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REÎS — Oeiseyi 'küşadediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci celse 

Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Konya Me
busu Kâzım Hüsnü Beyin beş ay mezuniyeti ten-
sibedildi. Bâzı iskelelere ithal edilecek zahire 
Gümrük Resminin tenzili hakkındaki lâyihai ka
nuniye ile Koçgiri muhtacinine muavenet hak
kındaki kanun ikinci defa tâyini esamiyle reye 
konularak, birincisi 19 ret ve 3 müstenkife karşı 
159 reyle ve diğeri 18 ret ve 2 müstenkife karşı 
138 reyle kabul edildi. 

1337 senesi Muvazene lâyihasının yedinci 
maddesinin tayyma dair 95 imzalı takrir ikinci 
defa tâyini 'esami suretiyle reye vaz'dlunup 3 
müstenkif ve 70 kabule karşı 134 reyle reddolun-
du. Ve badehu madde hakkında verilen tadil tak
rirleri müzakere ve bu esnada Sivas Mebusu Emir 
Pasa tarafından iki aylık tahsisatının teberru 
edildiği beyan olunarak teneffüs için celse tatil 
olundu. 

İkinci celse 
Reisisani Adnan Beyin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun yedinci maddesi, Diyarbekir Mebusu Hacı 
Şükrü Beyle rüfekasının takriri mucibince 
tayyedildi. Diğer rrüevaddı aynen ve heyeti umu-
miyesi 17 ret ve 4 müstenkife karşı 181 reyle ka
bul olunup Salı yünü içtima olunma üzere celse
ye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Musa Kâzım Ziya Hurşid 

Kâtip 
M. Ragıb 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen 
var mı? (Yok sadaları) Zaptı sabık hulâsasını 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sa
bık aynen kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Ziraat Bankasının 1337 senesi bütçe lâ
yihası 

REİS — Efendim, Ziraat Bankası bütçesinin 
rnüzaikeresine geçiyoruz. 

MUVAZENE t MALÎYE ENCÜMENİ REÎSİ 
RE ŞAD B. (Saruhan) — Efendim, bin üç, yüz 
otuz yedi umumi bütçesinin son defa aldığı şekil 
ve vaziyet maJlûmuâlinizdir. Bugün ruznamemiz-
de mülhak bütçe halinde idare olunan Evkaf ve 
Ziraat Bankası bütçeleri vardır. Umumi bütçe için 
Heveti Aiiyenizco madde tetkikine imkân kalma
dığından dolayı 1337 bütçesinin hesabı katisi ne
ticesinde tesbit edelim dedik. Heyeti Aliyenizce 
'ttiha'î buyurulan şu karara göre mülhak olan 
Ziraat Bankası ve Evkaf bütçelerinin de umumi 
bütçe için verilen karar veçhile hesabı katiye tâbi 
tutularak, bu idarelerin varidat ve masamfatı 
umumiyesini bu 1337 hesabı katilerinin vüru-
dunda tetkik etmek lâzımgelir.. Saniyen bu iki 
bütçenin su iki, üe saat ilerisinde tetkikine 
maddeten imkân yoktur. 1338 senesi Muvazene 
Kanununu Muvazenei Maliye Encümeniniz He
yeti Aliyenize takdim etmiştir. Bunun yarınki 
celselerimizi takibedecek içtimalarımızda der
hal tetkikine girişerek uzunuzadıya teşrihten 
sonra tesbit ve tetkik edeceğimiz ahkâmın katî 
olması ve maslahata muvafık bir surette intac-
edilmesi lâzımdır. Bu kadar dar bir zaman zar
fında bu bütçelerde tesbit edeceğimiz mevat ve 
erkam mütaakıp gelecek seneler için elimimde 
mabihülistinadolacak. Halbuki bu kadar dar 
bir zamanda gayet hatalı şeyler vaz'etmek ihti
malimiz vardır. Bu bütçelerin ve bu idarelerin 
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lâyıkiyle vazaif ve lıidematı tesbit edilemiyece-
ğinden-hatalı bir karar ittihazından Heyeti Ali-
ycnizi sıyaııet için bunu arza lüzum gördüm. 
Tensip buyurursanız takdim ettiğimiz 1338 se
nesi Muvazene Kanununu mütaakıp, umumi büt
çenin tetkikatına başlanılmasını mütaakıp, bu iki 
dairenin bütçelerini çıkaralım. Zaten 1336 için 
de Ziraat Bankasının bütçesi yoktur. Gerek 
1336 ve gerek 1337 bütçelerinin hesabı kati ha
linde tetkiki lâzımgelir. Heyeti Aliyeniz hakem
dir. Nasıl ittihaz] karar buyurursanız ona güre 
yaparız. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende
niz Muvazenei Maliye Encümeni Reisi Reşad 
Beyefendinin fikirlerine iştirak edemiyorum ve 
fikirleri üç noktadan da mecruhtur. Mütalâa-
1 arında buyurdular ki ; muvazenei umumiye 
lâyihasının, kanun halinde usul ve merasimine 
tevfikan fusul ve mcvat üzerine müzakeresini 
icra etmedik. Hesabı katî zamanına talik ettik. 
Bir Avans Kanuniyle hesabı kapattık. Bu büt
çeler de mülhak olduğuna güre bunların da ay
nı ahkâma tâbi olması lâzımgelir. Bir kere bun
lar ismen mülhak bütçedir. Fakat malûmuâli-
leridir ki, hakikatte bunların muvazenei umu
miye. ile hiçbir veçhile münasebetleri yoktur. 
Varidatları kendilerine mahsus birtakım vari
dattır. Masarifatları ayrı birtakım usul ve 
ahkâma tâbidir. Muvazenei Maliye Kanuniy
le Ziraat Bankası ve Evkaf idarelerinin birleş
tikleri nokta; memurları ifayı vazifeden çe
kildikten sonra tekaüt muamelesinde birleşmiş 
olurlar. Ondan evvel muamelâtı maliye tama
men başkadır. İkincisi: Ziraat Bankasının 1337 
bütçesi hakkında bugüne kadar henüz bir avans 
vermedik. Sarfiyatları; sarfiyatı muvakkate
dir ve biz avans vermemekle beraber Muvaze
nei Maliye Encümeni bunun üzerinde on bir ay 
tetkikatta bulundu ve oldukça vazıh bir maz
bata yazıldı ve o mazbata da elimizde mev
cuttur. Tahsis ettikleri 465 bin küsur liradan 
benim tahminime ve tetkikatıma nazaran bu 
paranın hemen nısfına yakın bir miktarı sarf 
edilmemiştir. Paranın sarf edilmemesi Ziraat 
Bankasının menfaatine daha muvafık mı idi, 

değil miydi'? O ayrı bir meseledir. Ziraat Ban
kasının gerek idarei dâhiliyesine ve gerek teş
kilâtı umumiyesine ve gerek Ziraat Bankasnıın 
muamelâtını temin edecek kavaidin ıslahına 
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j mütaallik mülâhazat ve mütalâatımızı ve hat

tâ idarei dâhiliyesine taallûk eden tekidatı ben
deniz 1338 bütçesine talik ediyorum. Şimdi 
bunlardan hiç bahsetmiyeceğim. Fakat bunu 
mühmel bıraktığımız takdirde Muvazenei Ma-

ı üye Encümeninin kabul ettiği bir bütçe var
dır. Ve Meclisi Âlinin tasdkme iktiran etmiyen 
bütçeler hakkında, Muvazene Encümeninin tes
bit ettiği kararlar, esaslar dairesinde muamele 
yapılsın diye bir kararı katimiz var. Muvaze
ne Küçümeninin kabul ettiği Ziraat Bankasının 

I 1337 senesi bütçesinde Marttan itibaren me
murlarına icra ettiği zamaim var ki, henüz tes
viye etmemişlerdir. Şimdi bu suretle hareket 
edersek o vakit tamamen bu paraları almış olur
lar-. Hukuku müktesebe sırasına girer ve ban
ka bu parayı tediyeye mecbur kalır. Buna bir 
maddei kanuniye ilâvesi zaruretin deyiz. 

İkincisi; bankanın itibari olarak dokuz bu
çuk milyona baliğ olan sermayesinden bugün 
elinde kalan ufak bir miktarı dahi birtakım 

i tehlikelere mâruzdur. 1336 senesi Muvazenei 
Maliyei Umumiye Kanununa ilâve edilen mad-

I de oldukça, sakattır. Kâfi değildir. Bankanın 
| muvafakati olmadıkça muamele olamaz. Malû-
! muâliniz bankayı teşkil edenler memurlardır. 
| Onların âmirlerine karşı muvafakatleri burada 
J hiç mevzuııbahis değildir. Evet, deseydi ki ; Bü-
j yük Millet Meclisinden bir emir sâdır olmadık

ça... O vakit bendeniz bankanın istikbal ve em-
I niyetinden emin olabilirdim. Fakat bankanın 
i itibari olan dokuz buçuk milyon, lira sermaye

sinden bugün elinde onda bir nispetinde kalan 
! mevcudu dahi gerek sarfiyat dolayısiyle, gerek 
I süveri aharla iflâs ettirilecek bir vaziyet arz edi

yor. Bu cihetlerin müzakeresi lâzımdır. Çünkü 
j buna ilâve edilecek birtakım mevaddı asliye var-
i dır. Bu arz ettiğim tehlikeleri bertaraf edecek 
j ve Bankanın istikbalini tahtı emniyete alacak 

bir, iki maddenin ilâvesi zarureti vardır. Bunla-
! rı bugün yapmazsak belki bir hafta sonra bunun 

vakti geçmiş olacaktır. Bu yedi fasıldan ibaret-
! tir. Encümen Reisi; «Böyle dar bir zamanda 
İ Meclisi Âli belki hatalı kararlar ittihaz edebilir.» 
| buyurdular. Bendeniz aflanna mağruren diyece-
j ğim ki; on bir ay Muvazenei Maliye Encümeni 

