. Böyle bir dane, zaten varidatı
mızı cibayet eden bir daire olduğu üzere . . . 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ferit Beyi bir şey 
soracağım. Düyunw umumiye kelimesini eski 
tâbiri ulan (Rüsuntu sitte) kelimesine irca ede
mez mryizl • -

MALİYE VEKİLİ, FERİT B. —. Efendim 
bunlarkfhepsini, riea ederim konferans netayiei-
ne tâfik edelim. 

AVNİ B. (Saruhan) — Efendim bir teklifim 
vardı, Heyeti Vekileye havalesini rica etmiş 
idim. - -'••'•'•• 

REİS -r 21 nci maddeyi kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsm. Kabul edildi. ' 

MADDE 22. — Reji ladresi Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine tâbi mahallerdeki idare ve 
teşkilâtına halel gelmemek üzere kemakân ifayi 
muamele eder 

MALİYE VEKİLİ FERİT B/ -~ Efendini Şe: 
ji döğrudam doğruya Maliye Vekâletine me^ut 
bir inhisarı malî şeklinde idare edüme^tedir. 
Varidatı son Bantimine kadar Maliye Vekâleti
ne aittir. Umumî bütçenin varidat kısmında ta
mamen dâhildir. 

BİR MEBUS BV-T-- Eski kanuna tebaan mı? 
MALİYE VEKİLİ FERİT & (Devamla). .-~ 

Efendim müsaade buyurunuz. Bu Reji meselesi 
ar iz ve amik tetkika muhtaç bir meseledir. Muh
telif şekilleri olur* muhtelif suretlerle idareydi-
lebilir, fakat varidatı devlete muhtaç olduğn-
muz için, en çok ve en âzami varidatı en şŞüi 
bir surette tahsil etmek mecburiyetinde bulun
duğumuzdan bu suretle inhisar şeklinde idare 
ederek almak lâzımdır. 1337 bütçesinde; tak
dim ettik. Gelecek şene için yalnız Rejiden 1 
milyon |600) bin Ura kadar varidat tahmin edi
yoruz. Binaenaleyh . . . : 
v BİR * MEBUS B. — Varidatın ekserisini me
murlar alryor. v 

MAİ|YE VEKİLİ FERİT B.:(Devamîa)V-
Haytf elendim, varidatı safiye 1 600 000 liradır. 

HÜSEYİN AVM B. <İnmı^m> - - Ştaidl 
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düf fttmiJunmnfiy&i'gîfei aaaüy* ny«aıe«kıev> kayöe»!* 1 
dîlir kaydmı buraya koysak nasıl olur t 

CSB&EPB^ (KÖfakya^ ^-^iı*biiP'&ittti|htte r: 

datı . . . . 
M$Î#YB V B I ^ t . I ^ K ^ R ^ ' l M M i t a a d e 

bayçı«m',*dnh^n» !$iykı#r <nei&# rMükeyyiftrttoaırJ 
bnlummv ver'zsw»i olmıy«n; ihti^acatı tabüye- j 
için zaruri olmayan bir şeyin.^çüüâi© £azL^bir. 
rüsum kettönıştnn^ Bihaeaaleçtfeton k*su$*i's«tı-
lnbilirs^tafefi on;kın<«^ttretiyİ9mlttMUi bu'JpftDav̂ ' 
l^ev^iîî^^fthta^oMögıt'btııış^i'"ahaliden/ âşa'' 
rmdâH 'Teyahttt -diğ^ı^Mimî.faalisreUödeıtı ala. 
cak yerde tütün içenlerin cebinden almak dak*d 

ellörM^SHÎfsnırmBuHeBllJr^ 
• ~v- " . 

MAB6&8İ)*-'Biri 5&§raitotota&a£&to selesi 
mö**rifat^hü*^mm; ra&aşajfciuzatâye kısmında:! 
mufctfKM^mftftatfr ve -muaıyyeşüi ve snuhas&attan * 
yurtluk, ocaklık ve müessesat ve emlâ îî-m^KbUr 
ta,umk«¥li~olaıı maa^ilfiitiımD ve:««anijRtvWe 
fenn*iıl^mftaşftt> verhideaîatr-vatam^ nmkabili -1 
maaşat ve mazulini mülkiye vo ilmiyO'Ve müteka^. L 
üdihi^aaöâki^^ytaaE^e erataü.maaşat ve ikrama 
yeökve lıezaKk^üt^idİBİıihaiye ve «ystanvve «1 
eramil m-aaşat ve ikramiyesi ve mütekaidini AS» 
kerlye*ve"*y$am/îre?ei3«aıa,maa§atından maadası 
katolunacaktra.; | 

KA3IDİ NÂMIK B. (izmit) — Efendim bu 
m7t$u^et(fefcffanh ı&raaşat^re hidtfnatrvattfniye 
mtıMJfitVe^aire*^ de^ryoTr Burada âsairt seyya
re/inijş&yiirîndfen 'tfifeta'lfflti^^ 
diyor.. Sonra Hürme Aşireti Beisi "HftdnrKlşif s 

EfeMr*afyoT; Bu beude&izin bildiğim eğçrAneze 
aşil!%tf^eM*Ten>"aşirdtin*T'ei«iroİBn İaym^kam-
ise ttjn^Mlâ.hid0kairva1^!rıiyeTrrakâbîli neden 
dcftaynnaas; yeröiğfpdzir hây^'ediyörami Çütf-' I 
kü^SnVitr SukimtndaVsoHra; HSîe%*de bassa- [ 
siyet bağladığı zaman bu adam" maiyetintieîkî'{ 

ut'"&finilef!i5ir erv^l*İ3İzteti2erimiz1g,^üctrm ^tntiş-
tirr ve^pzafkîarr^ ytfğĞm e<*eii« b t r aaitaâHaır. 
bıtutra&teır' hidema&•w&afliy#, mukabili'para 
verdi$iîÖifefc5Mâliye > Tekili«• Beyefendiden soru* • 
vonan?* BbV*e>'isi?;bıv tayye&ilsifr/1 

mt&ÎTR#\Tis FEHStT B* î— ECendimy hidema-
tı vataniye^ tertibin^ehfUdmte're^- maaş .verilet 
§i; bimdtffr'sroV-ktâttl'- btty^âdğunuff'maddeye* 
m e ^ t *bttftöl«n" eetveldekiterdefe1 ibarettir vo 

• işWi47sin*l',»HMİ4e. '• Encümen* âlkıiK bilir ki'bui" 
mröabaiye fVfcMtteti'• veyahut MMafaa i-Milli-
yo Vekftfett* hîanefeiöe^gör<n vaziföfiine^gö're tah- i 
sis eder. Biz maliyecilerden letıfHhamrf * böyle" 
hidensait* vataaiyedes r verilmiş şey yoktum Za
vallı maliyeciler. Binaenaleyh bunlar'da i im ai; 
defji /tatşaimdan tabufeMeâiHr vo dairei aidosine 
t&v4i^ife,.3«nla»Hİ.^§t¥elt4e her/-.s«ne*İbm 
sışm^T-aptedUis^Bönucbeır^ilmemr EâiBîfene- ( 

rii âüriiz tarafından zaten tetkikatı ygpîhmşhr. 
Ne zaman kanunu çıkar ve bana tevdi- «dilecek 
olursa o,:zaman maadan,tayyederiz. 

HAMDİ NAMIK B. (tzmif) — Bendeniz 
tayymı teklif ediyorum. 

YAHYA GAfcîFB. (Kırşehir) •— Bendeniz 
de iştirak ediyorum;- * 

HASAN1 BASRf B. (Karesi) — Bu mesele-
Dahiliyece tetkik olunmalıdır. 

TAHStN B. (Aydm) — Böyle bir adama na
sıl olur ân hidematı vataniye tertibinden para 
veriliyor t 

Riyaseti Celileye 
(V) cetvelinde Hacim Beye muhassas maaşın 

tayymı teklif, ederim, 
I izmit • 

Hamdı 
; SÜLEYMAN&imi :Bı; (Yozgad)' —-Böyle 
j ceffelkalem tay doğar-değiL 
, REÎ& — HamdÜBeyin; ı takririni»kabul. eden
ler "ellerirıi kaldırsın, Kabul edilmedi. Yirmi. 
üçüncü maddeyi kabul edenle* - lûtİen ellerini 
kaldırım. Madde kabul, edildi. 

Ahkâmı umumiye 
MADDE-24 — Bin üç-yüz yirmi beş ilâ bin 

üç yüz ;ofcuz dört Muvazene* Umumiye"' Kanun-
larmınîişbu kanun ve kavanini mahsusa ile ta
dil ve feshedilmeyen'- ahkâmı kemakân bakidir. 

REÎSi— 24 ndi-maddeyi kabul edenler lût> -
fen ellerini kaldırsm-. Kabul edildi. 

MADDE, 25- — İşbu kanunun icrasına He
yeti -Vekile memurdur. 

BElâ-— 25 nci maddeyi kabul-edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

Heyeti mecmuasını» tâyini, esami âle, meyini
ze vazediyorum.- Reylerinizi .istimal buyurunuz. 

3. — 1337 senesi M'art ve Nisan aylarına malı-
süs Avans Kanunu lâyihası, ve Mvvazvnri Ketli
ye Encümeni mazbatası 

REtS. — Yarm malûmu âliniz 1337 senesi 
Martının birinci.günüdür. Onun için.bir Avans 
Kanunumuz vardır. Onu da şimdi müzakere 
edeceğiz • 

YAHYA GAfcîP B. (Kırşehir) — Eğer mü
zakere edeceksek gidelim; de pçeleHm^hic. olmazsa 
yemek yiyelim." 

(Kanun bir kere1 okunsun sesleri)'. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Cclilesine 

-20.11,1337 
Bin4üç yüz otuz yedi'senesi-Mart ve Nisan 

aylarına mahsus olmak üzere on üç-milyon ye
di' yüz elli -bin- lirayı- ' muhtevi ikir aylık, muvak
kate bütçeye-ait' ol arak -; icra Vekilleri -Heyetinin 
20. .- II- ..1337 -tarihindeki içtimamda kabul'edi-
lea^âytlml kanuniye -. sureti-.ımısaddatkaw-ilefes-
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tt aue m&m&ı ga&a 
•babrmncibe lâyihası rapten*-takdim "-kılınaokl^ 
iktizasının ifa ve -neticesinin %"ar fasyvnrolraası-
nı ricft-ederim. ' ' " 

. - , terfi y^kttter*âiifey»ti 
Reisi y^-M/tM. Vekili 

-i Fevzi 

* . Esbabı- mucibe lâyihası 
• * * - . 

Üç yüz otuz yedi -senesi ıımy^enekumıımiye-
si Büyük Millet Meclisine tekdhıı:kjfenn^m.-jde 
tetkik ve ıtasflikı bayii vakte-muhtaç bulanmuş 
. olmakla,, senei, morkume Mart ve. Nisan . ayları 
;hidematı .umuıniyesinin .ifasına jn&haus • ulmak 
ve. .umumî bütçeden < mahsubu- ieı^kuınmak üzere 
âki^ybk mav.akkat bütçe, .tanzimine, oöecbuçiyet • 
elırermiştir. - Binaenaleyh Maliye Vekâletince 
umumî bütçede mıtcaJjkam nispet ve ihtiyarda-
iresfrıde .tevzi edilmek üzere , on üçc.milyon yedi 
yüz elli bin liranın mezkûr aylar hidematı jımu-
miyesine tesviyesini ve varidatın.'keınakân.jstîfa-

• sini teminen tanzim kılınan nıcvaddı kanuniye 
lef fen ,takdim kılınmıştır. 

- Suret 
MADDE 1, — Uç yüz otuz yedi senesi. Mar-

tr .iptidasından Nisanı gayesine , kadar -hidematı 
.ıııaĵ uniyenin ifasına .mahsus jubnâk, ve senei IHBZ-
kûi'e. .muvazenei luuumîyc&üıden .mahsup.edil
mek, .üzere, r on üç. milyon yedi yüz .elli .bin liranın 
sarfı için Maliye Vekâletine mezuniyet verilmiş
tir. . . . < 

MAIH5E 12. — Kavanini mahsusası mucibin-
vee üç yüz ̂ otuz altr senesinde tarh' ve tahsil olu
nan * bilûmum" varidat aynı nispetler dairesin
de olmak üzere işbu müddet zaı*fmda da kema-
-kân tarh ve tahsil olunacaktır. 

MADDE 3. — İşbu kanun üç yüz otuz yedi 
senesi' Martından muteberdir. 

.MADDE 4. — İşbu kamınım icrasına'Maliye 
Vekili memurdur. 

. 20 Şubat 1337 
tura Vekilleri 
.Heyeti. tBs. ve 

M. M. V. Seriye V. Ad. V.' -
.-Feyzi .Fehmi Mehmet 

Da.-V.N. Ha.V. V. Mal. V. 
.Adnan Ahmet Muhtar Ferit 
Mf. V. Na. V. N. . lk, V. V. 

Hamdullah Suphi Celâl Celâl 
Sıhhiye V. Erkânı Harbiyei Umumiye V. 
Dr. Adnan Fevzi 

Avans^Kammu 
Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi : 
MADDE 1. — 1337. senesi Mart ve Nisan ay

larına mahsus muvakkat bütçeden mahsubu- ie-

i£caesâöntt^üzfffe aklûöUimtdsiifair^maA&riEi.için 
dkfrmily^lira sari hu*ıwunda ^ y « Yefeili aae-
L'şnndur. - * , .- • 

;-M3Cr?Ö& %x ,— Kavanini mahsusssı mueibin-
* ce $$$âe#esirîde tarh vcûtahffi dnnan.Wtontım 

teîfâŞCvaynı nispetler dairesinde' .brmalr üzere 
. J â tV Ve tahsil olunacaktır. ' 

BİADBE 3 . — İşkrrkamaı 1387 senesi"Ma,r-
tımn'Mî$neİK3Hfe*ûnden muteberdir. 

'MADDEL4. —..;tsbu kanunun icrasına Maliye 
Vekâleti memurdur. 

Reis \ftL3ff. 
Hakkâri " */Fttfc«ML,. 

Mazhar&Müfit Hasan, JJüsnü. 
,;.Kâtip ~&%Ş, 
Trabzon ' uKkagwı 

^Nebî ade .Ahmet Hamdi Ne$et Nazım 
Mesain - Sists 

tsmail Safa Meha»st Haşini 
Ertuğrul Kajrahisan Şarki 

Halil İbrahim- vMesut 
• REİS — Buyurun Mazbata''Muharriri! Bey. 