bu bütçeyi tetkik ettikten sonra madem ki, büt-
| çe; encümenin on bir aylık mahsulü fikridir. Şu 
i halde hiçbir hata etmeyiz. Çünkü bütçeyi kendi-
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lerinin yaptıklarına göre hatalarına ihtimal ver
mem. Fazla sarfiyatı menetmek üzere arz etti
ğim şekilde bir madde ilâvesi zarureti vardır ve 
bunu ilâve etmediğimiz takdirde Mart iptidasın
da dahi olsa, madem ki, Muvazene Encümeninin 
tesbit ettiği esasat dairesinde sarfiyata evvelce 
mezuniyet verilmiştir, memurlar zamaime kesbi 
istihkak ederler. Bankanın da zararını mucibo-
lur. Halbuki bütçeyi 1338 senesi Martından iti
baren tatbik etmeye imkân vardır. Müzakeresi
ne geçmek suretiyle bu kabil olabilir. Bu lâyiha 
(Avans usuliyle kabul edelim. Veya hiç müzake
re etmiyelim. Hesabı katiye kalsın.) dersek, ma-
lûmuâliniz, kanunen iki seneden evvel devairi 
Devletten hesabı katî istemek hakkımız değildir. 
Zaten ^ki sene zarfında gelmiş hesabı katiyi de 
bendeniz bilmiyorum. Yalnız 1326 senesine ait 
muamelâtı maliyeden başka hiçbir senenin hesa
bı katisi alınmamıştır. Bunun ne vakit alınaca
ğını Heyeti Celilenizden' sorarım. On sene son
ra mı? Beş sene sonra mı? B ;r kere, iki seneden 
evvel hesap istiyemiyeceğiz. Kanunen hakkımız 
değildir. İki seneden sonra istemek hakkımızdır. 
Ne vakit alacağımızı da Allah bilir. Yedi madde
den ibaret olan bu lâyihanın zannediyorum ki; 
esas müzakeresinde bir müşkülât yoktur. Esas 
hakkındaki tenkidat, temeniyatımızı ve ıslahatı
mızı bir ay sonra gelecek olan 1338 bütçesine ta
lik edebiliriz. Çünkü bu aynı zamanda onun da 
müsveddesidir. Fakat demin de arz ettiğim şekil
de kuyudu istinaiye vaz'etmek suretiyle bu büt
çeyi derhal müzakere etmek, Bankanın ve mem
leketin menfaatinin rüknüdür. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bugün 
ikmal edilmezse gelecek sene devam edebilecek 
miyiz? 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Malûmâli-
niz bugünkü içtimaimiz; bendenizin Heyeti Umu-
miyeye vâki olan bir rica ve istirhamım üzerine 
bu mülhak bütçeleri tanzim için toplandık ve 
ümidederim ki, bugün bitiririz. Zaten esaslı teş
kilât ve tenkidatımızı 1338 m müsveddesi olmak 
üzere, yine Marttan sonraki müzakeremize talik 
ettikten sonra., heyeti umumiyesine ait bir iki 
madde ilâvesiyle bunu kabul etmek o kadar uzun 
zamana mütevakkıf bir iş değildir. (Doğru sada-
ları) 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Sene ba
tiğine ve görecek işlerimiz de çok olduğuna naza-
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ran eğer müzakere edeceksek münakaşat yalnız 
Muvazenei Maliye Encümeniyle mütahassıs arka
daşlarımıza münhasır kalmalıdır. Heyeti Umumi-
yeden bunu istirham ederim, (öyle değildir, sa-
daları.) 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Bende-
nizce müzakeresine geçip devam edelim. Çıkmaz
sa neticede bir maddelik bir avans kanuniyle 
bırakıveririz. Avans verilmesine de taraftar de
ğilseniz hesabatın açıkta kalması teşevvüşatı mu
ameleyi mucibolabilir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Ziraat 
Bankasının 1336 ve 1337 senelerindeki muamelâtı 
İstanbul Meclisi Mebusanınca tasdik edilen 1333 
B'itçe Kanununa tevfikan cereyan etmektedir. 
Ve bugüne kadar da muamele bu yolda cereyan 
etmiştir. Ellerinde mabihüttatbik olan, 1334 se
nesi Bütçe Kanununudur ve bugüne kadar ge
çen muamele de böyledir. Geçen sene, 1337 de 
Muvazene Encümeninin tesbit ettiği ve fakat mü
zakeresinin vaktiyle intacına Heyeti Aliyenizin 
muvaffak olamadığı bütçe ise bu bütçenin kabu
lü halinde teklif edilen şekille cereyan eden mu
amele arasında ehemmiyetli bir tezat teşkil ede
cektir. Senenin de bugün son günüdür. Geçmiş 
bir muamele için yeniden bir tetkikat ve müna
kaşat yapılmasını bendeniz zait görüyorum. He
yeti Celilenize şu takrirle, 1337 varidat ve ma-
sarifatı katî surette tesbit edilmek üzere, senei 
hal iye nihayetine kadar, yani bugünün geri ka
lan üç dört saati için, devam muameleleri hakkın
da karar itasını rica ediyorum. 

ÎSMET B. (Çorum) — Gayet muvafıktır. 
Bundan sonra bir şey yapılamaz. Nakıs olur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bir senedir Meclisi Âlı sükût etti. Muva
zene Encümeninde kaldı. Bir senedir neye çı
karmadınız? Beyefendiler... 

REŞAD B. (Saruhan) — Bütün rüfekâyı 
muhteremenin ellerinde bütçenin matbu nüsha
ları vardır. Tarihi 27 Nisan 1337 dir ve Muva
zene Encümeninden vaktiyle çıkmıştır. Encü
men bu hususta muatebolamaz. 

REİS — Efendim, müzakere esas hakkında 
değil. Yalnız lâyihanın müzakere edilip edile
memesi hakkında Muvazene Encümeniyle Ha
san Fehmi Beyin teklifleri vardır. Sözler buna 
maksur olmalıdır. Müzakere lâyihanın esası 
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hakkında değildir. Şekli müzakere hakkında
dır. Şekli müzakere hakkında sözünüz var mı? 

BESİM ATALAY.B. (Kütahya) — Arka
daşlar, düşmanlarımız bizi birçok şeylerle itham 
ediyorlar. Bize karşı en ziyade asri teşkilât vü
cuda getirememek isnadiyle en büyük ithamla
rını yapıyorlar. Bugün elimizde millî ve mükem
mel, iyi bir müessesemiz varsa o da Ziraat Ban
kasıdır. Bunu tâ Abdülhamid zamanından beri 
baltalamaya başladık. Hele son zamanlarda Hü
kümeti Milliyenin teşekkülünden sonra âdeta 
iflâs derecesine getirdik. (Esas, sadaları) Esas
tır efendim, esasata aittir. - Mademki, Riyaset 
arzu etmiyor. Hulâsa edeyim. - Ziraat Banka
sına böyle rasgelenin elini uzatmasına engel ol
mamız elzemdir. Arkadaşlar, her halde mükem
mel, asri ve mil a bir müesseseyi ihya etmemiz 
ieabediyor. Bunun için ayrı ayrı ve dûrüdiraz 
müzakere etnveli. Bu hususu temin etmek için 
Hasan Beyef endir in teklifinin müzakereye ko
nulmasını tekrar teklif ediyorum. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, 1336 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununa d'ercedil-
miş olan maddei mahsusa ile Ziraat Bankasına 
vukubulan her türlü tecavüzler sureti katiyede 
menedilmiştir. Ve hattâ Ziraat Bankası emva
line gerek «efrattan ve gerek Hükümetten ve her 
hangi taraftan olursa olsun; zerre kadar vuku-
bulacak tecavüz hıyaneti vataniye cezasiyle mu-
atebolmuştur. (Maliye almıştır, sadaları") O ka
nun çıktıktan sonra katiyen beş para almamış
tır ve alamaz. Heyeti Aliyenizden kanrnu mah
sus istihsal «etmedikçe Maliye Vekâleti Banka
nın bir parasına tecavüz edemez. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Ederse? 
REŞAD B. (Saruhan) — Tecavüz ederse 

vazifesini suiistimal etmiştir. Heyeti Celileniz, 
hakkında lâzımgelen muameleyi tatbik buyurur
sunuz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen-
lim, şekli müzakere esasa taallûk ediyor. Mü
saadenizle bendeniz encümen reisi beyefendinin 
^em'is ettikleri noktayı izah mecburiyet:ni hir-
'^ttim. 1336 senesi Muvazene Kanununa Meclisi 
Âlinin ilâve buyurduğu madde, , bankanın rey 
ve muvafakati olmaksızın nukudu mevcudesi 
ü-^indeh ikrazat yapanlar ve yaptıranlar hiya-
nHi vataniye ile cezalandırılır, şeklindedir. Ri-
oı öderim, bu maksadı temine kâfi gelmiş mi
dir? Emir altında bulunan müdürün veya mu-
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ı avininin veya banka heyetinin rıza ve. muvafa

kati nasıl olurf Rica ederim düşünelim. Ban
ka müstakil bir daire değildir. Bir meclisi ida
re tarafından idare olunmuyor. Mesul bir mü
dürün tahtı idaresindedir ki, bankayı temsil eden 
o mesul müdürdür. Eğer bunun rıza ve muva
fakati bankanın hukukunu siyanete veya bu 

I madde buna kâfiyse... (Değil sadaları) Reşid Be
yefendinin söyledikleri madde işte bu maddedir. 
(İktisat Vekili mesuldür sesleri) O maddenin 
hiç hükmü yoktur. Lâyihanın müzakeresine ge-
çilmediği takdirde Heyeti Celilenize olacak tek-

. lifim şudur : «Bayük Millet Meclisinden karar 
J sâdır olmadıkça Ziraat Bankasının gerek serma

ye ve gerek mevcudundan hiçbir sebep ve vesi
leyle devairi Devlete tavizan ve ikrazan para ve-

I rilmez.» (Bravo sadaları) Bunları arz edebilmek 
ve esaslı müzakere edebilmek için lâyihanın mü
zakeresine geçmek zarureti vardır. (Muvafık 
sadaları) 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Efendim, 
zaten bunu müzakere etmiyelim, demiyorlar. • 
Esasen bunun müzakeresine bugün imkân yok
tur. Bu, üç saatte bitmez. Binaenaleyh Hasan 
Fehmi Beyefendinin teklifi müstakil bir mese
ledir. Onu bugün kabul edebiliriz. O takriri ver
sinler, kabul edelim. O ayrı bir mesele, Muva
zenei Maliye ile alâkası yok. Sonra bu üç, dört 
saatte ikmal olunacak bir mesele değildir. Bu-

J ivin heveti umumivesi üzerinde belki günlerce 
söz söylenecektir. Yani emrivaki halinde mut-

j laka yarma yetişecek ve çıkacaksa fatiha gibi 
okuyalım, üfliyelim kâfidir. Fakat bu böyle de
ğildir. Bunun üzerinde çok müzakere cereyan 
edecek, bunun bugün müzakeresinde faide yok-

I tur. Yarın Marttır, 1338 senesine ayak basaca
ğız. (Zamaim vardır sadaları) 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bugün ruz-
nameye konan Ziraat Bankası bütçesinin şu 
şeklini müzakere etmek mi lâzımdır? Yok
sa 1334 senesi bütçesiyle devam ettiği mu
amelenin tensibine mi karar vermek lâzım
dır? Bu bütçe vakaa encümenden vaktiyle 
çıkmıştır. Fakat ancak bugün ruzname-
de mevzuu müzakere olmuştur. Şimdiye kadar 
1334 senesinin bütçesi mabihüttatbik olduğun
dan, muamelesi devam etmiş olan bankaya biz 
bugün bu şekli tatbik etmiş olursak bir sene evvel 
cereyan etmiş olan muamelenin takayyüzünü yap
mış oluruz. Bu doğru değildir. Hasan Fehmi Be-
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yin mütalâasını 1338 senesi bütçesinde bir madde i 
ile temin etmek mümkündür. Binaenaleyh encü
menin teklifi musiptir. İşin içinden çıkarız. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
1337 senesi Ziraat Bankası bütçesi hakkında bir 
kelime de bendeniz söyliyeyim: 1337 senesi Zi
raat bankaları için lâzım olan kadro encümeni
mizde tetkik edilmiştir. Bu kadro maksada mu
vafık olmakla berabeı Heyeti Aliyenizin de bunu 
tetkik etmesi birçok zaman kaybettirir. Bende-
nizce Hasan Fehmi Beyin Ziraat Bankasına Hü
kümetin vazıyed edememesine ve Meclisi Âlinin 
bu hususta1 malûmatı olmasına dair olan teklifi 
arzu buyurulursa müstaceliyetle bir karara rap
tedilir ve mesele biter. Ziraat Bankasının şekli 
aharı için, âtisi hakkında pek çok teminatımız 
vardır, önümüzdeki sene için. Ziraat Banka
sının Heyeti Vekileye dâhil bir vekilin eline ve
rilmesi, Zürraın parası olduğu için millet mün-
tahibi olan adamlarla idare olunması, buna baş
ka bir şekil vermesi musammemdir. 1338 de 
bu bapta Heyeti Aliyenizo birçok teklifatta bula
nacağız. Bugün bunun imkânı yoktur. Memu
rine verilecek maaşatm listesini okumakta mâna 
yok. Bendeniz yalnız her iki takririn gerek Mıı-
vazenei Maliye Reisi Beyin ve gerek Hasan Feh
mi Beyin-takrirlerinin kıraatiyle lâyihanın mü
zakeresine geçilmesini tetkik ediyorum. Bütçeyi 
tetkik etmiyelim. 1338 senesinde bu bütçeyi kabul 
edelim. | 

REİS — Efendim, şekil hakkında müzakere j 
kâfi midir? Kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Kâfi görülmüştür. 

Hasan Fehmi Beyin «1337 senesi Ziraat Ban
kası bütçesinin müzakeresine geçelim» teklifi var I 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
öyle değil. Bankaya ̂ .vazıyed olunmamasına dair. 

'ı I 
2. — TAKRİRLER 

1. — Saruhan Mebusu ve Muvazenei Maliye 1 
Encümeni Reisi Reşad Beyin, Ziraat Bankası I 
varidat ve masarifi hesabı katilerle tesbit edil- I 
mek üzere bankaca senei mahye nihayetine ka
dar 1334 bütçesine istinaden devamı muamele 
edilmesine dair takriri 

REİS — Bir d*) Muvazenei Maliye Encüme
ni Reisinin takriri var. 

,1338 C : 1 
Riyaseti Celileye 

Ziraat Bankas nın 1334 bütçesi üç senedir, 
uıabihüttatbiktir. Binaenaleyh, 1337 varidat vo 
masarifi de hesabı katîleriyle tesbit edilmek 
üzere senei maliye nihayetine kadar devamı 
muamelelerinin tensibine karar itasını teklif 
eylerim. 

Muvazenei Maliye En Rs. 
Reşad 

REİS — Bir de her iki takrire terfik edi
len bir teklif vardır ki ; Muvazenei Maliye Eıı-
cümteninin teklifinin kabuliyle beraber, Hasan 
Fehmi Beyin Ziraat Bankası mevcudundan ge
rek efrat ve gerek Hükümetçe Büyük Millet 
Meclisinin malûmatı olmadan ikraz ve istikraz 
yapılmaması için.. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efrat değil, 
Hükümet. Yalnız. Hükümetin para almaması 
içindir1, efendim. 

REİS — Muvaz'enei Maliye Encümeninin 
teklifini reye kovuyorum. Kaimi edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. (Gürültüler, ka
bul edilmemiştir, sesleri) 

MUSTAFA LÛTFİ B. (ıSivereik) — Allaüı'tan 
(korkunuz.. (Tekrar reye koyunuz, .'sada'ları) 

REİS — Tekrar rteye lüzum yoktur. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey, tekrar 

reye vaz'ediniz de kabul edildi mi, edilmedi mi? 
Alı uyalım. 

REİS -— Efendim, tekrar reye lüzum yok
tur. Kabul edilmiştir. (Gürültüler) 

MUSTAFA R. (Tokad) — Ayağa, kalkmak 
suretiyle reye koyunuz, efendim. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, bir 
madde hakkında bir mebus Nizamnamei Dahilî 
mucibince kürsüye ancak iki defa çıkabilir. Ha
san Fehmi Bey kaç defadır çıkıyor... 

REİS — Mevzu ayrıdır. 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Hasan Feh

mi Bey tekrar kürsüye çıkamazlar. 
HASAN FEHMİ B. .(Gümüşane) — Efen

dim, .'evvelâ Hilmi Beyefendiye cevap verece
ğim. Kürsüye bir hatibin iki defa, beş defa çık
masına dair Nizamnamede katî bir hüküm yok
tur. Takyit için İstanbul Meclisinden verilmiş 
bir teklif vardır. Takat Nizamnamei Dahilî En
cümen jyle Meclis arasında kalmış, tekemmül et
memiş bir şeydir. Bir defa öyle bir hüküm yok
tur. Kabul ederseniz olur. (Hayır, sesleri) îkin-
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eisi; meselenin esası şu idi: «Ziraat Bankası 
bütçesinin bütçe halinde müzakeresine devam 
edelim mi? Yoksa hiç müzakere etmiyelim mi? 
Ve mütalâatımızı 1338 bütçesini tetkik ettiği
miz vakitte serd ederiz.» 1337 hesabı katî alış
tığı vakte kalsın. Yani bu kalış demek, hesabı 
katî zamanına kadar bu mesail üzerinde görüş
memek demektir. (1338) e ait bütün hukuku
muz zaten mahfuzdur. Hesabı katinin iki üç 
aya kadar gelebilmesi mümkün olacağına ka
naat etsem, hesabı katî zamanına taliki doğru 
olurdu. Eğer Meclisi Âliniz; «Mutlaka bu da 
kalsın, hesabı kati zamanında düşünürüz.» mü
talâasında bulunursanız, bendeniz o vakit, yani 
Meclisi Âlinizin karan bu şekilde tecelli eder
se, bir şey istirham edeceğim; evvelâ, zammı 
maaş meselesinin hukuku müktesebeden adde
dilmemesi. İkincisi, eğer müzakerenin tehiri 
hakkında Heyeti Aliyenizin bir karan sâdır 
olursa 1336 Muvayonei Umumiye Kanununda 
mevcut madde r-u-ksadı temine kâfi değildir. 
Onu tadil suretiyle şimdilik bir karara rapte
delim. Bu iki ciheti istirham edeceğim. Eğer 
müzakerenin tehiri hakkında Heyeti Aliyenizin 
bir karan sâdır olursa... (Muvafık, sadalan) 

SALÂHADDtN B. (Mersin) — Bir kelime 
arz edeyim. Biz 1337 bütçesinin 75 milyon îi-
rava baliğ olan hesabatı üzerinde tetkikata im
kân bulamadığımız için sarfınazar ettiğimiz hal
de 75 kuruşluk bir yekûn üzerinde Heyeti Ali-
venizin böyle bir zamanda tetkikatta bulunma
sına imkân var mı? Binaenaleyh hukukumuz 
baki kalmak üzero Muvazene Encümeninin tek
lifine taraftarım. Çünkü, Meclisi Âlinin bugün 
bunu tetkika kâci zamanı olmadığına kaaniim. 
Bu sebeple Hasan Fehmi Beye muarızım. Fakat 
kendilerinin buyurduğu teklif hususunda müt
tehidim. 

RE IS — Hasan Fehmi Beyin, bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Zirdeki maddenin altıncı madde olarak Zi

raat Bankası bütçesine ilâvesini teklif ederim. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

. Ziraat Bankasının 1337 senesi bütçesiyle me
murin maaşatma zammedilen miktar 1338 senei 
maliyesi Martından itibaren tatbik edilecektir. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Bunlar müza
kerede taayyün edecektir. Yoksa ne olduğunu bil-

.1338 C : 1 
meden karar verecek olursak körükörüne hareket 
etmiş olunız. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Efendi; bendeniz bunu bütçenin müzakeresi hi
tam bulduktan sonra lâyihai kanuniyeye ilâve 
edilmek üzere teklif etmiştim. Mademki bütçe 
müzakere edilmiyeeektir, o halde bu teklifin 
bir kıymeti kalmamıştır. Yalnız bankanın ser
maye ve nukudu mevcudesi üzerindeki teklifin 
reye vaz'ım rica ederim. 

2. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, 
Büyük Millet Meclisinden karar sâdır olmadıkça 
Ziraat Bankasınca hiçbir sebeple devairi Devlete 
tavizan veya karzan para verilmemesine dair tak
riri. 

RElS — Hasan Fehmi Beyin ikinci takriri : 

Riyaseti Celileye 
Zirdeki maddenin Ziraat Bankası bütçesine 

sekizinci madde olarak kabulünü teklif eylerim. 
Gümüşane 

Hasan Fehmi 

Büyük Millet Meclisinden karar sâdır olma
dıkça Ziraat Bankasının gerek sermaye ,ve ge
rek mevcudundan hiçbir sebep ve vesileyle de
vairi Devlete tavizan veya karzan para verile
mez. "* 

RElS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim bir teklif daha var. 
TAHSİN B. (Aydın) — Fuzuli otuz bin lira 

kayboluyor. Sırf adam kayırmak içiru. izah ede
yim, takririmi. 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Bank Muvazene Kanununda mevcut 

(Tahsisat ve Levazımı Ziraiye ve idariye Kalemi) 
Müdiriyetinin teşkilâtiyle beraber 1338 senesi 
Mart iptidasından itibaren lağvını teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, eğer bu 
teşkilât devam edecek olursa... 

REİS — Ben söz vermedim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Meclisi Âliniz din
lemek istemezse söylemeyim... ispat edeceğim. 
Sırf adanı kayrılıyor. 

RE t S — Söz vermiyorum, tef endim, 
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Riyaseti Cölileyle 

Evkafın da emsali misillû varidat ve masari-
fatı hesabı katilerinde tesbit edilmek üzere 1336 
bütçesine istinaden devamı muamelelerinle karar 
itasını teklif ederim. 

Çorum 
İsmet 

I : 167 28.S 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Bütçe müza

keresi olmayınca olmaz. 
TAHSİN B. (Aydın) — Yolsuzluk, hırsızlık, 

ben bunu ispat edeceğim. 
REİS — Susunuz efendim. 

2. — Evkaf Müdiriyetinin 1337 senesi bütçe 
lâyihası 

REÎS — Evkaf bütçesine geçiyoruz. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler, 1337 

Evkaf bütçesinin müdafâası arkadaşlarım tara
fından bendenize verilmişse de Muvazenei Umu-
miyenin hesabı katileri alınmadığı için Ziraat 
Bankası bütçesi gibi bunun da bir hafta kadar 
tehirini talebediyorum. Çünkü Muvazene! Mali
ye Encümeninde de aynı bir karar vardır. Bu 
mesele üzerinde sarf edilecektir. Encümen namı
na arz ediyorum bu meseleyi. İsterseniz takrir 
verelim. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeni şunu tanzim etmiş, 
göndermiş. Fakat noksanından bahsediyor. Bina
enaleyh müzakere edilemez. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Encümen namına 
bir hafta tehirini talebediyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bir slene etmediniz 
de şimdi edeceksiniz değil mi? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Ziraat Ban
kası bütçesi hakkındaki mütalâat burada da ca
ridir. Çünkü Evkafın 1336 senesi bütçesi mabi-
hüttatbiktir. Binaenaleyh o bütçe dairesinde de
vamı muamelelerini tesbittten başka diyeceğimiz 
yoktur. Muvazenei Maliye bir takrir ihzar edi
yor, bu reyi âlinize vaz 'edilecektir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Öyleyse 
zaten Meclis bu iki iş için içtima ettirilmişti. 
Demıek ki, işimiz kalmadı. (Var sadaları) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Efendim, Tahsin 
Bey pek esaslı bir meseleye temas etmiştir. Ha
kikaten calibi nazarı dikkattir. Her halde kendi
sini dinlemek lâzımdır. Böyle şeyleri feetmeder-
*?ek memlekete hizmet etmiş olmayız. 