MUVAZENE t MALÎYE En. m M. HASAN 
B. fTrabzon) —Efendim, Muvazenei Maliye 
Endimaniniz. kendince şayanı r.ksbid almayan 
bir vaziyeti, maalesef burada .müdafaa: etmek 
mecburiyetinde kalmıştır. . Malûmu-, aliniz yarm 
1337. seneğinin,? iptidası başlrypr ye/Heyati. Ce-
îileniace tasdik .' edilmiş. hir bütçe »yofcttuv,böyle 
elimizde.bir. şey olmadığından, Maljye'Vekâleti 
geceyarısından. itibaren ..bütün.Mdematiukesnıek 
mecburiyetindedir. On para. sajtf etm«k^Mİâh,iye-

. tini haiz,.değildir. Muvazenei. Maliye.Enenmeni
niz yeniden son zamanda intihap .edilmişti.-Biz 
ilk defa pessembe günü hali jçtönada Mdünduk 
ve:.Mâliye "Vekili Beyefendiden istizahatı îâzi-

..mfide. bulunduk. Bize böyle bir 4v».n« ^ ı ^ ı 

. olmak üzere/fakat . iki aylık,İm» tek^e*bu£un-
muşlar, . kendisine - dedik M : i Biz .-böyle.dkL ayı 

- jhtiya aden^muayyen birizaman„üjserine İ3ljnil-
yon Jirabk- bir ..Avans. Kanunu ikainl edemeyiz, 

.,eğer. iki. aylık . muvakkat bir,bütçe. sanmak, lâ-
. zım, ise. hunnıu.iki ;aybk mamrifinizins ..dessıairi 
muhtelife itibariyle „iusul ve..me.vaddını.Jûübey-
yin bize bir $ey vcaminiz, onun«üzeîânejûizLtet-
kikatımızL ikmal ederiz, size iki aylık hakikî bir 
bütçe veririz. 

Malûmu âliniz «muvakkat bütçeler vasrans de-
., fildir. . Muvakkat «bütçeler. ai t -oldukları uzaman 
içinr^ayet , m%tııkil bütçedir, -.©iz .hakikî* bir 
büfcge .yapmak işin:devairi «k^tıpâak ve;i»ze 
istediğimiz fusul ve mevaddı muhtevi ^ewairi 
mBİılıelifeamasarifini nihayet döaartesiı günü 

^ akşam-,üz*eri, vermek üzere aı*araı?daıbic nrataba-
;kat hâsılvoldu, baigfkaten - biz -devai»den.'>böyle 
biıv-şey;,aldık, pazar günü bütün, deyair. .büt^ülc-
rini. K f̂eka. arasında .taksim ederek, doğrudan 

Mftfc- — 
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doğruya dairelerine gittik, y&ni dün mümkfto 
olan 5 - 6 saat zarfında' vesaiti ıı$,m}riine ve 
süratle yapabildiğimiz tetkikatı yaptık. Binaen
aleyh -bugün o muvakkat bütçeleri takarrür et
tirmek ve mazbatalarını yapmak üzere birleştik 
5 - 6 bütçe okuyabildik. Henüz ne bir taçtan *bttt-
çelerin., tetkikatı ikmal edilmiş ve ne de* aramız
da okumak suretiyle bir sureti katiyeye iktiran 
etmiştir. Bu vaziyetle senemizin yani 1336 se
nesinin nihayetine ye 1337 senesinin iptidasına 
gelmiş bulunuyoruz. Arzedeyim İşi; biz muvak
kat bütçeye ancak perşembe „günü sahip olduk. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Şubatı 29 yapa
maz mıyız? (Handeler). 

HİSAN B. (Devamla) -^Halbuki* Mecliste 
bütçe ̂ müzakere edilirken, sene nihayetinden ev-
ver takdim etmek Maliye Vekilinin vazifesi idi. 
"Efendiler; Maliye Vekili bu vazifesini ifa et-
mejaiştir. Kendisine serzenişte bulundum. De
di ki.';: Ben kendi şahsım itibariyle vazifemi ifa 
etmişim: Elinde bir kâğıt (filân tarihte, altıncı 
defa olarak filân vekâlete yazdım, filân tarihte 
beşinci defa olarak îi) ân vekâlete yazdım. Büt
çelerini-istedim, baha bir Vekâlet 9 -Şubatta, 
diğer; Vekâlet on Şubatta bütçelerini verdiler, 
onlkrçtan bütçeyi aliralmaz derhal lâzımgelen 
bütçeyi.hazırladım 've on beş Şubatta Encüme
ne verdim) dediler. Maliye Vekili Beyefendim 
nin kjenâi noktai nazarından yapılması lâzımge
len teşebbüsatı yaptığına biz kanaat hâsıl edi
yoruz. Fakat Heyeti Vekile heyeti mecmuası 
itibariyİe bütçeyi vaktü zamaniyle tetkik edip 
ve/Maliye Vekili Heyeti Vekileye tasdik etti
ripı Meclise vaktü zamaniyle takdim etmediği 
için bütün mesuliyeti üzerine almıştır. Yani 
Meclis namına müsamaha edilmiyecek bir ihmal 
ve terahidir-

BÎR MEBUS B. — O mesuliyet nedirl 
HASAN B. (Devamla) — Heyeti Celileniz 

bilirsiniz. Vaziyet bu hale geliıiee; 1337 senesi
nin 2 aylık muvakkat bütçesini oldukça tetkik 
etrnek için Heyeti Celilenize takdim im
kânı salip olunca, isteristemez muamelâtı Hü-~ 
kümeti durdurmak ve bilhassa müdafaai mem
leketle rtıeşgul olan ordunun ihtiyacatı mübre-
me ve zâruriyesinin temini için, zaruri olarak, 
hiç bir ^sas ve nazariyeyi, hiç bir memlekette 
kabul edilmeyen usulü kabul ederek, size iki 
milyon İfrahk bir Avans Kanunu teklif etmek 
mecburiyetinde kaldık. 

Maddesinde görüldüğü veçhile; Maliye 
Vekâleti "bu iki milyon lira ile bu gece yarısın
dan, 1337 bütçesi hesabına zaruri, mübrem müs
tacel olan masarifi bununla ödemek mecburi
yetinde kalacaktır. 

Bir taraftan iki aylık muvakkat bütçeyi 
tetkik etmekteyiz. Yarın sabahleyin yine bir

leşeceğiz, tetkikatımızı diğer bütçeler üzerinde 
de ikmal edip irişaallah iki güne kadar size tet
kik edilmiş iki aylık muvakkat bir bütçe 'tak-

L dim edeceğiz. Otum esbabı mucibesine, ahvali 
I umumyesine dair edinebildiğiniz kanaatleri He

yeti Celilenize arzedeeeğiz bu masarif mübreme 
ve müstaceliyle; muvakkat bütçe ile kabul ede
ceğimiz masariften, fusulden mahsup edilmek 
mecburidir. Binaenaleyh müstacel mahiyetini 
"haiz olmak itibariyle hiçbir vakitte muvakkat 
bütçe ile bizim kabul edemiyeoe§imiz envai ma-

! «ariften olamaz jv* bu mesuliyeti de katiyen 
| Heyeti Vekile ü«erine alamaz, çünkü biz kabul 

etmeviz, açık kalır. 
Tekrar arzedivorum: bir avans kanunu, bir 

de bunun peşine bir iki aylık, muavyen muvak
kat bir bütçe kanunu, ondan sonra da umumî 
bir bütçe kanunu tetkik, kabul etmek, şimdiye 
kadar Heveti tesrii ve ve icraıvenin hiç birinde, 
hiçbir memleketinde eörülmüs birşey delildir. 
Bu da sırf Heveti Veklenin son zamana kadar, 
vani encümenin tetkikina muhtaç olduğu sınman
dan evvel vermek hususunda gösterdi ihmal 
ve teşevvüşten ileri ̂ gelmiş bir zarurettir. Ay-
nı zamanda bütçe masarifine mütenazır olmak 
üzere; 1336 senesinde Heveti Celilenizce kabul 
edilmiş tekâlifi cedide, kanunu mahsus ile bi-
davettenberi kabul edilen tekâlifin idari mua
melâtı. varidat muamelâtını da durdurmamak 

| tein tahsil ve cibavetine ve tahakkuk muamelâ-
! tına da avnı kanımla salâhivet vermek mecbu-
j rivetîndeviz. Çünkü vermiveeek olursanız bir 

eok muamelâtı kamiTHve vardır Vi bu muamelât 
durn*. T̂ u da do§ru bir sev delildir... 

REtS — Müsaade'buvumn Hasan Bev. (He
veti TJmumiyeye hitaben) Bevler! Mecliste ek
seriyeti azime olduğuna nazaran revlerinizi is
timal buvurun. Rica ederim. Ret, kabul, müsten
kif ne isterseniz veriniz. Muamele hitam bul
sun. 

HASAN B. (Devamla) — Muamelâtı kanu-
nive tekkemmül etsin, iki aylık muvakkat bütçe 
için..,.. 

Encümenlerin hazırladıkları cedavili nazarı , 
itbare alarak, doğrudan doğruva tetkikat icra 
ederek bu muvakkat bütçeden alınması mümkün 
olan ve umumî bütçeve tehiri mümükün olan ma
sarifi çıkarmak suretiyle Heveti Cebenize bir 
muvakkat bütçe takdim etmek hesabiyle encü
men mütehassıstır. Zannediyoruz ki, şu iki mil
yon lira avans tasvibi âlinize iktiran ettiği su
rette; Hükümetin 7'V 8 eünlük ve belki on »un
luk müstacel ve bu müddet zarfında muvakkat 
bütçenin ihtiva ettiği masarifin müfredatı üze
rine oldukça bir daha tetkikat icrasına müsait 
zaman bulmuş olacağız. Avans suretiyle Heyeti 
Vekileye, kuvvei icraiyeye müsaade vermek, tet-
kikatsız masraf- kabul etmek mahiyetinde olmak 
itibariyle, bendeniz de müdafaa ettiğim halde, 
tamamen şayanı ret bir esastır. Ancak bunu 
mazur gösteren mühim bir zaruret vardır ki, o 
da yarın, hatta bu gece yarısından itbaren se-

— M* 
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nei maliye başlıyacağından Heyeti Vekilenin 
elinde Heyeti Celilenizden musaddak bir tahsi
sat kanunu olmadığı halde, geçen sene olduğu 
gibi, maalesef bu sene de bütçesin yürümek çı
ğırını idame etmek demektir k i ; bendeniz bu 
ikinci mahzuru, tetkiksiz avans vermek mah
zuruna nispetle, gayrikabili kıyas bir vaziyette 
görüyorum.-

Arzettiğim zaruretlere binaen; bizi hiç bir 
taahhüde sevketmiyen ve mahsubu, encümeni-
mizce tetkik edilerek, Heyeti Celilece de tet
kik edilecek olan makbuz üzerinde- tediye edil
mek esasiyle bu iki milyon lira avansı vermekte 
bir zaruret görüyoruz. 

Esas. mahzurlu olduğu halde zarurete binaen 
tervicini istirham ediyorum. Ve bu avansa mu
kabil bir de varidat aranacağı... 

EMÎN B. (Eskişehir) — Nedir, o varidat 
nedir?... 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim, varidatı 
umumiye buna karşılıktır. Muvakkat bütçeler
de bilirsiniz muayyen varidat diye ayrı ayrı şev
ler konmaz. Umumî bütçe de bile bir madde 
vardır/Malûmu âliniz câri o1 an tekâlifin tahak
kuku mucibince eibayetine devam edilmek üzere 
Malive Vekâletine mezunivet verilmiştir. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Biri ağ
nam, biri de temettü vergi munzamıdır, ağnam 
ne. oluyor efendim? -, 

HASAN B. (Trabzon) — Kanunun bu ibare
siyle 1336 da* kanunu mahsus ile kabul edilen, 
tahakkuk eden tekâlifin cibayeti için Malive 
Vekâletine salâhiyet verilmiş oluyor. E&er He
yeti Ceîileniz bazı tekâlifi ve bilhassa 1336 için 
istisnaen kabul ettiğiniz tekâlifi bu sene için 
istisna etmek istiyorsanız Maliye Vekili ona ce
vap verir. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Hasan 
Beyefendi bu meseleyi tamamiyle izah* buyur
muşlardır. Avans itası hakikaten usulsüz bir 
muameledir. Geçen senedenberi tatbik edilip 
gidiyor. Şimdi demek oluyor ki, (2) milyon 
liralık avansa encümen müsaade etmiş. Fakat bu 
iki milyon lira avansla sarfedeceği mebaliğ 
1336 senesinde mevcut fasıl ve mevadm hari
cinde bulunmıyacaktır. JBu iyi, muvafık. Va
ridata gelince; varidat dâ 1336 misillu kemafis-
sabık tahsil edilecek yalnız iki zam vardır. Bi
risi ağnam zammı, birisi de temettü vergisine 
olan zamaim. Eğer temettü vergisindeki zamaîmi 
kabul edecek olursanız katiyen alış veriş edecek 
bir tüccar bulamazsınız. Ağnam üzerindeki za-
maimi ipka ederseniz bu memlekette koyundan 
eser göremezsiniz. Meclisi Âliniz nasıl isterse öyle 
yapsın. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Pekâlâ başka va
ridat bul. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Nerede bu-
lunacaksa bulunsun. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim; malû
mu âliniz Meclisi Âli üçer azadan mürekkep birer 
istiklâl mahkemesi teşkil etti. Bunların ver
dikleri bir hükmü Meclisi Âlinin nakzedemiyece-
ği derecede kuvvetli bir salâhiyet ver di. Üç aza
dan mürekkep bir heyete okadar salâhiyet ver
diğiniz halde beşer azadan mürekkep teşkil edi
len Kadro Encümenlerine maalesef Hükümet 
iki paralık kiymet vermedi. Kadro Encümen
leri; ma1 ûmu âliniz; vaziyeti haziranın ihdas et
tiği ihtiyacat üzerine Meclisi Âlinin arzusiyle 
teşkil edilmiş ve devaire gidilerek günlerce er-
kam üzerinde ve bilhassa memurinin lüzum ve 
ademi lüzumu üzerinde tetkikat yaparak, birer 
cetvel tanzim etmişlerdir. Maarif. Vekâletinde 
Muvazenei Maliye Encümeninin tenzilâtı daire
sinde Maarif bütçesinde tenkihat icrasına daha 
evvel Meclisi Âli karar verdiği halde maalesef 
Maarif bütçesinin müzakeresi esnasında bir ta
kım parlak cümleler altında o kararınızı nakzet
tiniz. Geri aldınız. Şimdi Kadro Encümen
leri devairde lâzımgelen tenzilâtı icra etmişler
dir. Bu tenzilât bazı devairce nazarı itibare 
almmıyarak itiraz edilmişti. Bütçeyi kendi nok-
tai nazarlarına göre tanzim ederek, Kadro Encü
menlerinin noktai nazarı dikkate almmıya
rak Muvazenei Maliye Encümenine sevke-
dilmiştir. Verilen avanstan, 1336 bütçesine 
göre bile sarfiyat yapılsa, yine Hazinei Devlet 
büyük hasara uğrayacak. Bunu rica ederim, na
zarı dikkate alın, bir karar ittihaz buyurunuz ki, 
katî olsun. Muvazenei Maliye Encümeninin de
ğil, Kadro Encümenlerinin günlerce tetkikatı 
neticesinde lüzum görerek ipka veya tevsi ettik
leri kadrolar ve tanzim ettikleri cetveller katî ve 
muteber olsun. 1337 den itibaren Meclisi Âli mu-
karreratı ile tadil edilmedikçe bir şey yapılma
sın. (Maliye Encümenine lüzum yok sesleri). O 
halde Kadro Encümenlerine hacet yok. Elli beş 
kişilik Kadro Encümeninin hiç kıymeti yoktur. 
Eğer bu yapılmıyacak olursa maalesef elli beş 
kişilik arkadaşların hem izzetinefsi ve hem hay
siyeti ayak altına alınmış, hem de Devletin sar
fiyatı israf edilmiş olur. 