3, — Çorum Mebusu İsmet Beyin, Evkafın va
ridat ve masarif atı hesabı katilerinde tesbit edil
mek üzere 1336 bütçesine istinaden devamı mua
melesine dair takriri 

REİS — İsmet Beyin takriri okunacak. 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir, efendim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bunlar tâyini esa
miyle olaeals işlerdir. Reyi işari ile olmaz. 

REİS — Efendim, ruznamemizde bir Dahili
ye Heyeti Teftişiyesinin iadesi meselesi var. Bir 
de 1338 senesi Avans Kanunu var. Bunun han
gisini daha evvel müzakere edieceğimiizi reyi âli
nize arz ediyorum. Avans Kanununun müzakere
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Avans olamaz. Bütçesiz para yoktur, sadaları) 

MUVAZENEİ MALİYE MAZBATA MU
HARRİRİ TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Arkadaşlar, Avans Kanunu yanlış anlaşıldı. 
1338 senîesi bütçesi elinizdedir ve onun Muvazene 
kanunu lâyihası da tabedilmiş ve dağıtılmıştır. 
Onun müzakeresine derhal başlamak için gösteri
len arzu en şayanı takdir bir arzudur. Ve temen
ni ederiz ki, bu bir ay zarfında bitmiş olur. Fa
kat bu bir aıy içinde Devlet umurunun tağşiş ve 
ihmalime bittabi siz de razı olmazsınız. Onun için 
Meclis arzu ederse ki, Muvazene Encümeni bil
hassa bunu rica ediyor. Bu avans sonuncu olsun. 
(Hayır sesleri) Yahut müsaade buyurursanız 
1338 senesi Muvazene lâyihasını Meclis Mart bi
rinden evvel bitireceğini ümidediyorsa müzake
resine devam ederiz. Martın ilk günü Meclis 1338 
bütçesini çıkarabileceğini ümidediyorsa biz mü
teşekkir kalırız. Fakat zannediyoruz ki, her dai
renin bütçesini muşikifânie tetkik etmeye azme
den Meclisimiz geçen sene olduğu gibi her bütçe
nin yekûnuna el kaldırmak suretiyle bütçeyi tas-
dika razı olmıyacaktır ve yjne ümidederiz ki, 
Meclis bütçenin her safhasını bihakkin tetkik 
ederek ne için ve nereye para verdiğini bilmek 
istiyecektir. O halde bu kadar muşikifane bir tet
kikin yirmi dört saatte ikmalini iddia edenler 
var mıdır? Şu halde yirmi dört saat sonra hu
lul edecek olan yeni senei maliyeden itibaren 
devamı zaruri olan umuru Devletin ihmal ve 
gışşmdan mütevellit mesuliyeti kim alacaktır? 
(Hükümet, sesleri) 
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(Erzurum) — 

28.2.1338 C : 2 
Hesap HÜSEYIN AVNÎ B. 

vermiyenler. 
TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Hiç kim

se mesul değildir. Bütçe tabedilmiş, dağıtılmış

tır. Ve bir aydan beri Meclisin elindedir. 
RE.ÎS — Beş dakika teneffüs edilmek üzere 

Celseyi tatil ediyorum. 
(Kapanma saati: 2,50) 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 3,5 sonra 

BEİS — Reisisani Doktor Adnan Beyefendi 
KÂTtP — Mahmud Said Bey (Muş) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

3. — 1338 senesi Avans kanunu lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

MALÎYE VEKÎLI HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, yarından itibaren 1338 senei maliyesi
ne dâhil oluyoruz. 1337 senesi zarfında ahvali 
fevkalâdenin 1338 senesi hululünden sonra dahi 
devam etmekte olduğu görünüyor. Bugün yine 
Heyeti Celilenizin huzurunda muntazam bütçe 
muamelâtı noktai nazarından bihakkin kabili ten-
kid olan bir avans kanununu müdafaa maksadiy-
le ispatı vücudediyorum. Fakat efendiler, vazi
yetimizi, bilhassa ilânı Meşrutiyetten beri devam 
eden muamelâtı teşriiyemizi tetkik edecek olur
sak görürüz ki; maalesef, hiçbir Meclisimize ye
ni senei maliyenin hululünden evvel - bir sene 
müstesna olmak üzere - Umumi Muvazene Kanu
nunu, musaddak bir bütçe halinde mevkii tatbi-
ka koymak müyesser olamamıştır. Bilhassa ahvali 
fevkalâde senelerinde, harb senelerinde bu, hiç
bir zaman tahtı imkâna girememiş ve. hattâ fiili
yatta, bütçe esasları bile pek ihmal edilerek, yürü-
tülebilmiştir. Bendeniz tekerrür eden bu vakai-
yeden; bütçenin ihzarı ve Meclise takdim edilme
si için kabul edilen miadı kanuninin ve ondan 
sonra senei âtiye hululüne kadar bırakılan zama
nın; bizim bütçemizin tetkikine kâfi gelmiyeceği 
neticesini istidlal etmekteyim. Çünkü hali tabiî 
zamanlarında da bu hal maalesef devam etmek
tedir. Bu vaziyet geçen sene devam ettiği.gibi bu 
sene dahi bütçenin heyeti umumiyesi müzakere 
edilip kabul edilmemiş olduğundan dolayı, onun 

kabul ve tasdikine iktiranına kadar muamelâtı 
Devleti idare edebilmek için bir miktar avans is
temek mecburiyeti karşısında kalınılmıştır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Maalesef... 

HASAN B. (Devamla) — Maliye Vekâleti 
1338 senesi Muvazenei Umumiye lâyihasını miadı 
kanunisinde Heyeti Celilenize takdim etmemek
le müteessirdir. Muvazene lâyihasının Teşrini
sani iptidasında alelusul ve berayı tasdik Mec
lisi Âlinize takdimi icabederken; hepinizin ma
lûmu olan ahvali fevkalâdenin mahsulü olarak 
bu imkân husule-gelmemiş - ve maalesef tekrar 
edeceğim - bütçemizin en mühim kısmını teşkil 
eden Müdafaai Milliye bütçesi, Heyeti Celileni
zin muvafakatiyle Müdafaai Milliye bütçesini 
Tetkik Encümenince ve Muvazenei Maliye En
cümenince tetkik ve ikmal edildikten sonra bugün 
dahi müzakeresi itmam edilmek üzere bulunmuyor. 
Zaten diğer bütçelerin geç olarak takdim edilme
si, Müdafaai Milliye bütçesini de alarak, bütçe
lerin heyeti umumiyesiyle birlikte takdim edil
mesi emeline müstenit bulunuyordu. Malûmuâli-
niz sair devair bütçelerini daha evvel hazırlayıp 
takdim etmek imkânı vardı. Fakat Müdafaai Mil
liye Bütçesinin malûm olan sebepler, inhilâller, 
tebeddüller, gaybubetler dolayısiyle son zamanlar
da tanzim edilip takdim edilemiyeceği anlaşılmış 
ve diğer bütçelerin daha ziyade teehhür etmeyip 
daha evvel sevkı mülâhazasına mebni, bu veçhile 
hareket edilmiştir. Mazeretler meydandadır ve 
bunlar hakkında, takdiri Heyeti Celilenize terk 
ederek, fazla söz söylemiyeceğim. Yarın yeni se-
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neye başlıyoruz. Bütçe hususunda memaliki 
mütemeddinenin şimdiye-kadar tecarip ile 'elde 
ettiği netayie ve Heyeti Tegriiyemizin en ziya
de alâkadar olduğu masraf ve varidat kısım
larının hüsnümulıafazasmı temin icabatı olarak 
kabul edilmiş bir kaiclei esasiyedir ki ; heyeti 
teşriiyelerin inzimamı muvafakati olmaksızın; 
hidematı umumiyeden her hangi biri; kabul edil
miş bir tahsisat mevcudolmadıkça, ipka edile
mez ve yine millet mümessillerinin kabul ve 
tasdikine iktiran etmeksizin varidat ve mükel
lefiyet namiyle halktan hiçbir para cibayet edi
lemez. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Cibayet edildiği vâki olmuştur. 

HASAN B. (Devamla) - Bu hal belki ha
yatı m-eşrutiyetin. tarihi meşrutiyetin ruhunu 
teşkil eden bir esastır. Vaziyetimiz ne olursa 
olsun; bu esası muhafaza etmek mecburiyetin
deyiz... İşte bu mecburiyet dolayısiyle bütçenin 
henüz Heyeti Celilenizee tasdik edilmiş bulun
mamasından ve bütçeyi az zaman zarfında He
yeti Âliyenizin tasdikine kadar muamelâtı Dev
leti durdurmak imkânı da olmadığından, bu im
kânı tahtı temine alabilmek üzere; bilhassa 
1337 Muvazenei Maliye Encümeninin tasbit et
tiği ve 18 Haziran 1337 tarihinde Heyeti Celi-
lenizin tasdikine ve kararma iktiran eden esa-
sat dairesinde sarfiyat icra edilnvek üzere ge
rek Müdafaai Milliye ve gerekse hidamatı mül
kiye için muayyen bir miktar; - Biz 8 milyon 
teklif etmiştik, Muvazenei Maliye Encümeniniz 
7 milyona indirmiş - avans i&tiyoruz. Bittabi bu 
avansı; sarfiyatta 1337 senesi esasatı nver'i ve 
muta olmak vo yeni bütçelerin tasdikine kadar 
zaruriyüliera olan hidematı Devlete sarf edil
mek üzere ve 1338 bütçesinin kabul ve tasdikin
de, tahsisatlarından mahsubu icra kılınmak 
şartlariyle istiyoruz. Demin arz ettiğim kaidei 
esasiyenin muhal azası; bize bu teklifi yapmak 
zaruretini ihzar etmiştir. Heyeti Celileniz de 
zannederim, mazereti ve bilhassa içinde bulun
duğumuz fevkalâde zamanı ve muamelâtı umu-
miyeyi nazarı itibara alarak, muhtaeolduğumuz 
bu avansı kabul buyuracaktır. Bunu ümidede-
rim, efendim. 

REÎS — Efendim, avans hakkındaki Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatasını okutuyo
ruz. Evvelâ, >esbabı mucibe okunacak : 
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i 26 . I I . 1958 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
1338 senesi Mart iptidasından itibaren Müda

faai Milliye için beş milyon, devairi mülkiye için 
üç milyon liranın sarfına dair olup îcra Vekille
ri Heyetinin 26 . II . 1338 tarihli içtimaında 
kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası sureti musaddakası rapten takdim kı
lındı. ifayı muktezasiyle neticesinin sürati işa-
rma müsaade buyurulmasını istirham ederim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve 

Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekili 
Fevzi 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 
Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş olan 

1338 senesi Muvazenei Umumiye lâyihasının se-
nei mezkûrenin hululünden evvel tetkik ve tas
dikine imkân hâsıl olamadığı cihetle seııei mez-

I küre iptidasından itibaren bilûmum devairi 
Devi et hidematına sarf olunmak üzere tanzim 
kılman sekiz milyon liralık Avans Kanunu müs
tacel en tasdik buyurulmak üzere Heyeti Umu-
miyeye takdim kılındı. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — Ü ç yüz otuz sekiz senesi Mart 
iptidasından itibaren Müdafaai Milliye için beş 
milyon, devairi mülkiye için üç milyon liranın 

i senei nı.ezkûre"bütçesinden mahsubu icra edilmek 
ve devairi mülkiye sarfiyatı 18 Haziran 1337 
tarihli Heyeti Umumiye kararı mucibince Muva
zenei Maliye Encümeninin tesbit etmiş olduğu 
esasat dairesinde ifa kılınmak üzere sekiz mil
yon liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Kavaini mahsusası micibince 
1337 senesinde tarh olunan bilûmum tekâlif ay
nı nispet dairesinde olmak üzere tarh ve tahsil 
olunur. 

I MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
j muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

' ve Fehmi 
Erkânı Harbiyei Umumiye V. 

I Fevzi 
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Müdafaa! Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Refik Şevket 
Dahiliye Vekili namına 

Taşra mekâtibine muavenet olarak 1337 
bütçesine konulan meblâğ dâhil olmak 

şartiyle 
Melımed Vehbi 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Şerh veçhile: 

Mehmed Vehbi 
Hariciye Vekâleti Vekili Nafıa Vekili 

Malımud Celâl Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İktisat Vekili içtimaiye Vekili 
Sırrı tçtimada bulunmamıştır 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
1338 senesi Muvazente lâyihası Heyeti Umu-

miyede henüz derdesti müzakere bulunmak ha
sebiyle hidematı umumiyei Devletin ihmalden vi
kayesi için maalesef bu siene dahi bir Avans Ka
nunu kabulüne zaruret hâsıl olmuştur. Binaen
aleyh İcra Vekilleri Heyeti tarafından takdim 
edilip encümenimize havale edilen işbu lâyihanın 
birinci maddesinde dievairi mülkiye için lüzum 
gösterilen (3 -000 000) nun (2 000 000) a ten
zili suretiyle hususatı sairenin aynen kabulü mu
vafık görülmüştür. 

1337 senesinin bir avans senesi olarak güze-
ranmdan inbias eden tezebzübatı maliyeye bade
ma mahal kalmamak ve işbu Avans Kanunu ar
tık sonuncu olmak ve bu suretle şiddetle muhtac-
olduğumuz salahı malîye doğru ciddî bir adım 
atmış bulunmaklığımız için 1338 senesi bütç&si-
nin müzakeresine devamla bir an 'evvel hüsnü 
suretle intacını bu vesileyle de niyaz mecburiye
tinde bulunduğumuzun arziyle takdim kılındı. 

27 Şubat 1338 
Reis Mazbata Muharriri Kâtip 

Saruhan Menteşe Ertuğrul 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 

Âza Âza Âza 
Mersin Bolu Antalya 

Salâhaddin Şükrü Ali Vefa 
Âza Âza Âza 

Kozan Üsküdar Erzurum 
Dr. Fikret Mehmed Neşet Salih 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Efendim, usul hak
kında arz edeceğim. En müterakki memleketler
de bile avans usulleri kabul edilmiş ve cari bir 
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meseledir. Mamafih biz 1338 senesi bütçesi üze
rinde istediğimiz tetkikatı da yapacağız. Binaen
aleyh bu avansı bilâmüzakere kabul edelim.. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim, 
Avans Kanunu esbabı mucibe mazbatasının na
sıl bir zaruretle huzurunuza gelmeye mecbur ol
duğunu hesabederek, devairi mülkiye için; icra 
Vekilleri Heyeti tarafından teklif edilen 3 mil
yonu; encümende 2 milyona indirdik. Bu tenzil
den maksadımız da, on beş, yirmi günlük masa-
rifatı hesabetmemizdir. Bu zaman zarfında 1338 
senesi bütçesinin Meclis tarafından behemehal bir 
neticeyle rap tını ve bu Avans Kanununun da 
tarihi malîmizde ve hiç olmazsa Meclisimizin ta
rihi malîsinde, sonuncu olmasını temin etmeyi 
düşündük... Bu münasebetle şunu da istirham 
ediyoruz ki; kabulü zaruri olan bu Avans Kanu
nunun hitamını mütaakıp, 1338 senesi Muvaze
nei Umumiye kanunu lâyihası şeklinde tabı ve 
tevzi edildiğinden lâyihanın müzakeresine derhal 
ıptidar edelim. Şu kadar ki, bu kanunun birinci 
ve ikinci maddelerinin fusul ve mevaddımn tet
kikinden Ve yekûn adedlerinin. tesbitinden son
ra konulacak adedlerin bütçe tetkikatınm niha
yetine bırakılmasını da ayrıca rica ederiz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Muhterem arkadaşlar, biliyorsunuz ki, geçen se
ne de böyle aynı vaziyeti elimle karşısında bulun
muştuk. Maahaza bugüne kadar bütçenin, 1338 
senesi bütçesinin çıkmamasından dolayı devairi 
Devleti tedvir etmek ve muamelâtı umumiyeyi te
min «eylemek üzere bir Avans Kanunu kabul et
mek mecburiyeti karşısında bulunuyoruz. Mua
melâtı Devleti tedvir için; kabul edeceğimiz 
Avans Kanunu ile vereceğimiz paranın hüsnü 
sarfını temin; Muvazenei Maliye Encümeni tara
fından tanzim ve tevzi edilen 1338 senesi Mu
vazenei Umumiye kanun lâyihasının - Encümen 
Mazbata Muharririnin de söylediği gibi - mad
delerinin, birinci ikinci maddeleri tesbit edilecek 
bütçe nihayetine bırakılmak şartiyle, diğer mad
deleri kabul edilecek olursa, oldukça mühim bir 
tasarrufa ve murakabeye Meclis vazıyed etmiş 
olacaktır. Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encü
meninin çıkarmış olduğu 1338 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununu bugün müzakere edip bi-
tirmieden avans vermiyelim. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Avans 
Kanununun hiçbir mahiyeti hukukiyesi yoktur. 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Avans itası zarureti 

hepimizde muhakkaktır. 1338 senesi bütçesini de, 
kırk gün içinde, Meclisi Âli behemehal çıkaracak
tır. Yalnız şurasını da arz etmek istiyorum ki, 
beyefendiler; 1338 senesi Muvazene kanun lâyi
hasının 21 nci maddesinde «Müdafaa! Milliye, , 
Dahiliye v»e Hariciye bütçelerine ait masarifi ' 
mesture 1338 seııei maliyesindien itibaren Maliye 
bütçesinde bir fasla vaz'olunmuştur. Masarifi 
mestureye ait ita emirleriyle havalenameler an
cak vekili mesuliyle Heyeti Vekile Reisi ve Maliye 
Vekili tarafından müştereken mümzi bir kara
ra müsteniden tanzim olunur.» diyor. Binaena
leyh kabul edeceğimiz avansın sureti sarfında 
1338 Muvazenei Umumiye kanun lâyihasının 21 
nci maddesindeki şeraite riayet edilmesi şarttır. 

On sekizinci maddesine gelince; bu madde
yi zaten kabul etmek zarureti vardır. Meclisi 
Âli bütün arzusiyle ve âdeta bir ittifakı taınmi-
le murakabe usulünü kabul etmiştir. Bu hususta 
hiçbir ihtilâf yoktur. Masarifi mesture sarfı hu
susunda Heyeti Vekile arasında itiraz olmasın. 
Yani Heyeti Vekileden her hangi bir arkadaşı
mız, diğer bir vekilden gelen bu teklif hususun
da itiraz etmesin. Bunda bir mahzur yoktur ve 
Meclisi Âli murakabe mesailini zaten bir vazife 
edinmiştir ve bunu da müttefikan ilân etmiştir. 

Avans meselesine gelince; verilecek avansın 
devairi Hükümet için 1336 senesi bütçesinin fu-
sul ve mevaddı dâhilinde sarfı icabeder. Bu ka
nun lâyihasında, tahsisatı fevkalâdei şehriyeden 
yüzde yirmi katı ve tenzil meselesi de vardır. 
tik avans meselesine bu da dâhildir. Yani Mart
tan itibaren - maaşı asliden değil - tahsisatı mun-
zammalardan yüzde yirmisinin kat'ı teklif edil
miştir ve bu da bir fedakârlık. Gerçi milletin 
menabii maliyesi ve menabii serveti, haniden 
lillâh, korkulacak bir halde değildir. Fakat bu 
tahsisattan kesilecek olan yüzde yirmi de memu
rinin, temas ettiğim memurinin kısmı âzami bu
nu bir fedakârlık olmak üzere arzu buyuruyor
lar. Benim temas ettiğim memurların kısmı âza- • 
mı, yüzde yirmi tahsisatlarının kat'edilerek bu 
paranın topa ve tüfeğe verilmesini kendileri de 
arzu ediyorlar. Bunu da bu şekilde kabul ede- ' 
lım. i 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — | 
Efendim söz alan Rüfekayı Muhtercmenin ifade- I 
sinden anladığım; 1338 Muvazenei Umumiye j 
lâyihasının mevaddı kanuniyesi meyanmda bu- \ 
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lunan 3 maddenin; Marttan itibaren ve 1337 se
nesi esasatma göre sarf edilmek üzere verilecek 
o] an Avans Kanuniyle beraber müzakere edil
mesi arzusudur. Bu teklifi kanunilerden birisi; 
Müdafaai Milliye ve bilûmum devair sarfiyatının, 
Heyeti Umumiye namına, bir heyetin tetkik ve 
nezareti tahtına verilmesi teklifidir. Bendeniz 
Divanı Muhasebat olsaydı; ayrıca Heyeti Celile 
namına niyabeten bu kontrolü ifa edecek bir he
yete lüzum olmadığını iddia ederdim. Çünkü 
Divanı Muhasebat, Heyeti Teşriiyenin teftiş ve 
murakabesini niyabeten ifa eder bir heyettir. 
Şimdiye kadar henüz mevcudolmıyan Divanı 
Muhasebata ait teşkilât yapılmış ve bu baptaki 
teklifin Kavanini Maliye Encümeninde müza
keresi ikmal edilerek Muvazenei Maliye Encü
menine getirilmiştir. Bendeniz bir an evvel o 
lâyihanın da ikmali müzakeresi ile mevkii tatbi-
ka vaz'mı rica ediyorum. Bu heyet henüz ınev-
cudolmadığı için kablelicra sarfiyat usulü daire
sinde bir murakabeye tâbi değildir. Maliye Ve
kilinizin de bu murakabeyi teferruatiyle ifa et
mesine imkân yoktur ve sarfiyatı murakabe hu
susunda teklif edilen maddeye Maliye Vekâleti 
arzı teşekkürden başka bir şey yapamaz. 