REİS — 1336 senesi Muvazenei Umumîye 
Kanununun neticei müzakeresinde reye iştirak 
eden âza (97), (13) redde karşı 84 rey île kabul 
edilmiştir. Derdesti müzakere olan Avans Ka
nunu hakkında mütaaddit takrirler var. İki daki
ka teneffüs. 



ÜÇÜNCÜ CELSE 
Açılma saati: 6,30 sonra 

BEİS •— İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 
KATÎP — Feyyaz Ali B. (Yozgad) 

REİS — Celse açıldı, söz Hasan Beyindir. 
MAZBATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trab

zon) — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
izahat verirken encümeniniz bu muvakkat bütçe
de tenkiat yapmak ve size her halde bir bütçe 
teklif etmek fikriyle hareket etmektedir. Bi
zim, bütçenin heyeti umumiyesi hakkında bir 
fikrimiz var, ne kadar zorlarsak zorlıyalım, 
bize teklif edilen masarifin heyeti umumiyesini 
karşılamak adimülimkân. Neticede büyük bir 
açık husule getirecek, bunu mümkün ve kabili 
hazım bir hale getirecek yegâne çare; ma
sarifi umumiye bütçesi üzerinde evvelce tenkihat 
yapabilmektir. Bu bir akidedir. Bu fikirle müte
hassis ve müteharrikiz. 

Ragıp Bey kardeşimiz, encümenin bazı vekâ
letlerin bütçesinde yaptığı bazı tenkihatın nazarı 
itibara alınmadığım gördüğünden, bir infial hâ
sıl ederek, hattâ arkadaşlarımın noktai nazarları 
heder ediliyormuş gibi bir kanatte ve birtakım 
mütalâatta bulundu ki bendeniz bu kanaatte 
değilim. Alelûmum kadro encümenlerinin mesa
isi henüz bize gelmiş değildir. Bendeniz tetkikat 
ile muttali oldum ki : Bazı devair kadroları, bazı 
kadro encümenlerinin kadroları Heyeti Vekilece, 
bilhassa devairi aidesince kabul edilmiş ve 1337 
muvakkat bütçesi bu kadroya göre tanzim edil
miştir. Bazı devair kadroları hakkında encü
meni mahsus arasında birçok ihtilâf at vardır. 

Bu, henüz halledilmiş değildir. Muvazenei 
Maliye Encümeninin elinde henüz muta olacak, 
mabihüttatbi'k olacak, mahiyeti kanuniyeyi ha
iz, teşkilâtı kanuniyeyi haiz bir kadro mevcut 
değildir. Bahusus devair ile kendi aralarmda 
birçok ihtilâfat vardır. Bunun mahalli halli, bu
na hakem olacak Heyeti Celilenizdir. 

Eğer kadro encümenlerinin mesaisini tetkik 
eder ve bunları muta bir mevkie koyacak 
olursanız ve bu bizim elimizde bulunacak olursa 
mesaimiz teshil edilmiş olur. Dairei aidesine de
riz ki; bizim elimizde katî ve lâyetegayyer kad
ro vardır, biz bununla bağlanmışız, size bundan 
başka hiçbir hizmet vermeyiz, hiçbir memuriyet 
kabul etmeyiz deriz. Bizim işimiz teshil edilmiş 
olur. 

Fakat bendeniz zannetmiyorum ki efendim 
memleketin şu vaziyetinde; kadro encümenleri
nin bu vaziyeti ne kadar muşikâfane olursa, 

ne kadar ince tetkik edilecek olursa olsun, her
hangi bir dairenin kadrosunu sabit ve lâyete
gayyer bir halde yapmak kabil değildir, Tesbit 
etmek imkânı yoktur. Bunu böyle yapsanız bile 
ileride fiiliyatın göstereceği lüzum ve icbar üze
rine yine tadil etmek mecburiyetinde kalırsınız. 
Siz onları bize gönderin ve mümkün mertebe bir 
esas olmak üzere kabul edelim ve mümkün oldu
ğu kadar ondan ayrılmamağa çalışalım. Fakat 
böyle santimi santimine kabul edilebilecek bir 
kadro olabileceğine bendeniz kani değilim (Ola
maz sesleri). 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — öyle bir kadro var
sa Heyeti Umumiyeye gönderirsiniz. 

MAZBATA MUHARRİRİ HASAN B. (Trab
zon) — Efendim, daha encümenlerin mesaisi bit
miş değildir. Noktai nazarlarını yazmışlar, bir 
mazbata tanzim etmişler. Orta yerde bir cetvel 
var. Onun kısmı küllisi; devairin verdiği masraf 
cetvelleriyle bazı hususatta; maaşatta ihtilâf 
varmış. Henüz daha mesaisini ikmal etmiş de
ğildir. Binaenaleyh bizim için muta olacak bir 
teşkilât yoktur. Heyeti Celilenizden geçmiş de
ğildir ve bendeniz de nazariyatçı maliyeci olmak 
sıfatiyle arzediyorum ki : Muvazenei Maliye Ka
nuniyle teşkilât yapmak doğru değildir, sakat
tır. Emsali vukuat bize göstermiştir ki her ne 
zaman Muvazenei Maliye Kanuniyle teşkilât ya
pılacak olursa bir sene bile gitmemiştir: 

REİS — Kadrolar hakkında Kadro encümen
lerinden vazifesini ikmal edenler var. Müdafaai 
Milliye, Sıhhiye, Dahiliye, Adliye Kadro encü
menlerinin henüz daha kadroları gelmedi.. 

MEMET ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Adliye vermiştir. 

REİS — Adliye Kadro Encümeni mazbatala
rını Makamı Riyasete tevdi ettiler. Fakat bir 
hâfıta evvel verildi. Bunların içerisinde bir takım 
teklifi kanunilerde vardır. Meclisi Aliniz son 
haftada münhasıran 1336 bütçesini çıkarmakla 
meşgul olduğu cihetle tabiî ruznamenize alına
mamıştır. Diğer devaii'deki kadro encümenlerin
den kadrolar henüz Makamı Riyaste gelmemitir. 

MALİYE V. FERÎD B. (İstanbul) — Efen
dim muvakkat bütçe meseleleri etrafında bir kaç 
mesele tahaddüs ediyor. Bunlara kısaca, her bi
rine ayrı ayrı cevap vermek isterim. Bir kerre 
bütçenin teehhürü meselesinde; encümen mazbata 
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muharriri muhteremenin vâki olan serzenişleri 
tamamiyle muhik ve yerindedir. Fakat vazifesini 
tamamiyle ifa etmek isteyen; ve vazifesine düş
künlüğünü her günkü hareketleriyle irae arzu
sunda bulunan Maliye Vekiliniz, bu meseledeki 
teehhürün bilhassa bende olmadığını Heyeti ali-
yenize tekrar arz ve tekit etmek isterim. Teşrini
saninin iptidasından itibaren - ki henüz daha 
1336 bütçesi Encümeni âliniz tarafından Heye
ti Celilenize verilmediği zaman - 1337 bütçesinin 
tanzimini Heyeti Vekile rüfekamdan rica ettim. 
7 Tteşıinisani, 22 Teşrinisani, 22 Kânun, 14 Kâ-
mmuevel, 29 Kânunusani» 19 Kânunusani, 6 Şu
bat, tarihlerinde de müteaddit tekitler yaparak 
ve bu müteaddit tekitlerin nihayetinde; eğer fi
lân tarihe kadar bütçeler gelmiyeeek olursa, Mec
lisi Âlinize şikâyet mecburiyetinde olduğumu da 
söyledim. 

Muhtelif arkadaşlarım bütçelerini muhtelif za
manlarda verdiler, iktisat Vekilimiz 9 Şubatta, 
Müdafaa! MilKye Vekili muhteremi de 10 Şu
batta ve 104 milyonluk bir bütçe verdi. Tabiî bu 
bütçe kudreti maliyemizle mütenasip değildi. 
(Bol kesıeden sesleri) Bol keseden' demeyiniz efen
diler, rica ederim, istirham ederim. 

Müdaf aai Milliye Vekili de hazır olduğu halde 
bu tetkikatı ariz amik; Kadro Eneümeniyle be
raber yaptıkları zaman, nazaretin bütün gayesi 
olmak itibariyle takıp ettiği mesele; kendisiyle 
harpte bulunduğumuz kuvvetleri vatanı mukad
desimizin üzerinden atmak arzusiyle yapılmıştı. 
İşte bu neticeyi istihsal etmek için lâzım gelen 
kadro tertip edlmiş ve o kadro hakikaten bu ka
dar bir masrafı istilzam etmiştir. Fakat çok te
essüf ederiz ki vaziyeti maliyemiz buna müsait 
olmadığı için, refiki muhteremimle badelmüza-

~kere* 13 Nisanda verilen bütçe kendisine iade 
e^Elerek;. masariften tenkis değil, israf attan ten
kis değil,, fakat ımaatteeessüf kabiliyeti tatbiki-
yesi meveut olduğu halde tatbik edemiyeeeğimiz 
bazı fedakârlıkları kabul ederek, bu 45 (milyona 
tenzil edilebilmiştir. Fakat bunu tenzil ettikten 
sonra bendenize bütçeyi ancak 13 şubatta vere
bilmişlerdir. Heyeti Ceİilenizden istirham ederim. 
13 Şubatta bütçeyi alan bir Maliye Vekili, eğer 
15 Şubatta bütün bunları tevhit eder, bütün bun
ları umumî kanunlara rapteder ve 15 Şubatta 
Heyeti Celilenize verirse vazifesinde teehhür et
miş raidir? (Şayanı teşekkür sesleri). 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Bunu Heyeti 
Vekile içtimaında söylemeli idiniz. 

MALİYE V. FEBÎD B. (Devamla) — Her 
birisi Heyeti Celileniz tarafından ayrı ayrı inti
hap edilmiş arkadaşlardır. Kendileriyle tabiî ifti
har ederim ve beraber çalışmakla beraber bu (me
selede de; tabiî kendi vazifemi; ayrıca Maliye 
Vekiliniz olduğum cihetle arzediyomm. Zaımede-
rkft Heyeti Vekile ile Heyeti Celileniz arasında. 
fark yoktur ve bu, daima tekrar ettiğimiz bir 
meseledir. Binaenaleyh 13 Şubatta topladığım 

bütçeyi 15 Şubatta Heyeti Celilenize takdim 
ettim. Daha evvel takdim etmenin imkâni yoktu. 
Bu birinci mesele... 

İkincisi • Muvakkat bütçe meselesidir. Efen
dim refiki muhteremim Abdullah Azmi Efendi 
bir noktai nazardan bendenize bir ihtarda bu
lundular, dediler ki: gariptir; Maliye Vekili şim
diye kadar görülmemiş olduğu veçhile bir avans 
talebini istilzam edecek harekette bulunmuştur. 

Efendiler; avans ve muvakkat bütçe; bunlar, 
nazariyatın birbirinden tefrik etmiş oldttğu iki 
şeydir. Muvakkat bütçe, hakikaten tam ve bütün 
ulûmu maliyeye muafık olmak üzere yapılan ye 
takip edilmek istenen bir hattı harekettir. Fakat 
muvvakkat bütçe nedir; rica ederim. 

Hattâ devairin erkanımı havi bulunan bir sil-
silei cedavil muvakkat bütçe değildir. Muvakkat 
bütçe efendiler; Mazbata muharriri Beyefendi
nin buyurdukları gibi, tam bir bütçe gibi bütün 
fasılları bütün maddeleri tetkik edildikten son
ra iki ay için tertip edilen ve her bir faslı için 
de bugün bitirdiğimiz 1336 bütçesi gibi tetkikat 
iera edilen bir bütçed'r. Bugüne kadar bu tarzda 
bir bütçe bizim Meclislerimizde müzakere edil
memiştir Yani muvvakkat bütçe ile encümen 
mazbata muharriri muhtereminin ilme tamamen 
mutabık olmak üzere takip etmek istediği ve 
benim de maalmemnuniye kabul etmek istediğim 
şey budur. Çünki efendiler; fasıllardan» madde
lerden nekadar tenkihat yapılırsa bundan bende
niz de istifade ederim, refiklerim belki mutazar
rır olurlar, dairelerinde tasavvur ettikleri şey
leri yapamazlar, fakat ben büyük bir suhulet 
duyarım. Binaenaleyh bu meselede Encümeni 
âlinizle ve Heyeti Celilenizle bendenizde mütte
hidim ve daimî'Heyeti Vekilenin içerisinde He
yeti âliyeniziiı ben murakıbıyım. Binaenaleyh 
tahsisat nekadar tetkik edilecek, nekadar tenkis 
edilecek olursa bundan bendeniz müstefit olurum. 

Fakat şimdiye kadar güya muvakkat bütçe
ler gelmişte bu defa bir avans kanunu yapılı

yormuş, bu da benim zamanımda olmuş... Hayır 
efendiler; muvakkat bütçe, şeraiti kanuniyesine 
muvafık olmak üzere gelecekse; ilk defa gelecek
tir ve hayatı maliyemizde ilk defa olarak He
yeti Celilenize gelecektir ve eğer kabul edecek 
olursanız fasıl, fasıl, madde, madde» iki ay için, 
belki de bir ay için, 460 bu kadar fasıl» birer 
birer pişi tetkikinizden geçecektir. Yani bu su
retle muvakkat bütçe yapılmamışta avans veri
liyor suretinde bir vaziyette değilim. 

Bütçe; şimdiye kadar bizim maliyemizde tat
bik ed.îen usul suretiyle, iki aylık yalnız deva
irin yekûnunu havi yekûnu umumî suretiyle ve
rilmiş bir muvakkat bütçedir. Bugüne kadar yapı
lan ve muvafık olan şekildir. Fakat mazbata 
muhat liri ve encümeni cedide bilhassa şu müna
sebetle arzı şükran ederim. Çünki tetkikatı gayet 
sıkı yaparak, bütün tenkihatı yapmak arzu edi-
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yor. Encümenin mazbata muharriri ve âzayi ki
ramı dediler ki: hayır şimdiye kadar yapılan bu 
usulü yapmıyaeağız. Biz iki ay içinde tıpkı umu
mî bütçe gibi yaparak takdim edeceğiz ve birer 
birer reye arzedeceğiz. (Çok alâ sesleri) Pekâlâ 
başımla beraber. Binaenaleyh arzu ettikleri müf
redatı bendeniz 46 saat zarfında takdim ettim. 
Bu da Heyetin encümeni âlisindedir. Binaenaleyh 
bu verilen şey'i - güya avans - muvakkat bütçe 
değildir suretinde bur meseleyi telâkki etmek te 
doğru değildir. 