Masarifi mesture meselesine gelince : Bu me
sele hakkında kanaati şahsiyemle bir netice elde 
edileceğini zannetmiyorum. Masarifi mestureye 
sahibolan âmiri italar, yani vekili mesulleri bu
rada olsalardı bu hususta fikirleri alınmış olur
du. Mamafih Heyeti Celileniz bütün mesaile hâ
kimdir ve arzusunu izhar eder ve Heyeti Vekil e-
nizde, Heyeti Celileniz ne kanaatte olursa ona 
tevfikı hareket etmek mecburiyetindedir. 

Marttan itibaren tahsisatı munzammadan 
yüzde yirmi katı meselesi; zaten yapılmış bir 
tekliftir ve hattâ biz yüzde yirmi beş olarak 
bu teklifi yapmıştık. Muvazenei Maliye Encü
meniniz bunu bilmüzakere yüzde yirmiye indir
di. Bendeniz de bunun Marttan itibaren lüzumu 
tatbiki kanaatindeyim. 

HACI TEVFlK Ef. (Kângırı) — Efendin 
bugün senenin nihayet saatlerindeyiz. Yarın için 
hiçbir daire bir santim sarf edemiyecektir. Siy-
yema, Müdafaai Milliye... Müdafaai Milliyeyi 
mailini dakikalarında sarfiyatsız bir halde bı
rakmak doğru olmıyacaktır. Binaenaleyh uzun-
uzadıya müzakereye hacet yok. Avansı kabul et
mek lâzımdır. 
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BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Kırk çar

şambanın kırkı da bir araya toplandı. Bizi öyle 
hazırladılar ki... (Hacı Tevfik Efendiye hita
ben) Hoca Efendi, sen hocasın. (înnallahe lâ-
yestahyi en yadribe meselen mabaudeten ve 
mafevkaha) Cenabıhak, sivrisineği bile misal 
olarak irattan çekinmez. Şimdi efendim, masa-
lihi umumiye yürümek istiyor, bütçe tetkik is
tiyor. Yüzde yirmi veya yüzde yirmi beş tenzi
lât icabediyor. Bunları dûrüdiraz münakaşa et
meden avans isteniyor. Vermezsek masalihi umu
miye duracak. Ne yaparsın? Ölür müsün, öldü
rür müsün? 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bend^nizce de az bir zaman için bu avansı 
vermek zaruridir ve bunu tasdik etmiyecek 
kimse de yoktur zannederim. Yalnız mazbata 
muharriri Tevfik Rüşdü Bey; 1338 senesi Mu
vazene kanunu lâyihasının varidat ve masari-
fat maddelerini tesbit eden birinci maddelerini 
bırakarak diğer maddelerini kanun olarak müza
kere ve kabul edelim, bir şekli katı alsın ve on
dan sonra Avans Kanununu müzakere ederiz; 
buyurdular. Bendenizce bu, şeklen doğru olmadı
ğı gibi buna maddeten de imkân yoktur. Çün
kü bütçenin fusul ve mevaddı üzerinde münaka
şa ve müzakere yapılmadıkça, rakamlar taayyün 
etmedikçe, onun tatbikatına ve sinini sabıkaya 
ait iltibasatmı temin edecek esasatma üç madde 
kifayet edemez. Meclisi Âli arzu ederse diğer 
birkaç maddeyi de buradan çıkararak Avans 
Kanununa zeylolmak üzere ilâve ederiz. Fakat 
evvelâ müzakere edilecek Avans Kanunudur. 
Ayans Kanununun son maddelerine geçmeden; 
Avans Kanununa zeyil yapılması arzu edilen kaç 
madde varsa ilâve edilir. 1338 lâyihai kanuni- ' 
yesinin fusul, mevaddınm müzakere edilmeden 
kabul edilmesi doğru değildir. > 

REİS — Efendim bir teklif var: 1338 mu- [' 
vazene lâyihai kanuniyesindeki 13, 18, 19, 21, [ 
23 ncü maddelerin Avans Kanuniyle beraber \ 
müzakeresi teklif olunuyor. 

Evvelemirde Avans Kanununun heyeti umu-
miyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görürseniz 
birinci ve ikinci maddelerine geçelim. Bundan ! 

sonra da teklif olunan maddeleri 3 ncü, 4 ncü, 
5 rici madde iîâh... olara'k okuyalım. (Muvafık 
sadalan) Efendim bu teklifi kabul buyuranlar '. 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir efendim. 

Avans Kanununun birinci maddesi okunacak: j 
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1338 senesi Avans Kanunu 

MADDE 1. — Üç yüz otuz sekiz senesi Martı 
iptidasından itibaren Müdafaai Milliye için beş 
milyon, devairi mülkiye için iki buçuk milyon 
liranın senesi mezkûre bütçesinden mahsubu ic
ra edilmek ve devairi mülkiye sarfiyatı 18 Ha
ziran 1337 tarihli Heyeti Umumiye kararı muci
bince Muvazenei Maliye Encümeninin tesbit et
miş olduğu esasat dairesinde ifa kılınmak üzere 
yedi milyon liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok, 
Maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsınlar, Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kavanini mahsusası mucibin
ce 1337 senesinde tarholunan bilûmum tekâlif 
aynı nispet dairesinde olmak üzere tarh ve tah
sil olunur. 

REÎS — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ka
bul edilmiştir. 

Şimdi efendim, üçüncü madde olarak 1338 
nenesi muvazene lâyihai kanuniyesinin 13 ncü 
maddesi okunuyor : 

MADDE 3. — Muvazenei umumiyeye dâhil 
ve haricinde maaş ve ücurata zamimeten veril
mekte olan tahsisatı fevkalâdei şehriyeden (Bü
yük Millet Meclisi âzası muhassatı dâhil) yüzde 
yirmi kat'olunmuştur. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim"bi
dayeti meşrutiyetten beri bütçede muvazene te
mini düşünüldüğü vakit, muvazene çareleri ara-
nıldığı zaman, müracaat edilen ilk tedbir memu
rinin maaşatıdır. Bu tedbirlerden şimdiye ka
dar faide yerine mazarrat görüldüğü de sabittir. 
Bunları izaha da lüzum görmüyorum. Ben is
terdim ki, bütçede muvazene temin etmek istiyen 
zevat memleketin varidatını artıracak ve tezyidi 
varidatı icabettirecek birtakım işler meydana 
koysunlar. 

Bu gibi mesailde düşüneceğimiz en mühim 
nokta, vaziyeti hakikiyeyi tesbit etmektir. Ma
sarifimiz çoktur. Bu bir hakikat. Fakat bunun 
karşısında memlekette havayicin fiyatı yüksek
tir. Bu da bir hakikattir. Üçüncü bir hakikat 
da; memurinin aldığı maaş ekseriyeti azîme iti
bariyle kefafı nefse ancak kâfidir ve bunu da 
ancak her ay almak şartiyle. Şimdi burada gö
rüyorum ki; hiç istisna yok, doğrudan doğruya 

— OT 



I : 167 28. 
memurin maaşat ve tahsisatından yüzde yirmi 
tenzilât yapılacak. Rica ederim; otuz dört li
ra matahsisat maaş alan aile sahibi bir mülâ-
zim farz ediniz... ' 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Mülâzım, aile sahibi olamaz. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Aile sahibi de
ğil, hattâ gelin sahibi bile olur. Müsaade buyu
run rica ederim; her hangi bir memur otuz lira 
maaşlı; yüzde yirmisini kesince ne yapacağız 
bu adamı ? Ya bu adamı açlığa mahkûm edeceğiz 
veyahut hırsızlığa sevk edeceğiz. Bunun başka 
şekli yoktur. Binaenaleyh bendenizce sureti ka
fiyede menfi tedabirle tevzinin çaresini bulmak 
imkânı yoktur. Bilâkis şu bizim yapmış olduğu
muz kanunla memurların maaşının yüzde yir
misini keseceğiz. Fakat varidatı Devleti imhaya 
ıııüsaade etmiş olacağız. Bunun başka hiçbir 
şekli yoktur. Rica ederini, ufak bir gümrük mua
yene memurunu kaale alınız, o adam bu maaşla 
ya geçiniyor, ya geçinemiyor. Meselâ; Samsun 
gibi bir yerde. Zaten memleketin varidatı da kıs
men bu gibi yerlerden geliyor. Bu gibi memu
rinin maişetini tazyik edecek olursak çoluğu, ço
cuğu eline bakarsa o memur müteessir bir vazi
yete girecek. Bugün farz edelim ki, ben bir tüc
carım. O memur da muayene memuru; o adamın 
verecek olduğu bir karar dâhilinde şunun kilo
sundan şu alınacak veya bu alınacak. Eğer ben 
onunla uyuşursam elli bin lira Gümrük Resmi 
vereceğime beş bin lirayla kurtulurum ve Mali
ye Vekâleti; şu itibarla yüzde beş yüz kaybede
cektir. Binaenaleyh bunun imkânı yoktur. 

Şimdi ikinci bir mesele; Ankara Mebusu Mus
tafa Efendi Hazretleri gibi bâzı rüfekâyı kiram 
var ki, memurine âdeta düşman; efendiler me
murini biz yaratmadık. Onlar asırların icabatm-
dan olan bir smıf halktır, bunlar da bizim mii-
lettaşlarımızdır. Rica ederim; böyle ikide birde 
memurinin nıaaşatmdan yüzde yirmi, yüzde otuz 
keselim, diyorlar. Kesmek değil kesmek tasav
vurunu ihsas etmek bile bunların hayatı üzerin
de ne kadar fena bir tesir icra eder. Bâzı nıesail 
itibariyle söylediğim gibi yine tekrar ediyorum. 
Şu Meclis; memurinin nıaaşatmdan tenkihat 
yapmak için sarf ettiği zamanın nısfını vazifei 
murakabesine hasredip hakkiyle ifa etmiş olsa, 
bunun yüz mislini tasarruf ederdi. (Bravo, ses
leri) Biz birçok avamil tahtında kendi vazifei 
murakabemizi hakkiyle ifa edemiyoruz. Kalkıp 
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biçare, hakikaten geçinmekten âciz olan memu
rinin maaşatına darbe indirmek istiyoruz. Eli
mizden geliyorsa varidatı Devleti artıralım. Fa
kat; ancak kefalı nefse kaadir olan memurinin 
idarei maişetini yıkımyalmı. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, Ali Şükrü Bey refiki muhteremi
miz şüphesiz vatani bir his ile burada memu
rini müdafaa ettiler. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Hakikati mü
dafaa ettim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Memurinin müdafaasını Heyeti Vekileniz ken
disinden pek az düşünmüş değildir. (Gürültü
ler) Efendiler, Muvazenei Umumiyenin masarif 

i kısmının yüzde doksanı memur maaşıdır. (Teş
kilât, masarifi mesture, sesleri) (Gürültüler) 

REİS — Efendim, bağıracak bir şey yok. 
Sükût ediniz rica ederim. 

MALİYE VERİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Müsaade buyurun. Dinleyin, efendim. 