Muvakkat bütçenin şekli hakikisi - bundan 
sonra Heyecı Celilenize getirmek arzusuna muste-
nidendır ki - Heyeti Celılenizden bir haftalık ol
mak üzere iki milyon lira avans suretinde veril
mektedir. Yani vaktiyle muvakkat bütçe dediği-
mızdir. Şimdi, aşıl ilme muvafık olmak üzere 
gelecek bütçedir. Üçüncü mesele geliyor ki: bu 
üçüncü mesele, en haizi ehemmiyet ve en ziyade 
zannederim ki müşkil bir meseledir. Varidat 
meselesi efendim. Şüphesizdir ki Heyeti Celile-
nızbvf gecenin yarısından itibaren, bendenize bir 
salâhiyet verilecek olursa, varidat cibayetine 
imkânj yoktur. Varidat ne olur? tahsil olunur. 
Faka4gayri kanuni olur, asker usulü olur, gayri-
meşn* onu- ve intizama sokmuş olduğumuz,bu 
memlekette, biz artık gayrıkanuni ve gayriusuli 
bir cibayet vücuda gelmesini istemiyoruz. Bu 
noktaı nazardandır ki Heyeti Celılenizden vari
datın cibayetine de müsaade istiyoruz. 

Efendiler! bu bütçe eğer bu gecenin yarışma 
kadar Heyeti Celilenız tarafından tasvip edilerek 
Heyeti Vekileye verilmezse, bendeniz Maliye Ve
kili sıfatiyle buradan doğrudan doğruya telgraf
haneye koşarak, sıaat ,(12) olmadan evel; bilcüm
le varidatın tahsilini tehir ediniz; sarfiyatı doğ
rudan doğruya tevkif ediniz diye memurlarıma 
emir veririm. On ikiden sonra postaya bir mek
tup götürecek. olursanız, posta memuru o mek
tubu almamak ihtiyaç ve zaruretindedir. Bunu 
ihtimal zait addediyorsunuz; fakat bir memle
kette murakabei maliyenin esası budur; millet 
hakkının esası budur ve Heyeti Celilenizin, He
yeti Vekile ve icra ürerinde en büyük kuvveti 
yine budur. Binaenaleyh, Beyefendiler; Heyeti 
Celılenizden varidatın tahsiline de bu suretle 
müsaadenizi Heyeti Vekile istirham etmiş. En
cümen de tabiî bu kaideyi tamamiyle lüzumlu 
gördüğü için Heyeti celilenize teklif ve istirham 
eylemiştir. 

Şimdi bu varidat bütçesinin içerisinde- tahsi
le ait bulunan; bilhassa Yahya Galip Beyefen
dinin buyurdukları; temettüe ve ağnama ait olan 
aksanı kalmıştır. Beyefendiler şüphesiz ki : Ben
deniz de masarif atı azaltmak; mümkün olduğu 
kada'r başımı yorarak onlara tekabül edebilecek 
varidatı bulabilmek için uğraşmağı tamamiyle 
arzu ederim. O kadar kolay değil beyefendiler. 
Bir ordu cephe kumandanı... 

Y"AHYA GALİP B. (Kırşehir) — Fazla söz 
söyleyenden de vergi... 

| MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz, arzedeyim: Şu aya masup 
olmak üzere (900 000) lira isterim dediği ve ma-

! alesef varidatı gittikçe müşkülâta uğrayan bir 
vaziyette bulunduğunuz zaman; ona karşı vari
dat bulabilmek için uğraşmak kolay bir şey de-

ı ğildir. 
Beyefendiler; bendeniz bütün müşkülât kar

şısında; yalnız vatanıma olan muhabbetim dola-
yısiyle ve yalnız şu esnada elden gelebilecek va
zifeyi esirkememek mecburiyetinde bulunuyor 
ve bu vazifei vicdaniye ile tahammül ediyorum. 
Şimdi böyle bir vaziyette bulunduğum takdirde 
bendeniz de isterim ki; masarif at insin, Heyeti 
Celilenizden istirham ederim. Bundan altı ay 
evvelki bir celseye ircaı nazar buyurunuz. Ben
deniz varidat ve masarifatı tevzin ettiğim zaman 
buyurdunuz ki : bu varidata lüzum yok; bu ma
sarifatı tenkis edeceğiz. Efendiler, edemezsiniz; 
demedim mi? edemezsiniz efendiler.. (Emri vâ
ki sadaları). Emri vâki değildir. İsterseniz her-
zaman yapabilirdiniz. Teklifim burada Muvaze-
nei Maliye Encümeninde kaldı. 

Efendiler; Heyeti Celilenize bendeniz bir şey 
atfetmek istiyorum. Hâşâ! Katiyen böyle de
ğil. Çünkü Heyeti Celilenin her bir uzvu da; 
Memleketin hayatına sekte vermemek; memleke
ti gittikçe hayata ve kemale doğru yürütmek 
ve memleketin istilzam ettiği bütün teşkilâtı 
yapmak zarureti karşısındadır. Arzediyorum, 
maalesef buna nüfusumuz az olduğundan dolayı 
imkân bulamıyoruz. Fakat bunu yapacağız, yap
mazsak muntazam bir Devlet şeklinde idamei 
hayat Eetmekliğimiz ihtimali yoktur. Binaena
leyh, bütçede 61 milyon istedim, Encümeni Âli
niz de; bu hayatın temadisine, 63 milyon hakkı
dır demiş. Heyeti Celilenizin bugün tasdik et
tiği bütçe 65 milyondur, demeyiniz ki, biz ikti
sat yapacağız, tasarruf yapacağız. Açığınız 19 
milyon liradır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Esasını ıslâh lâzım
dır. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Açığın 19 milyon lira olduğunu Encümeni Âli
niz tetkikatiyle çıkarmış ve Heyeti Aliyenize 
takdim etmiş ve tabederek mütalâatını da ar-
zetmiştir. Bizim geçen seneki esaslar dâhilinde 
bütün cibayet ettiğimiz varidat ve o nisbetler 
dairesinde cibayet etmek üzere elimize geçecek 
para ancak 55 milyon liradan ibarettir. 55 mil
yona mukabil bu günkü şekli Hükümetimizin 
istilzam ettiği ve muharebe karşısında yalnız 
Ordumuzun istilzam ettiği masarif 45 milyondur. 
Bu 45 milyon gayet, zaruridir. Çünkü şubat 
ayında ve Kânunusani aymda yalnız Müdafaai 
milliyeye mah bemah dört milyon lira verdim. 
Bir seneliğini hesap ediniz. Hiç düşünmeğe ha-
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cet yok, 48 milyon lira eder. Binaenaleyh, bu
nu 45 milyona tenkis ettim. Gözümde tuttuğum 
şey; bugünkü vaziyeti ıslâh etmek ve bugünkü 
vaziyetin ıslâhından hadis olabilecek fazla vari
datla yeniden yeniye vücude gelen hususatı mey
dana getirebilmektir. Bunun üzerine on beş mil
yon Dahiliye ile jandarmaya ilâve buyurdunuz. 
Bakınız bugünkü vaziyetimiz bütün varidatımı
zı bel'etmiştir, Masarif cibayet ve devairi saire; 
bilcümle mevcut bulunan teşkilâtı Devlet ne ile 

idare edilecektir? Beş milyon tenkis, edi
niz^ altı milyon tenkis ediniz, mu
vaffakiyetinizi temenni ederim. Fakat netice yi
ne geçen seneki bütün nispetler dairesinde vari-
rat aldığımız takdirde (55) milyondan (81) 
milyona baliğ olmak için (26) milyon lira var
dır. 

İşte efendiler; bu noktai nazardandır k i : En
cümeni Âliniz şu mazbatayı Heyeti Celilenize 
takdim etmiş ve yeniden teklif ettiğimiz bir ta
kım hususatın kabul ve tedvinini rica etmiştir. 
Şimdi bunu bir tarafa bırakıyorum. Tabiî He
yeti Celileniz buna da söz söyliyecektir. Fakat 
bu teklif daha gelmezden evvel elimizde mevcut 
olan (55). milyonu (85) milyon yapmak mecbu
riyetindeyiz. Ağnamrn muahharan zammedil
miş olan kısmınm tenzili; temettüün zammedilen 
kısmının tenzili suretiyle eğer bir teklif yapacak 
olursanız bu suretle daha dört milyon zayi et
miş olursunuz. Müsaade buyurunuz. Zararı 
yok demeli. Fakat onun mukabilinde demeli ki : 
Dört milyon da şuradan alırsınız. Şuradan bul
duk demeli. Bendeniz çok işittim: bulacağız... 
Ben böyle şeyleri altı ay işittim, bulacağız... 

MÜFİT Ef; (Kırşehir) — Bu aldığınız pa
raları nereden buldunuz, millet bulmadı mı? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Efendim; Rica ederim. Millet bulacak demek 
başka; bulacağım demek başka ... Müfit Efendi 
Hazretleri; millet bulmuştur buyurdular. Evet; 
bu millet sayesinde bu Hükümet idame edilmiş
tir. Fakat ben bulacağım .demek o büsbütün 
başka bir meseledir, iki meseleyi birbirine ka-
rıştırmıyalım. Eğer zati âliniz dört milyonluk 
başka bir cihetten daha sehil bir irat bulacak 
olursanız işte o zaman bulacağım demelisiniz. 

Şimdi Efendim geliyorum. Bu meselenin 
ruhuna ve esasına : Temettü kânunundan tenzi
lât yapalım diyorlar. Encümeni Âliniz burada 
bir madde, teklif etmiştir. O madde mucibince, 
kabul' ettiğiniz takdirde, temettü zamaiminin af
fını talep etmektir. Fakat bu madde burada 
'müzakere edilip kabul edilirse tabiidir ki, böyle 
muvakkat bütçenin müstacelen müzakere edildiği 
bir zamanda bu meseleyi de. halletmek; tenzil et-

, mek imkânı yoktur. Bunu encümeniniz teklif edi
yor. Fakat onu kaldırıyor yerine diğer bir şey 
koyuyor. Doğrudan doğruya filân şeyi tenzil 
etmeyiniz... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Temet-, 
tü zamaimi yalnız 1336 ya mahsus idi. 

MALİYE VEKİLÎ FERİT B. (Devamla) — 
Temettü kanununa vukubulan zamaim hiç bir 
suretle haksız bir zam değildir. Haksız bir zam 
değildir efendiler. Temettü kanunu beş misline 
değil; sekiz misline mütehammildir. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir) — Efendiler; 
memlekette bir şey kalmamıştır. Rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ F E R l T B. (Devamla) — 
Rica ederim, sözümü kesmeyiniz. Sonra söyle
yiniz. Efendiler! âşarm kendi kendine tezayüdü 
gözönünde, bilcümle vergilerle ahalimizin ne de
receye kadar muztar bir mevkide bulunduğunu, 
bilhassa köylülerimizi nazarı dikkatte bulundu
rurken temettü vergisinin sabıkı ile ... 
> EMlN B. (Eskişehir) — Sekiz misli yapa

lım. temettüü. ' 
MALÎYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 

Efendiler; ihtimal şahsa*' taallûk etmiyor. Fakat 
gelelim ağnam meselesine: aşar Allahın inayet 
ettiği rahmet sebebiyle şey eder. Fakat hiç 
bir memlekette varidatı gayri sâfiyenin sekizde 
biri alınmaz. Efendim, o kadar ağır bir şey
dir ki, köylünün sermayesi alınmak demektir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Neye almak iste
diniz? Biz ona taraftar mıyız? 

MALÎYE V. FERlT B. — Taraftar değilsi
niz, fakat masarif atı tenkis edemediniz. 

MÜFlT Ef. (Kırşehir) — Ettirmediniz. 
MALİYE V. FERlT B. — Bütçe beş altı ay 

elinizde durdu. 
MÜFÎT Ef. — Masarifatı tenkis ettiğimiz za

man ettirmediniz. Herbiriniz ısrar ettiniz, çe
kiliriz dediniz. 

MALÎYE V. FERlT B. — Rica ederim, sil
sile! mütalâatımı kesmeyiniz. İki kelime ile ar-
zedip bitirmek istiyorum. Şimdi efendim; Te
mettü Kanununda olduğu gibi, ağnam da böy
ledir. Ağnamın bugün 16 kuruştan resmi mun-" 
zamı olmak üzere muahharen ilâve edilen aksa
mı, ağnamın hakiki miktarını sekiz misline ib
lâğ etmiştir. Heyeti Celileniz içtima ettiği za
man bunun dört misil üzerinden cibayet edilme
sine karar vermişti, ihtiyacı katî gördü ve ken
di üzerine gayet büyük vatanperverlik alarak 
onun tahsili lâzım olduğuna karar verdi. Çün
kü efendiler, vergiler yükselmiş, hepisi istita-
atının fevkine çıkmıştı. Yalnız ağnam geri kal
mıştı. Bu adaletsizliktir. 

MÜFİT Ef. (Kırşehir) — Yalnız almalı de
ğil, biraz da vermeli. -

MALİYE V. FERİT B. (Devamla) — Bu su
retle ağnama da sekiz misli zammedilmekle bir 
reisten 32 ve 40 kuruş alındı. Bir reisten şimdi
ye kadar... (Gürültüler) müsaade edin. Efen
dim, hepinizin hakkı vardır. Rica ederim, kes
meyiniz ye istical buyurmayınız. Şimdi bitiriyo
rum. 

Koyunların üzerinden yalnız on altı veya 
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yirmi kuruş almakla; 85 milyon, 86 milyon li
ralık bütçenin altodan kalkılmaz. Adaletsizlik 
olur. Diğer bilcümle mükellef atımız, diğer mü
kellefler üzerine tahmil edildiği halde ashabı 
ağnama ayrıca bir istifade temin edilmiş olur. 
Bu haksızlıktır. Binaenaleyh Heyeti Celilenize 
teklif ediyoruz : Geçen sene tahsil edilen nispet
ler dairesinde bu. sene de tahsile müsaade istiyo
ruz, Buyuruyorlar ki : Bu geçen seneye mah
sustur. Heyeti Celiİeniz geçen seneye mahsus 
olan kanunu, şimdi kabul buyuracakları kanun 
ile, bu sene için terviç edecekler. Efendiler; 
Heyeti Celilenizin vatanperverliğine müracaat 
ederim. Memleketi idare etmek istiyorsak efen
diler; bitteerübe gördünüz, beş altı ay bütçe 
üzerinde oynadığınız halde gördünüz, bu | teş
kilâtı idame etmek mecburiyetinde kaldınız. 
Bendenizin bütün -bu husustaki gayretimden* 
bütün bu husustaki mesaimden tabiî cebime| beş 
para. girmiyecektir. Yakıız vazife olmak üzere 
arzediyorum. Heyeti Celilenizin herbir uzvuna 
ayrı- ayrı istirham ederim. Bana da merhamet 
ediniz ve bu meseleyi lütfen kapatınız. 

• REİS — Müzakere heyeti umumiyesi hak
kındadır. Maddelere dair sözünüzü maddelere 
gelince söylersiniz. 

MÜFİT. Ef..'(Kırşehir) — Efendim; Maliye 
Vekili Beyefendinin âteşin nutuklarını dinle
dim ve hakikaten âteşin nutukları bendenizi tes
hir etti. Yalnız netice itibariyle söylemiş olduk
ları adaletsizlik kelimesi münasebetiyle millet
ten alman herbir vergi için bir adalet temin 
edilmiş olduğunu acaba bendenize ispat edebi
lirler mi? Bütün aşarın fazla olduğunu kendisi 
ikrar ve itiraf etti. Demekki aşarda zulüm var, 
temettüde zulüm var, varidatı sairenin kâffesin
de zulüm var. Zulümle bir millet payidar ola
maz. Binaenaleyh idarede itidali muhafaza 
edelim. Bu ifadenizle bir Devlet yıkılır. Millet; 
yıkılmış olan bir Devleti kaldırmak için her 
türlü fedakârlığı yapmış, evlâdını' vermiş, ca
nını vermiş, malını da vermiş, uğraşıyor. Fa
kat Hükümet; âdeta geniş zamanlarda yapılan 
teşkilatı yapmak taraftarı oluyor. Rica ede
rim, askerlik noktai nazarından vukubulaeak 
sarfiyatı zannederim milletin hiçbirisi vermek
ten sakınmaz. Fakat dahilî teşkilât, maarif teşr 
kilâtı» nafıa teşkilâtı, iktisat teşkilâtı... bunların 
şimdi sırası değildir. Rica ederim, kendimizi 
aldatmıyalım. Bugün bir arşın yol yapmak im
kânı yoktur ve evlâdı vatanı böyle bir zamanda 
tedris "etmek imkânı yoktur. Bu teşkilâtı taksir 
edersek ve bu felâketten inayeti bari ile kurtu-
lursak, bu millet o vakit her ne kadar vergi 
istenirse onu vermekten sakınmaz. Zira şimdi-
ye kadar istenilen vergileri vermiş ve katiyen . 
bir eseri isyan göstermemiştir. 

Eica ederim, Heyeti Muhteremeniz biliyor. 
Bundan iki ay evvel milletten istenilen vergi 
haricinde alınan paraya vermem diye ses çıkar

dı mı? Bu zavalk millet vatanı kurtarmak için 
her türlü fedakârlığı yapıyor: Beyefendi ben
denize buyuruyor ki : Eğer ağnam resmi almı-
yaeak olursak, bütçenin dört (milyon açığı var
dır. Rica ederim, ashabının elinde ağnam kal
mış mıdır? Efendiler; ağnam kalmamıştır. 
Çünkü bakınız arzedeceğim : Ağnamdan hâsıl 
olan yapağı satılmaz. Ağnamdan hâsıl olan tif
tik satılmaz, ağnamdan aldığı sair bir takım 
mevat satılmaz. Bunlar ambarlarda çürür ve 
sonra sen gel.ağnam verdir. Tahsildar gider, 
köylünün altından yatağım satar, karışıma 
ziynetini boynundan'çıkartıp satar ve bu suret
le tahsil eder. Buna biz taraftar değiliz. Ağna
mın bu miktar üzerinden tahsil edilmesi caizdir. 
Ne vakit yollar açılır, tiftiğin okkası yüz ku
ruşa satılır, yapağının okkasını (60) kuruşa sa
tar, o vakit; nimet külfet mukabilidir, ver der
sin verir. Fakat sen alıyorsun, kendisine o ağ
namdan, hâsıl olan istifadesinden on para ver
miyorsun. 

Efendiler; memleketin her tarafında iddihar 
edilmiş yapağı, îddihar edilmiş tiftik vardır ki 
bunu Avrupalılar bugün bizim elimizden almı
yor. Bendeniz geçen gün hususi surette sor
dum. Buyurdular ki: Avrupa dolmuştur. Kap'-
tan gelen ve saireden gelen mallar ve Alman
ya'nın almış olduğu tiftikler gitmiş İngiltere'
ye dolmuştur. İngiltere artık bunları almaktan 

I çekilmişti!*. Bu memleketten almak istediğin ağ
namın hasılatı gelecek seneye de kalacak olursa 
o tiftik, o yapağı bozulacaktır. Bundan dolayı 

I bendeniz rica ederim, ağnam resmi bir senede 
iki defa tahsil edilmez. Sonra buyuruyorlar ki: Biz 

t sizde bu cesareti medeniyeyi göremiyoruz. Siz 
bu tenzilâtı yapamazsınız. Efendiler; biz bu ten
zilâtı yaparız. Bunun için rica ederim, bu me
selede itidali muhafaza edin. İtidalden ayrılma
yın. Muvaffakiyet bizim içindir efendiler. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim; müsaade 
buyurursanız bendeniz bir koyunun, bir tiftik 
keçisinin kaç kuruş masrafı olduğunu, kaç ku
ruş hâsılatı olduğunu arzedeceğim. (Onları bi
liyoruz, malûm sesleri). Yalnız herşeyden evvel 
şu lâzım ki; bendeniz bu hayalât içinde bütçe 
tanzim etmenin ve bununla uğraşmanın hepsi
ni zait görüyorum. Ben öyle görüyorum ki, ve 
öyle zamandayız ki; mutlaka malî ve iktisadi 
işlerimizde bir inkılâba mecburuz. Hayatı Dev
letimiz bu şekilde olursa olmaz. Biz mutlaka 
Müdafaai Mâliyeye 45 milyon liralık bütçesini 
ve İktisat Vekâletine 30 milyon dâhilden verebi
lirsek... 

SAĞDAN BİR MEBUS B, — Hissiyata tâbi 
oldunuz;. 

EMİN B. (Eskişehir) — İktisat Vekâleti de
mek efendim; arzedeyim : Bizim memleketin 
kara şalvarı vardır. Pantola lüzum yoktu*. Mü
dafaai Milliye bunu yapmış. Vergileri münase-

I; betle tarhetmek lâzımgelir. İcabında aynen al-
— • * • » * . • 
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inak lâzımdır, Eskişehir Garp cephesi yedi mil
yon kilo buğdayı münakaşaya çıkarıyor. Efen
diler! 1337 senesi için şimdiden buğday müzaye
deye çıkarılmaz. Yani böyle mantıksızlıklar var
dır. Bunu; esaslı surette, şekli hazıra bakmrya-
rak, âtinin muzlim olduğunu görerek düşün
mek îâzımgelir. Bu millet bu mücadeleyi üç se
ne daha idame ettirebilmek... 

MALÎYE T. FERÎT B. — Ne yapalım, söyle 
bakalım? 

EMÎN B. (Eskişehir) — Yapacağınızı arze-
deyim. Ben de brlâsebep tenkit etmek taraftan 
değilim. Kendime göre mantıkim vardır. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Üç sene idame 
için çare bulunuz bakalım. Ağnamı da almıya-
caksraız. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Bir kere tamamen 
Müdafaai külliyenin mecbur olduğu esliha vesa
ire gibi şeylerden başka bir şey hariçten koymam. 
Maliye Vekili Beyefendinin zeki bir arkadaş ol
duğunu, yegâne bir şahsiyet olduğunu tasdik ede
rim. Hattâ biraz sevmezstem bile hürmetkarım. 
Çünkü zekâsı var. Fakat bendeniz görüyorum ki; 
gümrük vergisi demek; doğrudan doğruya halkı
mızı soymak demektir. Gümrük resmi kimden alı
nıyor? Efendim baz mutlaka yaya yürümeğe, 
pantolon yerine şalvar giymeğe, kıravat takma-
mağa bu hayatta mecburuz. (Gürültüler.) Söylet
miyorsunuz Beyefendiler. (Gürültüler.) Bugün 
Müdafaai Milliyenin 45 milyon liralık bütçesi 
20 milyona, 30 milyona inebilir diyorum. Her 
muhit kendi askerinin giyeceğini yapabilir. 

Efendim, bendeniz mesuliyeti mâneviyeden 
kurtulmak için Meclisi Âlinize arzediyorum. îki 
ay sonra para bulamıyacaksınız. Yani iki ay son
ra Tim Devlet tediyat yapamıyacaktır. 

RÎFAT B. — Bir Lâyiha! kanuniye yapar
sınız. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Her vekâlette tenkis 
edilecek esasîı masraflar var. Meselâ Maarif Ve
kâletimiz, hiç birimiz maarifin lüzumunu inkâr 
ve aksini iddia edemeyiz. Tabiî bütün fenalık 
maarif sizliktendir. Fakat mekteplerimizden efen
di yetişiyor, iş adamı, hayat adamı yetişmiyor. 

MUSTAFA B. (Tokad) — 150 bin liralık bir 
adamsın, versene bana bir sermaye bakalım. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Avrupa dârülmual-
limânlerinde talebeler bütün kendi hizmetim ken
dileri yaparken hâlâ bizim dârülmualliminlerimiz 
serapa hizmetçilerle doludur. Efendi ile işimiz 
yoktur. Bizbize muhtacız bugün. îşi kendi elimiz
le kendimiz başa çıkaracağız. 

îfcEÎS — Heyeti umumiy^si hakkında müza
kereyi kâfi görenler el kaldırsın. Heyeti umumi-
yesi hakkında müzakere kâfi görüldü. 

Avans kanunu 
MADDE 1. — 1337 senesi Mart ve Nisan ay

larına mahsus muvâkkat bütçeden mahsubu icfa 

edilmek üzere alelûmum devair masarifi için iki 
milyon liranın sarfı hususuna Maliye Vekili 
mezundur. 

(Kabul sesıleri). 
• ." REÎS— Birinci maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Kabul edildi. 
MADDE 2. — Kavanini mahsusası mucibince 

1336 senesinde tarh ye tahsil olunan bilûmum 
tekâlif aynı nispetler dâiresinde olmak üzere tarh 
ve tahsil olunacaktır. 

(Olamaz sesleri) (Ret sesleri). 
REÎS — Efendim, takrirler müteaddittir.. 

Takrirleri okuyacağım, rica ederim dinleyiniz. 
. Riyaseti Celileye 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklif' ettiği 
Avans Kanununun 1336 senesine ait varidatın 
1337 senesinde tahsilini âmir olan maddesine 
(Senei mezkûre zarfında vukubulmuş olan zama-
im badettenzil tahsil edilecektir.) Fıkrasının ilâ
vesini teklif eyleriz. 

Kırşehir Kayseri Yozgad 
Müfit Osman Süleyman Sırrı 

Erzurum Yozgad 
Salih Bahri 

(ÜGt S6Sİ6IM) 
MALÎYE V. FERİT B. — On milyon birden 

kaybediyoruz, 
Riyaseti Celileye 

Mezuniyet talebedilen iki milyon liralık avan
sın 1336 senesi bütçesindeki fusul ve mevaddın7 

haricinde sarfiyat icra edilmemek şartiyle mezu
niyet itasiinı teklif eylerim. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

MALÎYE V. FERÎT B. — Yani 1336 sene
si bütçesindeki fasıllar mevaddı mucibince veri
lecektir diyoı'lar. 

Riyaseti Celileye 
1337 senesi için verilecek avansa ait kanunun 

varidat maddesinde ihracat vergisinin ve bir de 
ağnam vergisinin tecili tahsili için bir kayıt 
vazmr teklif ederim. 

Kayseri •. Konya 
'-.-- ' Rifat Çelebi 

28 Şubat 1337 
(Riyaseti Celileye 

îstisnaen üç yüz otuz altı senesine mahsas 
olarak kabul olunan tekâliften maada bilûmum 
tekâlif .1337 senesinde dahi tahsil ve cibayet olu
nacaktır. 

Konya 
Hacı Bekir 

MALÎYE V. FEBÎT B. — Biz Encümenin 
teklifini istirham ediyoruz. 
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OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 

bendenizin de bir takririm var. 
REÎS — Asıl varidatın teciline taallûk eden 

bu takrirdir. Diğer takrirler vardır. Cebelibere
ket mebusu ile rüfekasınm «Bütçe açığını kapat
mak üzere dört milyon varidat temin eden Müs
kirat. Kanununun lağvını teklif ederim» diyor. 

Riyaseti Celileye *. 
Muvazenei Maliye Encümeni tarafından tek

lif edilen iki milyon lira avansın üç. yüz otuz altı 
senesi bütçesinde musaddak fuskıl ve mevad ha
ricinde yeni masraf kapıları açılmamak şartiyle 
itasını teklif ederiz. 

Burdur Saruhan 
Veli Reşat' 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim, 
bendenizin takririm okunmadı. 

REİS — Bir. de Operatör Emin Beyin mes
ken verdisine ait bir takriri vardır. 

MEHMET- ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Burada tezayüt etmiş, ne çıkar! 

REÎS — Mesken vergisinin tezyidini teklif 
ediyor. Diğer bir takrir daha var. Kırşehir me
busu Sadık Beyle rüf ekasmın. 

Riyaseti Celileye * 
1336 senesi bütçesine nazaran bir aylık masa

rif beş. milyon liradan ibarettir. Binaenaleyh mu
vakkat bütçenin tasdikma kadar iki buçuk mil
yon liranın avans* olarak itası ve bunun on beş 
günlük masarife karşılık.ittihaz edildiği kaydının 
zikredilmesini teklif ederim. 

Kırşehir Muş 
Sadık Mahmut 

Riyaseti Celileye -
1337 senesi Martı birinci gününden itibaren 

Kadro Encümenlerince. teabit edilen kadro cet
velleri mer'i olup hilâfına sarfiyat ve teşkilât 
muteber değildir. 

Kütahya 
M. Ragıb 

28 Şubat 1337 

Riyaseti Celileye 
Mevzuu müzakere olan iki milyonluk avansın 

kabulünü ve ancak,bundan maaşat kısmına yapı
lacak tediyatın elli beş azadan mürekkep Kadro 
Encümenlerinin takdim ettiği kadroların Muva
zene Encümenince badelmünakaşa kabul edilecek 
şeklin Heyeti Umumiyeye badeltakdim tetkikiyle 
iktiran edeceği tarz ve makadir ve fusul ve me
vad dâiresinde icrasını teklif ederim. 

28 Şubat 1337 
Muş 

Ahmet Hamdi 

(Hayır, hayır olamaz sesleri). 
REÎS — Evvelâ varidatın bir kısmının tehiri 

hakkındaki teklifleri reye koyacağım. 