HAKKI B. (Van) — Memurun karnını do
yur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim, burada bu madde üzerinde günler
ce, aylarca düşünmüşüzdür. (Gürültüler) Sab
rediniz, dinleyiniz rica ederim ve yine malû
matıma istinaden söylüyorum, hiçbir memleket, 
hiçbir millet bizim yaptığımız zamaimi memuri
ne yapmamıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Açtır, aç! 
Evvelâ karnını doyur. (Zavallı memurin altı 
aydır maaş almıyor, sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Onda hakkınız olabilir. Fakat altı aylık ma
aş vermek için lâzımgelen varidatı temin «din. 
(Gürültüler) 

REİS — Rica ederim sükûnetinizi muhafa
za ediniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Tahsisatı fevkalâdei şehriye Kanunu yapıl
dığı zamanda movcudolan şeraiti, o zamanın 
galâi esarmı, şeraiti maişeti, yani mısır unu
nun okkasının aHmış kuruşa olduğunu düşünü
nüz, bir de bugün memleketimizde hamdolsun 
m'evcudolan şu vaziyeti düşününüz. Efendiler 
memurin nıaaşatmdan lâzımgelen tasarrufu yap
mak, hem bizim ve hem, de Heyeti Celilenizin 
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borcudur. (Teşkilâttan tasarruf et sesleri) Efen
diler, hidematı umumiyei Devleti durdurma
mak şartiyle istediğiniz tasarruf atı yapmışızdır. 
Delilini söyliyeceğim; gecen sene Heyeti Celile-
niz, aranızda bulunan mütahassısları ayırarak 
o arkadaşlar marifetiyle ayrı ayrı kadro encü
menleri teşkil etliniz... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Tatbik edil
medi maatteessüf. 

MALÎY EVEKlLl HASAN B. (Devamla) — 
Müsaade buyurun; tatbik edilmedi değil, onun 
iki misli tatbik edildi. Bugün tatbik edilen kad
rolar Muvazenei Maliye Encümeninin Temmuz 
iptidasından itibaren tesbit ettiği kadrolardır. 
Bugünkü kadrolar o encümenlerin yaptığı kad
roların yüzde yirmi beş nispetinden daha dun
dur. (Değil, yoktur sesleri) Yok diyenlere de
rim ki ; mukayese edin, o kadrolar meydanda
dır, bizim yaptığımız kadrolar da elimizdedir. 
Binaenaleyh haddi âzami tasarrufu yapmak ne
ye mütevakkıfsa, memleketin hayatı idaresine 
bir durgunluk, bir arıza getirmeksizin tenkiha-
tı, tasarrufatı yapmak neye mütevakkıfsa bunu 
yapmaktan çekinmiyeceğiz ve çekinmiyoruz. İh
timal ki, aksinde bizi itham edebilirsiniz. 

Bnacnaleyh vaziyeti maliye hakkında müta-
addit defalar ben size izahat verdim, işte mem
leketin hayatı idaresini durdurmamak üzere ve 
asıl dâvamıza daha ziyade vesaiti maddiye tahsis 
edebilmek için - bir teklifi hamiyet şeklinde -
memurine de bir teklif yükliyeeeğiz, ahaliye 
yükliyeceğiz. her sınıf halkı mükellef tutmak 
mecburiyeti karşısındayız. Binaenaleyh memu
rin maaşatından yüzde yirmi kat'mı - ki, müda
faa hissiyle bendeniz de ve hiçbir arkadaşınız da 
on1 arı himaye hakkında daha az bir kanaatte 
olduğunu kabul etmiyorum. - bunu bir zarureti 
maliye olmak üzere kabul etmek mecburiyetin
desiniz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Ef-ndim 
b^ndnnizin söz almaktan maksadım; maddeye 
(1338 senesi Martından itibaren) fıkrasının ilâ
vesi lâzımgeliyor, bunu arz etmek için söz al
mıştım. 

Meselenin esasına gelince; malûmâliniz tah
sisatı fevkalâdei şehriye daimî değildir. Bu te
kaüt meselesine de icrayı tesir etmez. Derhatır 
buyurursunuz ki, pahalılık zammı olmak üzere 
buğday fiyatları esas ittihaz edilerek tahsisatı 
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fevkalâdei şehriye Kanunu yapılmıştı. O gün
kü fiyatlarla bugünkü fiyatlar arasında büyük 
farklar vardır. Bu farklar memleketin her ta
rafında müsavi bir şekilde değildir. Daha müsa
it bir müzakere karşısında kalaydık, bendeniz, 
her mıntakanm et, ekmek ve bir de hane icar
ları vâhidikıyasi addedilerek o nispette, yani 
yekûnu umumisi yüzde yirmiden noksan kalma
mak üzere tenzilâtı ona göre yapalım, muhitin 
hayatına göre bâzısında yüzde on olur, bâzısın
da yüzde otuz olur, diyecektim. Fakat bugün 
için bu hesabı yapmaya imkân yoktur, vakit 
dardır. Madem ki, bu maddeyi kabul ettiniz. 
Muvazenei Umumiye Kanununun Avans Kanu
nuna tezyilini bugün bir miktarı muayyenle ka
bul edersiniz ve 1338 senesi Muvazenei Umumi-
yesinin esnayı müzakeresinde senenin diğer on, 
on bir ayı için dahi o arz ettiğim esasat o zaman 
tesbit edilebilir. Fakat her halde bugün Mart 
iptidasından itibaren yapılacak tenkihatm mik
tarını tesbit etmek, memleketin ve milletin nıe-
nafii âliyesi iktizasındandır. Bir köylüyü düşü
nelim. Bu memlekette yasamak için onlarla müş
terek bir hayata malikiz. Memleketimizde su-
nuf teşkilâtı yoktur. Memurlarımız memleketin 
münevveranıdır. Hamiyeti idrak hususunda on
ların da âzami kabiliyet ve ilim ve irfanları 
mevcuttur. Fakat bir köylü her türlü hukuku 
mükellefiyetin fevkinde idraki haiz değildir. 
Ancak o köylüyü nakliyatı mecburiyeye ve te
kâlifi saireye tâbi tutarken en hayati, böyle bir 
mücadele karşısında memurlarımızın da hami
yetlerine müracaat etmemek, onların da maişet
lerini bir derece olsun tahdidetmemek mümkün 
değildir. İnşallah dâvayı arzumuz dairesinde ya
lcın bir zamanda hüsnü neticeye isal ettiğimiz
de o zaman tasfiyei hesap zamanıdır; istediğiniz 
kadar memurları terfih edecek esasatı vaz'etmek 
elinizdedir. Fakat bugün için bir lüzum ve icap 
vardır. Ve bunu her sınıf üzerinde, seviyesi da
iresinde, tatbik etmek iktiza eder. Bundan iki 
üç ay sonra yeni yeni tekâlif karşısında kalmı-
yacağımızı bize kim temin eder? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Sen de israf edil
memesini temin et. 

HASAN FEHMt B. (Devamla) — Maddeyi 
kabul buyurduğunuz takdirde «1338 senesi 
Martından itibaren» fıkrasının ilâvesi lâzımge-
lir. 

— 179 ~~ 
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HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi

ler müsaade buyurnlursa bendeniz de biraz ya- I 
ralarımızı açacağım ki, ona göre tedavi edelim. I 
Efendiler; bizde memur hastalığı vardır. Bu mil
leti bu hususta katiyen müstağni bırakmak 
lâzımdır. Sonra maalesef dört yüz senelik teşki
lâtla yaşıyan ve bir santim terakki ve teali et
mek için hiçbir şey ilâve etmiyen millet, dâva
sını yanlış yoldan götürür. Efendiler bunu iyi 
biliniz ki, memurine verdiğiniz para halihazır 
itibariyle ihtiyacatiyle mütenasip bir şe
kilde değildir. Fakat şunu da itiraf et
meli ki; zaruri olarak bu tenkihatı da 
yapacağız. Şimdi hastalık nerede? Bir işe 
on memur istihdammdadır. (Bravo sesleri) Mü
saade buyuruluyorsa ben misalini arz edeyim: 
Bankı Osmaniye - bizde bu gibi birçok müessese
ler vardır - giderseniz bizim Maliye Vekâleti ka
dar mühim vazifesi vardır. Her gün santimle 
oynar, fakat o işi beş memur yapar. Bir kazanın 
maliyesine giderseniz on adam görürsünüz, o on 
adamın önüne defterler yığılmış, o on adam toz
lar içinde, teşkilât bozuk. Efendiler, dört yüz 
senelik teşkilâttır, biz onu terakki ettirmemişiz. 
Daima tevdii umur edeceğimiz zaman, meslekte 
mütehassısını aramamışız. Halbuki meslekte ısla
hat yapacak adamları iş başına: koymadıkça bu 
memleket katiyen iflah olamaz. Her dairei Dev- I 
leti mütehassısına vermekdikçe, yeni teşkilattan, I 
yeni sistemden bir memur kaldıramazsınız. Çün
kü o memur makina değildir, o, ikinci, üçüncü 
masamın mukayyididir. O zavallı bir evrak ge
lecek de şerhini verecek, o masadan, diğer ma
saya gönderecek. Halbuki onların heyeti umu-
miyesini toplarsanız ve iyi i§ bilen bir adama 
verirseniz onun hepsini yapar. İnşallah temenni j 
ederim ki, halk o nıünevvenandan müstağni kal- j 
sın. Ben onlara münevver demem, teşebbüsü I 
şahsisi ile geçinen adama, münevver adam derim. I 
Yoksa orada oturup da aceze gibi milletin yüzde J 
doksan parasını alan adam münevver değildir. I 

Millet verdiğinin ancak yüzde yirmisini memura I 
maaş olarak verirse seksenini de kendi menfa- I 
atine sarf eder. Medeni bir Devletin bütçesi böyle I 
olmaz. Büyük Millet Meclisi her gün kendi ha
taları karşısında titrerken bugün devairi Dev- I 
lette yeniden teşkilât yapılsın ve memurlara da I 
on misli maaş verilsin. Fakat bunu sürü sürü I 
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insanlara taksim ettiğinizde hisselerine isabet 
edecek bu kadardır. 