M. MALÎYE ENCÜMENİ M. M. HASAN B. 
(Trabzon) —Efendim,. Encümenimize verilen 
izahata göre; vukubulacak olan masarife karşılık 
yegâne varidat, ağnam resmi varidatıdır. Bu sa
lâhiyeti vermiyecek olursanız geçici ağnam vardır. 

Malûmu âliniz bunların tadat ve tahsili aynı 
zamanda vâki olacak şeylerdir. Tadadı ağnama 
Şubat nihayetinden başlanır ve yarından itibaren 
bazı yerlerden geçici ağnamın resmi istifa edil
mek lâzımgelir. Bu salâhiyeti vermek lâzımdır. 
Bendenizin kanaatim böyle. Humus meselesi hak
kındaki noktai nazarımıza gelince; bunun için 

kezalik bir kanunu mahsus vardır. O kanun muci
bince halledilmesi taraftarıyım. O kanun hak
kında Kavanini Maliyenin noktai nazariyle Mu
vazene! Maliyenin noktai nazarı okunur. Tasnifi 
veyahut şimdiden tasvibi için (Gürültüler). 
Zaruret olduğunu arzediyorum. 

REÎS — Ağnam resminin takrirler muci
bince tecili teklif olunuyor. (Zammının tecili 
sesleri). 

MALÎYE VEKÎLT FERÎD B. — Encümen 
Mazbata -Muharriri Beyefendinin dediği gibi, 
Martta ve Nisanda Müdafaai Milliyeye muktazi 
paramızdan yalnız ağnam ve gümrüklerden zam 
tecil edildiği takdirde efendiler 3 milyon lirayı 
derakap kayıp ediyoruz. 

REÎS — Müsaade buyurun, tamamiyle tavaz
zuh etti mesele. Evvelâ zammın tecilini reyi 
âlinize arzediyorum. Zammın tecilini kabul eden
ler el kaldırsın. (Ret sesleri). (Kabul sesleri). 

. İndiriniz • efendim. Tecilini kabul etmîyenler el 
kaldırsın. Efendim tecili kabul edilmedi. 28 re
ye karsı 36 revle tecili kabul edilmedi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Rica ederim, ben 
söz istedim. Söz vermediniz. Memleketin bütün 
fukara zürramı mahvediyorsunuz. Rica ederim 
ben de birsev söyleyeceğim. 

R E İ S — "Rîea ederim söz vermedim. Söz alan
lar: Fuad, Yahya Galip Beyler, daha size sıra 
gelmek için beş zat vardır. Müzakerenin kifa
yetine karar verildi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, Maliye 
Vekilimden birsey soracağım. 

(Kâtip ikinci maddeyi tekrar okudu). ^ 
REÎS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın, 

madde kabul edildi. 
MADDE 3. — İşbu kanun 1337 senesi Mar

tının birinci p-ününden muteberdir. 
REİS — .Üçüncü maddevi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Kabul edildi. 
MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 

Vekâleti memurdur. 
RF^İS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul edildi. 
Heyeti umum-iyesini tâyini esami ile reyinize 

vazediyorum. 
YUSUF ZİYA B. (Mersin) — Reis Bey ek

seriyet yok?... 

—.562 — 
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REİS — Muvakkat bütçe için 2 milyon lira

lık Avans Kanunu neticei müzakeresinde reye 
iştirak eden 93 tür. 18 redde karşı 75 reyle ka
bul edilmiştir. Yarın öğleden sonra saat üçte iç-

Mehmet Şükrü B. (Karahisarı Sahip), Hacı 
Mustafa Ef. (Ankara), Tufan B. ( Hakkâri ), 
Müfit Ef. (Kırşehri), Abdülgafur Ef. (Karesi), 
Ömer Vehbi Ef. (Konya), Arif B. (Konya), lh-

Hafiz Mehmet B. (Trabzon), Âta B. (Niğde), 
Fuad B. (Çorum), Ruşen B. (Ğümüşane), Maz-
har Müfid B. (Hakkâri), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(Üsküdar), Dr. Adnan B. (İstanbul), Ahmet 
Hilmi B. (Kayseri), Tufan B. (Hakkâri), Dr. 
Ali Haydar B. (Genç), Hasan Fehmi B. (Gü
mûşane), Necip B. (Ertuğrul), Hüseyin Hüs
nü Ef. (İsparta), Ali Ulvi B. (Burdur), Atıf 
B. (Kayseri), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Hafız 

tima etmek üzere 1336 senesi içtimaına ait olan 
müzakereyi kapatıyorum. 

Kapanma saati badezzeval: 8 

« ! • » »• 

san B. (Cebelibereket), Neşet B. ( Üsküdar ), 
Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Ziya B. (Sivas), 
Hasan Ef. (Denizli), Mustafa B. (Karahisarı 
Şarkî). „, J 

İbrahim B. (İsparta), Recai B. (Trabzon), Rızâ 
Vamık B. (Sinob), Abdullah Azmi Ef. (Eski
şehir), Atıf Ef. (Ankara), Vehbi B. (Karahisarı 
Şarki), Celâl B. (Saruhan), Eyyup Sabri B. 
(Eskişehir), Celâleddin B: (Trabzon), Avni B. 
(Saruhan), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Mahmud 
Sait B. (Muş), Hüseyin Avni B. (Kozan), Ham
dullah Suphi B. (Antalya), Hacim Muhiddin B. 
(Karesi), Muhtar B. (İstanbul), Ömer Lûtfi 

1336 senesi bütçesi 

Haydar'Lûtfi B. (İçel), Fikri Faik B. (Genç), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Memet Emin B. (Er
gani), Salâhaddin B. (Mersin), Ömer Lûtfi B. 
( Amasya ), Ali Ulvi B. (Burdur), Ziya B. 
(Kângırı), Şemsettin Ef. (Ankara), Diyab Ağa 
{Dersim), Ata B. (Niğde), Süleyman Sırrı B. 
(Yozgad), Veli B. (Burdur), Mustafa Lûtfi 
B .(Siverek), Ahmet Hamdi B. (Muş), Ope
ratör Emin B. (Bursa), Rıza B. (Muş), Osman 
B. (Lâzistan), İsmail B. (Erzurum), Hasan 
Fehmi B. (Gümûşane), Naim EL (İçel), Reşat 
B. (Saruhan), Necip B. (Ertuğrul), Sadık B. 
(Kırşehri), İsmail Safa B. (Mersin), Hamdi Nâ
mık B. (İzmit), Atıf B. (Kayseri), Emir Paşa 
(Sivas), Nuri B. (Bolu), Behçet B. (Kângırı), 
Bahri B. (Yozgad), Recai B. (Trabzon), Dr. Ali 
Haydar B. (Genç), Yusuf Ziya B. (Mersin), 
Rifat B. (Kayseri), Hamdi B. (Trabzon), Abdül-
hak Teyfik B. (Dersim), Hüseyin Avni B. (Er
zurum), Mehmet B. (Biga), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(Üsküdar), Celâleddin B. (Trabzon), Hakkı Ha
mi B. (Sinob), Yahya Galip B. (Kırşehri), Sa-

Qİ kabul edenler: , 

I bit B. (Kayseri), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), 
I Nâzım B. (Tokad), İsmail Remzi B. (İsparta), 

Mesut B. (Karahisarı Şarkî), Abdülgani B. (Si
verek), Ahmet Hilmi B. (Kayseri), Esat Ef. 
(Aydın), Salih Ef. (Erzurum), Tahsin B. (Ay
dın),. Dr. Fikret B. (Kozan), Ömer Lûtfi B. (Sa
ruhan), Mazhar Müfit B (Hakkâri), Hamdi B. 
(Amasya), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Mah
mut «ait B. ( Muş ), Ahmet ±5. ( Yoz
gad ), Muhiddin Baha B. ( Bursa ), Avni B. 
(Saruhan), Hacim Muhiddin B. (Karesi), Ra-
sim B. (Sivas), Rıza Vamık B. (Sinop), Rifat 
Ef. (Konya), Hüseyin Avni B. (Kozan), Der
viş B. (Mardin), Hasan Basri B. (Karesi), Meh
met Şevket B. (Sinob), Ahmet Ferit B. (İs
tanbul), Fuat B. ( Çorum ), Fikri B. (Genç), 

! Şerif B. (Sinob), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Ce-
1 lâl B. (Genç), Ragıp B. (Kütahya), Mustafa 

Vasfi B. (Tokad), Rasim B.. (Cebelibereket ) , 
Ruşen B. (Gümûşane), Nusrat Ef. (Erzurum), 
Atıf Ef. (Ankara), Cemil B. (Kütahya). 

Müstenkif 

Osman Zeki B. (Kayseri). 

Maliye Vekâletine avans itasını kabul edenleri 

— ÖÖS ~ 
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B. (Amasya), Mahmut Celâl B. (Saruhan), Şev
ket B. (Sinob), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), 
Ahmet Ferid B. (istanbul), Mehmet Emin B. 
(Ergani), İsmail Safa B. (Mersin), Ahmet Ham-
di B. (Muş), Emir P§. (Sivas), Salih Ef. (Er
zurum), Yusuf Ziya B. (Mersin), Mustafa B. 
(Karahisan Şarki), Hamdi Nâmık B. (izmit), 
Halil ibrahim B. (Antalya), Dr. Suat B. (Kas
tamonu), ismail Safa B. (Mersin), Abdülhak 
Tevfik B. (Dersim), Naim Ef. (içel), Hamdi B. 
(Trabzon), Dr. Refik B. (Bayazıt), ismail B. 
(Erzurum), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ce

lâleddin B. (Trabzon), Haydar Lûtfi B. (içel), 
Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Osman B. (Lâzistan), 
Halil ibrahim B. (Eskişehir), Neşet B. (Kân
gın), Salâhaddin B. (Mersin), ihsan B. (Ce-, 
belibereket), Eeşat B. (Saruhan), Mesut B. (Ka
rahisarı Şarki), Muhiddin Baha B. (Bursa), 
Melanet B. (Biga), Operatör Emin B. (Bursa), 
Tahsin B. (Aydın), Behiç B. (Kângın), Arif B. 
(Konya), ismail Remzi Ef. (İsparta), Hasan B. 
(Trabzon), Rasim B. (Sivas), ' Cemil B. (Kü
tahya). 

Maliye Vekâletine avans itasını kabul etmiyenler: 

Osman Zeki B. (Kayseri), Ziya B. (Sivas), 
Emin B. (Eskişehir), Neşet B. (Üsküdar), Hak
kı Hami B. (Sinob), Müfid Ef. (Kırşehir), Şem-
seddin Ef. (Ankara), Ziya B. (Kângın), Hasan-
Basri B. (Karesi), ismail Şükrü Ef. (Karahi
san Sahip), Mehmet Hulusi Ef. (Yozgad), Rı

fat B. (Kayseri), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Celâleddin Arif 
B. (Erzurum), Abdülgafur Ef. (Karesi), Yah
ya Galip B. (Kırşehir), Hüseyin Avni B. (Emi
nim). 

. ; . < > > • . . . 

T. B. M, M. Matbaan 



S. Sayısı: 15 
Afyon Karahisar - Sandıklı - Dinar- Baladız tarikinin 
Turuku umumiye meyanına ithaline, turuku umumiye 
meyanıne ithal edilen Afyon Karahisar-Sanıklı - Dinar-
Baladız tarikınen tamir ve inşası için kırk bin liranın 
Nafıa bütçesine ilâvesine dair kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Muvazenei maliye Encümenleri mazbataları, Taş-
ucu - Karaman tarikinin turuku umumiye meyanına it

haline dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları 

1 XI . 1336 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesine 

Heyeti Vekilenin 28 . X . 1336 tarihindeki içti mamda kabul edilen iki kıta lâyihai kanuniye ile 
esbabı- mucibe lâyihası aynen ve rapten takdim kılınmakla if ay i muktazasım rica ederim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celiiesine 

'. • Esbabı mucibe lâyihası 

Merbutan mütekaddem 25 Teşrinievvel 1336 tarih ve 154/2Ö66 numaralı tezkere ile de arzolün-
duğu üzere elyevm Anadolunun iktisaden en mühim ve umumî bir yolu olan ve harekâtı hâzırai 
askeriye itibariyle ehemmiyeti bir kaç daha tezayüt eyliyen Afyon Karahisar - Antalya tarikinin he
men tamiri Garp Cephesi Kumandanlığı ile Dahiliye Vekâletinden talep ve iş'ar edilmektedir. Tezke
reye merbut haritada görüleceği üzere tariki mezkûrun Antalya - Burdur - Çeçin köprüsü kısmı 
vaktiyle turuku umumiye meyanına ithal edilmiş ve Afyon Karahisar'ından itibaren Baladız - San
dıklı - Dinar kısmı turuku hususiveve terkedilmişti. Turuku umumiveden olan Salifülarz kısmın 
muvazenei umumiyeden muhassas möbaliğ ile tamiri lâzımgeldiği gibi turuku hususiyeden olan 
kısın da mahallî varidatı hususiyeden temini lâzimei kanuniyeden ise de yalnız Sandıklı - Dinar 
kısmında en ziyade müruru uburu işkâl eden on altı kilometrelik kısmın tamir ve inşası için bile 
(23 500) liranın sarfı lâzımgeleceği mahallî baş mühendislikçe tanzim ve Vekâletçe tetkik edilen 
evrakı keşfiye münderecatından anlaşılmış ve turuku hususiyeden olan kısmı mezkûrun hemen kâf-
f esinin tamiri vakte mütevakkıf olduğu gibi mahallî varidatı hususiyesdnin vüsatsizliğine mebni balâda 
arzolunan on oltı kilometrelik kısmının inşası için dört bin liradan fazla tahsisat itası imkânı'olma
dığı Dahiliye Vekâletiyle - Afyon Karahisar mutasarrıflığının eümlei iş'aratmdan bulunmuş ol
makla Alaşehir hattının Anadolu şimendif erleriyle noktai iltisakı olan Afyon Karahisar ile Aydın 
şimendiferinin üzerinde mühim bir istasyon olan Dinarı yekdiğerine rapteylemesi ve Maliye Vekâ
letinin iş'arı veçhile zahire nakliyatına başlıca vasıta olması hasebiyle ehemmiyeti bir kat daha teza
yüt eden tariki mezkûrun turuku umumiye meyanına ithaliyle muhtacı tamir bulunan on altı kilomet
relik kısım için muktazi yirmi üç bin beş yüz ve aksamı sairesinin ikmali için de şimdilik on altı 



bin beş yüz ki, ceman (40) bin liranın Muvazenei umumiyeden tahsisi ile sarfına mezuniyet itası 
muktazi bulunduğunu müş'ir işbu esbabı mucibe lâyihası takdim kılındı 

30 Teşrinievvel 1336 
Umura Nafıa Vekili Namına 

Mahmut Celâl 

KANUN LÂYİHASI 

Madde 1. — Ahvali hazıra hasebiyle ehemmiyeti sevkülceyşiyesi bir kat daha tezayüt eden Afyon 
Karahisar - Sandıklı -.Dinar -

Madde 2. — işbu kanunun 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Dahiliye V. Na. 
Dr. Adnan 
iktisat V. V. 

Mahmut Celâl 

Baladız tariki turuku umumiye meyanına ithal edilmiştir. 

icrayi ahkâmına Nafıa Vekili memurdur. 

Şer'iye V. 
Fehmi 

Hariciye V. V. 
Ahmet Muhtar 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

28 . X . 1336 
Müdafaai Milliye V. Adliye V. Na. 

Fevzi Ahmet Muhtar 
Maliye V. Maarif V. Nafıa V. Na. 

Ferit Eskişehir'de Mahmut Celâl 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 

İsmet 

•KANUN LÂYİHASI 

Madde 1. — Turuku umumiye meyanına ithal edilen Afyon Karahisar - Sandıklı - Dinar - Ba
ladız tarikinin tamir ve4nşası için kırk bin lira bin üç yüz otuz altı senesi Nafıa bütçesine ilâveten 
tahsis edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanunun icrayi ahkâmına Ma liye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 
r "_ ' 28 Teşrinievvel 1336 

Müdafaii Milliye V. Adliye V. Na. 
Fevzi Ahmet Muhtar 

Maliye V. • Maarif V. Nafıa V. Na. 
Ferit Eskişehir'de Mahmut Celâl 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi 
İsmet 

Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Dahiliye V. Na. 
Dr. Adnan 
iktisat V. V. 

Mahmut Celâl 

Şer'iye V. 
Fehmi 

Hariciye V. V. 
Ahmet Muhtar 

Sıhhiye V. 
Dr. Adnan 

Nafıa Encümeni mazbatası 

Heyeti Umumiyeden muhavvel Heyeti Vekile nin 28 . X . 1336 tarih ve 304 ve 305 numaralı tek
lifi kanunileri Encümenimizce tetkik edildi. Afyon Karahisar - Dinar - Baladız tarikinin ehemmiyeti 
sevkülceyşiyesi hasebiyle turuku umumiye meyanına ithali ve sarfı muktazi kirk bin liranın 1336 
senesi Nafıa bütçesine ilâvesi Encümenimizce dahi aynen kabul edilmekle mazbatamız bermücibi ha
vale Muvazenei Maliye Encümenine tevdi kılındı. *"•' *~~"""•-, 

Nafıa En. Reisi 
Hakkâri 

Mazhar Müfit 

M. M. 
Bursa 

Operatör Emin 

18 Kânunuevvel 1336 
Kâtip Âza Âza 

izmit Niğde 
Hamdi Nâmtk Hakhı 

( S. Sayısı : 15 ) 
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Muvazenei Maliye Encümein mazbatası 

Eiyaseti Celileye 
Turnku umumiye meyanına ithal edilen Afyon Karahisar - Sandıklı - Dinar - Baladız tarikinin 

tamir ve inşası için kırk bin liranın Nafıa bütçesine ilâveten tahsisi hakkındaki Heyeti Vekilenin 
işbu lâyihai kanuniyesi ve Nafıa Encümeninin kararı Encümenimizce muvafık görülmüş ise de Nafıa 
Vekâleti bütçesinin Encümence tetkiki ikmal ve tabedilmiş oduğundan Heyeti Umumiyede müza
keresi esnasında nazarı dikkate alınmak üzere Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

23 Kânunuevvel 1336 

Muvazenei Maliye En. Reisd 
Mazhar Müfit 

,~, . 
M. M. 

Mehmet Rasim 
Âza 

Ertuğrul 
Mustafa Kemal 

Kâtip 

Âza 
Kastamonu 

Sairi 

Âza 
Erzurum 

Asım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Taşucu - Silifke - Mut - Karaman tarikinin tu rüku umumiyeye ithali ile masarifi inşaiyesi için 
on beş bin liranın Nafıa bütçesine ilâvesi hakkında Heyeti Vekilenin 17 . X I . 1336 tarihindeki iç-
timaında tasvip edilen kanun lâyihası sureti musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası raptan takdim 
kılınmıştır ifayi muktazasmı ve neticesinin iş'ar buyurul'masını rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. ,Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

İçel livasının ve alelhusus Cenubi Anadolunuıı Bahrisef.it'te en emin ve mahfuz bir iskelesi olan 
Taşucu. mersasmı şimendifer istasyonu olan Karaman'a raptetmesi itibariyle menafii iktisadiye 
ve hayatiyesi tezayüt eden ve âtiyen daha bir çok' fevait temin eylemesi memul bulunan Taşucu -
Silifke - Mut - Karaman tarikinin turuku umumiye meyanına ithaliyle biran evvel inşası mahallî 
meclisi umumisince teemmül olunarak livaca tanzim kılman 12 Şubat 1336 tarihli mazbatai istirha-ı 
miye Nafıa ve Dahiliye Nezaretlerine irsal kılınmış ve bu yolun tama'mii inşası masarif iyle senei ma-
.liye için ne miktar mebaliğ istenildiğinin Nafıa Nezaretinden sorulması üzerine inşaatı vakıaya dört 
yüz bin liranın muktazi bulunduğunun cevaben bildirildiği ve ahiren İstanbul ile muhaberenin in-
kitaa uğraması hasebiyle cereyanı muamelenin Büyük Millet Meclisi azalarına da livaca arzedilerek 
talebi vakıaya mebni Dahiliye Vekâletine mütekad dem bütçede işbu yola senei hâliye için mevzu olan 
on bin liranın kabul edildiği Vekâleti müşarünileyh adan mutasarrıflığa ve Maliye Vekâletinden dahi 
muhasebeciliğe bildirildiği sebkeden iş'aru cevaben Silifke mutasarrıflığından alınan 20 Teşrinievvel 
1336 tarihli telgraf namede beyan ve iş'ar kılınmış ve tariki mezkûrun masarifi inşaiyesi için de Ve
kâleti âcizime Muvazenei umumiye bütçesine on bin lira konulmuş olduğundan ehemmiyeti iktisa-
diyesi müstağnii arz ve izah bulunan salifülarz yolun turuku umumiye meyanına ithaliyle bu sene 
zarfında lüzum görülecek masarifi inşaiyesi için do Muvazenei umumiyeden on beş bin liranın Nafıa 
bütçesine zam ve ilâvesinin lâzımgeleceğini mübeyyen işbu esbabı mucibe lâyihası takdim kılındı. 

10 Teşrinisani 1336 
Umuru Nafıa Vekili Na. 

• Mahmut Celâl 

( S . Sayısı : 15) 
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Kanun lâyihası 

Madde 1. — îktisaden iktisap eylediği ehemmiyetine binaen Taşucu - Silifke - Mut - Karaman 
tariki, turuku umumiye meyanına ithal edilmiştir. 

Madde 2. — Tariki mezkûrun 1336 senesi zarfındaki, masarifi inşaiyesi için Muvazenei umumi
yeden on beş bin lira tahsis kılınmıştır. 

Madde 3. —* İşbu kanunun • icrasına Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur. 
Büyük Millet- Meclisi Reisi - Şer'iye V. Müdafaii Milliye V. , Adliye V. Na, 

M. Kemal Fehmi Fevzi Ahmet Muhtar 
Dahiliye V. Na. Hariciye V. V. Maliye V. Maarif V. Nafıa V. Na. 

Dr. Adnan Ahmet Muhtar Ferit Dr. Rıza Nur Mahmut Celâl 
İktisat V. V. Sıhhiye V. Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi V. 

Mahmut Celâl Dr. Adnan Fevzi 

Nafıa Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Umumiyeden muhavvel Heyeti Vekilenin 17 Teşrinisani 1336 tarih ve 366 numaralı tek
lifi kanunisi Encümenimizce dahi tetkik (idildi. îktisaden kesbeylediği ehemmiyete mebni Taşucu- Silif
ke - Mut - Karaman tarikinin turuku umumiye meyanına ithaliyle tariki mezkûrun 1336 senesi zarfın
daki masarifi inşaiyesi için Muvazenei umumiyeden on beş bin liranın tahsisi Encümenimizce de mu
vafık görülmekle işbu mazbatamız takdim kılındı. 

12 Kânunuevvel 1336 
Nafıa En. Reisi M. M. Kâtip Âza Âza" 

Hakkâri Bursa Niğde îzmit 
Mazhar Müfit Operatör Emin İsmail Hakkı Haindi Nâmık 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Taşucu - Silifke - Mut - Karaman tariki huşu sfusiniıı turuku umumiye meyanına ithaliyle masa
rifi inşaiyesi için Muvazenei umumiyeden on beş bin liranın sarfına mezuniyet itası hakkında Heyeti 
Vekile tarafından tanzim olunan lâyihai kanuniye müsveddesi Encümenimizce tetkik olundu. Tariki 
mezkûrun ahvali hazırai iktisadiyeye nazaran kesbetmoş olduğu ehemmiyete binaen müstaceliyetle 
inşa ye tamiri zaruri bulunduğu anlaşılmasınla mebni turuku umumiye meyanına ithaliyle masarifi 
inşaiye olmak üzere talep olunan on beş bin liraııin turuku umumiye tahsisatından sarfı münasip 
mütalâa kılınmakla Heyeti Umumiyeye takdim olunur. 

10 Şubat 1337 
Muvazenei Maliye En. Reisi M. M. Kâtip Aza Âz 

Çorum Çorum Şarkî Karahisar Ertuğrul Kastamonu • 
Ferit Recai Fuad Memduh Necdet Mustafa Kemal Sabri 

Âza 
. Öivas 
Rasim 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 
Madde 1. — Taşucu -. Silifke - Mut - Karaman ve Afyon Karah'isar - Sandıklı - Dinar - Baladız ta

riklerinin turuku umumiye meyanına ithaliyle masarifi nisaiyeleri mecmuu olan kırk bin liranın üç 
yüz otuz altı senesi bütçesinin iki yüz altmış dördüncü faslının üçüncü maddesindeki tahsisat meya-
nından sarfı için Nafıa Vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 15 ) 



S. Sayısı: 16 
1336 senesi Evkaf Bütçesi kanunu lâyihası ve Muva-

zenei Maliye Encümeni Mazbatası 

1336 seı^si Evkaf^büt^66iiaifcında Hükümetin esbabı mudbeEvihası 

Birinci faslın birinci ve ikinci maddelerinde murakkam 1 140 lira 50 kuruş, senelik itibariyle 
yazılmayrp işe mübaşeret tarihi nazarı itibara alınmak suretiyle terkin edilmiştir. 

4 ncü faslın ikinci maddesinde ormanlar muhassasatı namiyle 32 586 lira 18 kuruş gösterilmiş
tir. Varidat kısmının üçüncü faslının ikinci maddesinde ormanlar hasılatı namiyle 1 140 lira yazıl-
masındaki maksat ise Karesi'ye mülhak Edremit, Burhaniye ve Ayvalık'da vâki Evkaf zeminlik
lerinin bâr muhafız ve beş korucu ile iki fabrika bekçisi ̂ maaşları olarak 756 lira ve zeytinliklerin 
imar masarifine 11 525 lira 80 kuruş ve zeytin; mahsulâtının derciye, nakliye, tâsiriye ve fabri
ka masarif atının da 19 510 lira ve fabrikanın elektrikle tenvir ve saire masrafı olarak 200 lira ki 
ceman 31 991 lira 80, kuruşa baliğ olduğu livayi mezkûr memurluğundan vürut eden 3 Haziran 
1336 tarihli cetvelde gösterilmiştir. 

Varidatına dair bir hesap, .göndermediği cihetle mahalli ile muhabereye mecburiyet,hâsıl olmuş 
ve talep edilmiş ise de bilâhara livayi mezkûrun işgal edilmesinden naşi cevap alınamamıştır. 

Zeytinliklerden alman varidat bilinemediğinden dolayı bu hesaba bir şey konulamamakla bera
ber livayi mezkûrun atik bütçeden iktibas edilen varidatına nispetle masarif 31 646 lira 18 kuruş 
fazla gösterilmiştir. Maamülhakat Karesi ve. Bursa ile Mudanya, Gemlik, Karacabey müdür ve 
memurlarının ve bekçilerinin bugüne kadar müracaat etmedikleri gibi hiçbir taraftan kendilerine 
maaş verilmediği ve elyevm nerede bulundukları malûm olmadığından bilâhara bu mahallerin, is
tirdadında memurlarına maaş verilmek mecburiyeti hâsıl olacağından başkaca tahsisat, talebine ma
hal kalmamak üzere masraf; bütçeline ithal edilen meblâğı, »mecbur aynen ve ihtiyaten: kabul edil
miştir. Mart,*iNisan 1336 havalenamelerinin ademi vüruduna mebni besinci faslın birinci ve ikinci 
maddelerinde muharrer;>55 291 lira; 18 kuruş bir sene itibariyle yazılmıştır. 

Evkaf tahsildarlarının vazifesi icarei vahideli akarat bedeli icarını tahsil için müstecirleri ta
kip ve içarei müeccele tahsil eylemekten. ibaret olup bunlara da birinci kısmından yüzde bir, ikin-
-ci kısmından yüzde on aidat ve başkaca şehrî 300 kuruş maaş verilmektedir, tcar bedelini vak
tiyle tediye etmiyen müstecirlerden tahsil eylediği mebaliğ nispetinde ötedenberi tahsildarlara yüz
de bir ye on hesabiyle aidat verilmekte-ise de esasen tahsildarlar üçer yüz kuruş maaşla istibdam 
edildiklerine göre; 6 ncî faslın .birinci maddesinde tahsildaran aidatı namiyle murakkam1 286 lira 
54 kuruş fazla bir ücret olarak ita edildiği cihetle meblâğı mezkûrun bunlara yerilmesine lü
zum görülememiştir. Çünkü vakfa medyun bir müstecir icar bedelini takasiti muayyen esinde tedi
ye etmediği halde musaddak senedi resmî muibinee müstecirler alevhînde takibatı, kanuniye icra ve 
menkul ve gayrimenkul mallarını haciz ile istîfayi matlup edileceğinden salifülârz meblâğı mezbu-
rün tahsildarlara itası zait ise de ötedenberi verilegeldiği cihetle dercedilmiştîr. 

10 ncu faslın 2 nci maddesinde muharrer 40 026 lira 50 kuruşa gelince; galâyi hazırdan en zi
yade müteessir olan mevaki memurin ve müstahdemiyle eimme, hutaba, müezzin ve kürsü şevhliği 
hidematiyle mükellef ve ücreti şehriyeleri 25, 30 kuruş raddelerinde pek cüzi olan maasatı 50 ku
ruşa, vakfın müsaadesi nispetinde 100 kuruştan dun olan maaşatı da hizmetin ehemmiyeti nispetinde 
yüz kuruşa iblâğ etmek suretiyle zammedilmesi tasavvur ve meblâğı mezbur teklif edilmiştir. 

Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili 
" ' • ' • • • • • Mustafa Fehmi 
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MEVADDI KANUNÎYE 

MADDE 1. — 1 Mart 1336 tarihinden gayei 
Şubat 1336 tarihine kadar imtidat eden 1336 se
nei maliyesi zarfında Evkaf Vekâletince cibayet 
olunacak varidatı mütenevvia (A) cetvelinde 
murakkam olduğu üzere (511 148) lira 74 kuruş 
tahmin olunmuştur. 

MADDE 2. — 1336 senei maliyesi Evkaf Ve
kâleti masarifi umumiyesi olmak üzere merbut 
(B) betvelinde muharrer olduğu üzere 
(511148) lira 74 kuruş tahsis olunmuştur. 

MADDE 3. — Evkaf Vekâletinin varidatı 
umumiyesini teşkil eden ve işbu kanuna merbut 
bulunan (T) cetvelinde göserilen kâffei varidatı 
vakfiyenin 1336 senesi zarfmda da tahsiline de
vam edilecektir. 

MADDE 4. — Evkaf bütçeğsinin müddeti ic-
raiyesi bir senei maliyeye inhisar eder. 

MADDE 5. — îşbu kanunun icrasına Şer'iye 
vo Evkaf Vekili memurdur. 

19 Şubat 1337 

(A) CETVELİ 

P. 

1 Rüsumat 
2 îcarat 
3 Hasılatı müteferrika 

Lirayi 
osmani K. 

174 434,29 
144 961,49 
90 574,82 

F. 

4 Hazinei Maliyeden matlûp 

Varidat yekûnu umumîsi 

Lirayi 
osmani K. 

101 178,14 

511 148,74 

F. 
(B) CETVELİ 

lira K P. 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 

1 Maaşat 
2 Masarifi idare 
3 Tahsisatı fevkalâde 

îkinci kısım - Vilâyat 

1 440,50 
1 160 
2 769 

304,80 Amâyan 
Ankara Vilâyetiyle vilâyatı saire 
idaratr vakfiyesi maaşat ve sairesi 55.291,18 
Ankara Vilâyetiyle vilâyatı saire 
masarifi idaresi 18 401,29 

Lira K 

7 Ankara Vilâyetiyle vilâyatı saire 
hayratı şerife vezaif ve şaliye 
ve muhassasatı saire 55 151,02 

8 Ankara Vilâyetiyle vilâyatı saire 
hayratı müdevveresi , 16 811,17 

9 Ankara Vilâyetiyle vilâyatı saire 
reddiyat ve hâliyeye inkilâp eden 
düyun 94 131,15 

10 Merkez ve vilâyat masarifi müş-
terekesi 265 688,63 

Masarif yekunu umumisi 511 148,74 

X S. Sayısı: 16). 



P. M. Nev'i varidat 

VARİDAT KISMI 

<T) CETVELİ 

Lira K. F. M. 

Rüsumat 
1 Defteri Hakani hasılatı vak-

vakfiyesi 
2 Harcı cihat ve berat ve har

cı muhasebe ve mürettebatı 
Hazine 

162 000 

12 434,29 

1 

2 
3 
t\ 

1 
2 

3 

Birinci faslın yekûnu 
Icarat 
İcaratı müeccele ve tevsi ve 
intikal icaresi 
Mukataat 
îcarei vahide 
Müddeti mahlûle kirası 

İkinci faslm yekûnu 
Hasılatı müteferrika 
Mahlûl muaccelâtı 
İlzam ve idare olunan rü
sumu. vakfiye, ile orman ha
sılatı 
Rüsumat ve varidatı müte-
nevvia 

174 334,29 

3 670,25 
1 714,02 

139 472,82 
104,40 

144 961,40 

2 000 

1 140 

15 447,40 

Nev'i varidat 

4 Nukudü mevkuf e 
5 1335 senesinden ınüdevvcr 

nakdi mevcut 
6 Mali maktu 
7 Hısası* mahlûlei cihat 
8 Doğrudan doğruya idare 

olunan kurayi mevkuf e aşarı 
9 Sinini sabıka bakayasından 

tahsilatı 

Lira K. 

3 854,25 

14 428,54 
13 941,91 
8 376,12 

850 

30 536,60, 

Üçüncü faslm yekûnu 90 574,82 

4 Hazinei Maliyeden matlûbat 
1 Evkafı mazbuta ve mülhaka 

bedelâti öşriyesi 83 469,62 
2 Maliyeden müdevver cevami 

hademe muhassasatı 11 717,06 
3 Maliyeden müdevver tekâya 

taamiyesi 5 991,46 

Dördüncü faslm yekûnu 101 178,14 

Varidatı umumiye yekûnu 511,148,74 

Evkaf bütçesi hakkında Muvaze.ıei Maliye Encümeni mazbatası 

1336 senesi Evkaf bütçesinin varidat ve ma-
sarfiyatımn neticei tetkikatı zirde gösterilmiştir. 

Evkaf bütçesinin varidat kısmının 1, 2, 3, 4 
ncü fasıllarında muharrer 511 148 lira ve mer
butu beş maddelik kanun lâyihası aynen 
kabul edilmitir. Mezkûr bütçenin masari-
fat kısmının 1 nci faslmın 1 nci madde
sindeki müdürü umumî ve ikinci madde
sindeki devair ve aklâm müstahdemini ma-
aşatını ihtiva eden ceman .1 440 liranın kadrosu 
ledettetkik, şehri altmış liradan bir müdürü umu
mî ve otuz liradan muhasebe ve memurin, sicil ve 
tahrirat müdüriyetleri namiyle iki müdüriyet 
ve on beşer liradan bir evrak memuru, iki mü
meyyiz ve şehri yedi buçuk liradan üç kâtipten 
ibaret olduğu görülmüş ve mezkûr kadro aynen 
kabul edildiği cihetle her iki maddeden bir gû-

na tenzilât yapılmışâr. 
2 nci faslın 2 nci mefruşat maddesinden elli ve al

tıncı masarif ati müteferrika maddesinden elli ki 
ceman yüz lira tenzil ile mezkûr faslm 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7 nci maddeleri 1 060 lira olarak kabul 
olunmuştur. 

3 ncü faslm 1 nci maddesinde merkez devair ve 
aklâmının tahsisatı fevkalâdesi olan 2 769 lira 
aynen kabul edilmiştir. 

4 neü faslm 1 nci maddesi de gözleri alil 
olanlara tâyin ve tahsis edilmiş olup mezkûr 
madde 304 lira ile aynen kabul edilmiştir.' 5 nci 
faslm vilâyat idare maaşatı olarak 1 nci madde
sinde gösterilen 22 705 liradan sancakların kısmı 
âzami müstakil olmasmdan ve muhaberatı mer
keze raptedildiğinden vilâyattaki Evkaf müdür 
ve müstahdemini kadrosunun tadiline ve bazı va-

:(S. Sayısı; 16.), 



zaifin birleştirilmesi lâzım geldiğine biaaaayteş
rinisaniden muteber olmak üzere müdüriyetçe 
tanzim ve encümence kabul olunan yeni kaiefeoya 
göre şehri (220) lira ve heyeti fenniyedenbir 
ambar memurunun lağvından şehri on ve bir 
mimarın münhal olmasından da on beş ceman 
şehri 245 lira tasarruf edilmiş ve dört aylık ta
sarrufun mecmuu olan bin yüz lira bittenzil mez
kûr madde 21 605 lira ile kabul olunmuştur. 

Mezkûr faslın 2 nei maddesinde ormanlar 
muhassasatı olarak 32 586 lira gösterilmiştir. 
Evkaf bütçesinin esbabı mucibe lâyihasında ka
resi ve Bursa ile Mudanya, Gemlik, Karacabey 
müdür ve memurlarının ve bekçilerin ve Burha
niye ve Ayvalık 'ta Evkaf zeytinliklerinin ser mu
hafızı ve beş korucu ile diğer fabrika bekçisi ve 
fabrikanın elektrik tenviriye masarifi olarak 1335 
bütçesinden iktibasen ,31 646 lira konulduğu ye 
memaliki mezkûre düşman istilâsı altına alındı
ğından ve memurları da. bu tarihe kadar merkeze 
müracaat etmedikleri ve hiç bir taraftan maaş al
madıkları muharrer idüğüne ve bütçedeki mebaliğ-
den 19 510 liranm yalnız fabrika masarifini ihtiva 
ettiği anlaşıldığından ve idaremizde olmayan 
mezkûr fabrika ile şimdiye kadar hiç bir mü
racâatta -bulunmayan müstahdemin için bütçe
ye tahminî bir surette maaş ve masraf gösteril
mesi bittabi makul olmıyaeağma binaen elyevm 
bizde mevcut olan Karahisar ve Sivas orman
ları memurin maaşatı olan 528 lira bilkabul 
diğer mahallere ait (32 058) lira maaş ve masa
rif at kamilen tay ve tenzil olunmuştur. 

6 ncı faslın 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen ve 
dördüncü maddesindeki memurini vakfiye harcı
rahından 1230 lira ve beşinci maddesindeki 
mahrukat ve kırtasiye bedelinden bin lira tenzil 
ve 6, 7 nei maddeler aynen kabul edilmiştir. 

"Yedinci faslın 1, 2, 3, 4 ve 8 nei faslın 1, 
2 nei ve 9 ncu faslın 1 ve 2 nei maddeleri aynen 
-kabul edilmiştir. 

10 ncu faslın 1 nei maddesi inşaat ve tami
rat ve mubayaa olunacak akarat. bedeli olarak 
84 132 lira, gösterilmiştir. Zirde gösterildiği üze
re harp dolayısiyle bir çok cevami ve mesacit 
ve hayratı- şerife anühtacı tamir idüği anlaşıl
masına binaen mezkûr maddeye 125 514 lira 
ilâvesiyle 209 647 lira ile kabul_edilmiştir. 

Mezkûr faslın 2 nei maddesi memurin ve ha
demeye 1336 senesinde zamaim icrası için 
40 026 lira gösterilmiş ve senenin, hitamına üç 
mah kadar bir müddet kaldığına binâen gelecek 
1337 bütçesinde bu zamaim meselesi esaslı bir 
surette düşünülüp halledilmek üzere 1336 büt
çesinden mezkûr zamaimin kamilen tay ve tenzi
line Müdiriyeti Umumiyenin muvafakati istih
sal olunmuştur. 

Hulâsa 
Evkaf bütçesinin 2 nei ' faslından 100 lira 

ve 5 nei faslından 33 158 lira ve 6 ncı fasıl
dan 2 230 lira ve 10 ncu fasıldan 40 026 lira ki 
ceman 125 514 lira tasarruf ve tenzil olunmuş 
ve birçok cevaıni ve mesacit ve hayratı şerife 
tamiratını teminen tasarruf ve tenzil olunan 
mebâliği mezkûre 10 ncu faslın 1 nei inşaat ve 
tamirat ve mubayaa olunaöak akarat bedeline 
zam ve ilâve suretiyle 1336 bütçesi tevzin edil
miştir 

24 Teşrinisani 1336 
Muvazenei Maliye En. N. 

Mardin Mebusu 
Necip 

(Mevaddı kanuniye Encümence aynen ka-. 
bul olunmuştur). 
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Masraf bktçesi > i 

M. Nev'i muhassasat 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 
Maaşat 

1 Müdürü umumî 
2 Devair ve aklâm müstahdemini maaşatı 

Birinci f asim yekûnu 

Masarifi idare 
1 Odacı ücreti 
2 Mefruşat 
?> Memurini vakfiye harcırahı 
4 Levazımı teshiniye 
5 » kırtasiye 
6 Masirifi müteferrika 
7 Odacıların elbise bedeli 

' İkinci faslın yekûnu 

1 Merkez devair aklâm müstahdemininin tahsisatı fevkalâdesi 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Amâyan • > . • • - • • 

Dördüncü faslın yekûnu 

Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire idaratı vakfiyesi maaşat ve 
sairesi 

1 Müdiran ve memurin ve müstahdemin ve mimar ve mutemetler 
ve tahsildarlar maaşatı 

2 Ormanlar muhassasatı L , .„»;! 

" ' * • ' " Beşinci faslın yekûnu 

Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire masarifi idaresi 
1 Odacılar ücreti 
2 Odacıların elbise bedeli 
3 Vergii senevi 
4 Memurini vakfiye harcırahı 
5 Mahrukat» kırtasiye ve idare müteferrikası ve devairi vakfiye icarı 6 271,09 
6 Muhtacin maaşatı 
7 Tahsildarlar aidatı 

Altmcı faslın yekûnu 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira K. 

547,50 
893 

1 440,50 

42 
250 
500 
125 
150 
75 
18 

1 160 

2 769 

2 769 

304,80 

304,80 

Lira K 

547,50 
893 

1 440,50 

42 
200 
500 
125 
150 
25 
18 

1 060 

2 769 

2 769 

304,80 

304 80, 

22 705 
32 586,18 

65 291,18 

1 259,88 
362,70 

3 883,58 
4 230,20 

n 6 271,09 
1 207,30 
1 286,54 

18 401,29 

21 605 
528 

22 133 

1 259,88 
362,70 

3 783,58 
3 000,20 
5 271,09 
1 207,30 
1 286,54 

16 171,29 

(S . Sayısı : 16), 



Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

F . M. Nev'i muhassasat Lira K. Lira K. 

7 Ankara vilâyetiyle vilâyatı saire hayratı şerif enin vazaif ve şali
ye muhassasatı 

1 Hayratı şerife, vazaif vo şaliye muhassasatı vesaire 29 678,61 29 678,6.1 
2 Muayyenat ve taamiye 7 744,44 7 744,44 
3 Muayyenat 9 475,10 9 473,10 
4 Hayratı şerife müteferrikası 6 548,87 6 548,87 
5 » » mefruşatı 1 706 1 706 

Yedinci faslın yekûnu 55 151,02 55 151,02 

Ankara vilâyctiylc vilâyatı saire hayratı müdevveresi. 
1 Cevami hademesi vezaifi 11 125,15 11 125,15 
2 Tekâya taamiyesi 5 686,02 5 686,02 

Sekizinci faslın yekunu 10 811,17 .16 811,17 

. 9 Ankara vilâyctiylc vilâyatı saire reddiyah vo.hal iyeye intikal 
eden düyun 

1 Haliyeye inkılâp eden düyun . 39 736,12 39 736,12 
2 Kurayı mülhaka aşan tevliyet bedelatiyle mütevellilere ait reddiyat 54 395,03 54 395,03 

Dokuzuncu faslın yekûnu 94 131,15 94 131,15 

10 Merkezi vilâyet masarifi müşterekesi 
1 Vilâyat inşaat vo tamiratı ve mubayaa olunacak akarat bedeli 84 132,79 200 647,82 
2 Memurin ve hademe zamaim karşılığı-. 40 026,50 0 
3 Vilâyat memurin ve müstahdemini ile hayratı şerife hademesi

nin tahsisatı fevkalâdesi ' 141 529,34 91 529 

Onuncu faslın yekûnu 265 688,63 301 176,81 

Masarif yekûnu umumisi 511 148,74 511 148,64 

>>©•« 
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