Binaenaleyh yüzde yirmi kesmek zaruridir. 
(Sürü kelimesini geri al sesleri). Efendiler benim 
memurlara hürmetim vardır. .Sürüden maksa
dım memurinin çokluğudur. Sonra Büyük Millet 
Meclisinin bugünkü vazifesi Usulü İdarei Devleti 
tâyindir. Halbuki bu vazife burada kalır ve 
üzerinde bir santim söz söylenmez. Diğer şeyler 
müzakere edilir ve o, bunlardan sonraya kalır. 
Yalnız şu zaruret karşısında memurların maaş.-
larmı peşinen verebilmek, için kendi bütçemizdeki 
paramız nispetinde vereceğiz. Şimdi efendiler, 
asıl maddenin şeklini arz ediyorum. Buradaki; 
«Tahsisatı fevkalâdei şehriyeden yüzde yirmi» 
denildikten sonra; «Büyük Millet Meclisinin 
tahsisatı dâhil» denmiş, Büyük Millet Meclisi 
azasının maaşı aslisi muayyen değildir k i ; tah
sisatının ne kadar olacağı belli olsun. Binaena
leyh; «Büyük Millet Meclisi âzası tahsisatın
dan. da yüzde yirmisi» suretinde tashihini istir
ham ediyorum. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Zaten 
böyledir. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Bu kati-
yat zaruridir, efendim. Memurlarımızı daha mü
reffeh geçindirebilmek için az olarak istihdam 
etmeli, az memur çok iş yapsın. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Arkadaş
lar; bizim söyliyeeeğimizi arkadaşlarım söyle
diler. Hacet kalmadı ya... Yalnız, Ali Şükrü Bey 
Hazretlerine cevap vereceğim ki ; bizim halimi
zi memurine bir düşmanlık ve adavet şeklinde 
addetti ve bu suretle telâkki buyurdular, efen
dim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Demedi. 
HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Halbuki 

bunların içinde kendi evlâdımız da var ve bun
lar bizim evladımızdır. Bilhassa sizden rica 
ederim, bir bere bir bakalım. Köylünün hayatı
na, bir de memurun hayatına. Tabiî hayatları 
bir ormıyaeak. Fakat bugün efendiler; şu mil
letin içinde az • çok refah ve saadette yaşı
yan adam varsa o da memurdur. Evlâdını oku
tanlar onlardır, köylülerin çocuğu okuyor nm? 
(Gürültüler) Rençperin çocuğu okuyor mu? 
Hiçbir memurun çocuğunun okumadığını görü
yor musunuz? Hepsi refah ve saadette... (Gürül
tüler) Pekâlâ, şimdi biliyorsunuz k i ; köyde 
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yüzde altmış beş şüheda evlâdı, asker ailesi, 
yalınayak, parayı bunlar veriyor, vallahi insan 
yerken zehirle zakkum yer gibi oluyor. Bir ke
re düşünmek, hatırlamak lâzımdır. Bakın on
ların ayağına, bakın memurların ayağına, han
gi mtemurun hareminin ayağı yalınayaktır, 
hangisinin zevcesinin başında çarşafı yok efen
dim? Rica ederim, hangisinin evlâdını sefil gö
rüyorsunuz? Kimin parasını kime veriyorsunuz? 
Sonra efendim, ekseriyeti onlar teşkil ediyor
lar. 

NECÎB B. (Ertuğrul) — Milletin parasını 
milletin evlâdına veriyoruz. 

HACI MUSTAFA Ef. (Devamla) — Pekâ
lâ, sonra bilirsiniz ki, ekseriyeti onlar teşkil 
ediyor. Sonra, arkadaşlarımın buyurduğu gibi... 
(Gürültüler) Canım dinleyin, müsaade buyu
run. Esasen bu kadar zammolduğu vakitte gaz 
yağının kıyyesi (500) kuruşa idi. (Şekerin ok
kası (300) kuruşa idi. Şekerin okkası bugün 
(60) kuruşa indi. Buğdayın okkası (12) ku
ruşa. (Gürültüler) Efendi! Bütün millet nasıl 
geçiniyorsa onlar da öyle geçinsin. Evet, bili
yorum, mağdurdurlar ve içlerinde ekmeğe muh-
tacolanlar da vardır. Memurların da muzta-
taribolanlan yok değil. Biliyorum, var. Yal
nız rica ederim, bütün milletin ıstırabatım na
zarı itibara alınız. (Gürültüler) Onlaryj ma
aşını asker, asker ailesi veriyor. Rica ederim. 
Bizim maaşımızı şüheda ailesi veriyor. Elimizi 
vicdanımızın üzerine koyalım. Binaenaleyh bu 
maddenin kabulünü teklif eylerim. (Gürültüler) 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arka
daşlar, Şükrü Bey; tezyidi varidatı, tezyidi is-
tilısalâtta aramamızı söyledi. Ne güzel isabet 
etti. Zaten elinizde bulunan matbu kâğıtlarda-
ki şu cümlejâ aynen okuyorum : 

«Hakiki varidatın istihsalâtı milliyenin tez
yit ve teksirinde aranmasına kaani bulunduk.» 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Kanaat
t ir o. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Fakat 
esaslı ıslahatı yapabilmek için 1338 senesi mu-
vazenei umumiyesiyle mütenasibolarak Devlet 
teşkilâtına vereceğimiz bünyeyi arz ettik, mü
talâalarımızı serd ettik. Bugün biz hakikatin 
önündeyiz . Fakat, hayalle, nazariyatla değil, j 
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biz bugünün icabatma tevfikı umur etmek mec
buriyetindeyiz. O sebeple orada dedik ki, biz 
tanzim ve ıslahatı ve tasarrufu başlıca şiar 
ittihaz ettik. Tasarrufa mecburuz. Şimdi bir 
an için hatırlayınız ki ; memleketin heyeti umu-
miyesini; istiklâlini müdafaa içn seferber edil
miş ve mücadelelerin en büyüğüne atılmış, mut
laka muzaffer olmak istiyor. Heyeti umumiye 
deyince kimi anlarız? Bu memleketi teşkil eden 
bir adam var ki, hepimizden ileriye giden bir 
tek tabaka, bir köylü vardır, bir tek müstah
sil vardır. O da köylüdür. Bugün Meclis, ya
ni biz köylünün hukukunu müdafaa için bura-
3'a gelmişiz. (Alkışlar) Binaenaleyh memur da, 
siz de, ben de... (Gürültüler) Hepimiz de bu 
milletin efradmdanız. (Şiddetli gürültü) Mü
saade buyurun. Siz de, ben de, öıepimiz de bu 
milletin efradında dâhiliz, onun katlandığı 
fedakârlıkları düşününüz, öküzünü, çocuğunu, 
malım her an veriyor, canını her an veriyor, 
rica ederim. Eğer memurlar, memur kardeşle
rimiz... (Alkışlar) Bugün kabil olsa da Meclise 
bir mümessil göndermeleri lâzımgelseydi onun 
mümessili size diyecekti ki, «Bütün milletin kat
landığı fedakârlık meyanmda biz de o tekâlife 
katlanmak isteriz, bizi o şereften mahrum etme
yin!» Ben de maddenin aynten kabulünü teklif 
ederim. (Gürültüler) 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun, sükû
neti ihlâl etmiyelim. Gürültüden hatibin sözünü 
bendeniz bile işitemiyorum. Müzakerenin kifaye
tine dair takrir var. (Kâfi değil Sesleri) Kâfiy-
se sizin reyinizle anlaşılacaktır. Kabul olunursa 
olunur, olunmazsa olunmaz. Müzakereyi kâfi gö
renler ellerini kaldırsın. Müzakere ekseriyeti azî-
meyle kâfi görüldü. 

Efendim, şimdi muhtelif takrirler var. Birer 
birer okunacaktır. Bundan sonra da takrir ka
bul edemeyiz. Muamele karışıyor. (Gürültü, ret 
sesleri) Efendim, reye koymuyorum ki... Niçin 
bağırıyorsunuz? 

Riyaseti Celileye 
Memurinin maaşatmdan kat'iyat icrası me

murin ahlâkına haizi t'esir olacağından on üçün
cü maddenin tayyını teklif eylerim. 

28 Şubat 1338 
Ertuğrul 

Mustafa Kemal 
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Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. On üçüncü maddenin tay-
yını teklif eylerim. 

28 Şubat 1338 
Diyarbekir Mebusu 

Hacı Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Madenî para devrine nispetle maaşat eâyevm 

dahi memurinin ihtiyacına gayrikâfidir. Çünkü 
mevaddı gıdaiye ve saire fiyatları elan vasati 
olarak yirmi misli fazladır. Tasarrufun maaşatta 
değil, memur adedinde aranılmasını, maddenin 
reddini teklif eylerim. 

28 Şubaıt 1338 
Ertuğrul 

Necib 

Riyaseti Celileye 
Tahsisatı fevkalâdeli Şehriyenin her tarafta 

siyyanen kat'ı muvafık değildir. Çünkü hayatı 
maişet her yerde siyyan değildir. Ankara, Zon
guldak ve daha icabeden mahaller memurin mu-
hassasatı müstesna olunmak gibi maddeye bir 
fıkra ilâvesi lâzımdır. Binaenaleyh bu noktayı 
tesbit ve maddeye ilâve için encümene havalesini 
teklif eylerim. 

28 Şubat 1338 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 

SALÎH Ef. (Erzurum) 
lık yapsın, çobanlık. 

O memur çoban-

Riyaseti Celileye 
On üçüncü madde makamına kaim olmak üze-

™ berveçhi zir maddlei kanuniyenin kabulünü 
arz ve teklif eylerim. 

28/2/1338 
Erzurum 

îsmail 

Madde 13. — Nâm aziz fiyatı beher kıy-
yei atîkı yirmi kuruşla on beş kuruş arasında 
tahavvül eden livalar dâhilinde memurin tahsi
satı fevkalâdesinden sülüsü ve mezkûr fiyat on 
beş kuruşla on kuruş arasında bulunduğu liva
lar dâhilinde muhassasatmm sülüsanı ve üç ku
ruşa tenezzülü zamanında tamamı kat'edilir. 

Riyaseti Celileye 
On üçüncü maddenin berveçhi zir tadilini 

teklif eylerim. 

2.1338 C : 2 
I Madde 13. — Muvazenei Umumiye dâhil 

Ve haricinde maaş ve ücurata zamimeten veril
mekte olan maaşattan bin kuruşa kadar maaş ve 
ücurat alanlardan yüzde on, bin kuruştan yukarı 
olanlardan yüzde yirmi kat'olunmuştur. 

28 Şubat 1338 
Bitlis Mebusu 

M. Arif 

Riyaseti Celileye 
13 ncü maddenin tahsisatı fevkalâdei şehriye

den yüzde onunun kat'mı teklif eyleriz. 
Erzincan Erzincan 

Fevzi Hüseyin 

Riyaseti Celileye 
13 ncü maddeye (Bin kuruştan dûn maaş 

alanlar bundan müstesnadır.) kaydının ilâvesini 
teklif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suad 

REİS — Efendim, üç aded tay teklifi var. 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — B u 

takrir hakkında söz veriniz. 
REİS — Bu takrir hakkında niçin söz vere

yim, efendim? 
ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Nizamnamede böyle bir memnuiyet var mı? 
&EÎS — Takrir sahibi olsanız mücmellen izah 

edersiniz. Müzakereyi Heyeti Umumiye ekseriyet
le kâfi görmüştür. 

YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Nizamnamede 
sarahat vardır. 

REÎS — Oturunuz efendim. Müzakerenin 
kifayetinden sonra söz verilmez. Efendim, bu 
maddenin tayyını teklif eden üç takrir vardı. 
Şimdi dört oldu, reye koyacağım efendim. 

ZÎYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efendim. 
takririm hakkında bir şey söyliyeceğim. 

REİS — Efendim, maddenin tayyını reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Maddenin tayymı kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Ellerinizi indiriniz. 
Rica ederim herkes otursun bir kere. Maddenin 
tayymı kabul edenler ayağa kalksın efendim. 
Tahmin ve takdir pek müşkül, bu ise çok mühim 
meseledir. Tâyini esamiyle reyinize vaz'ediyo
rum efendim. Maddenin tayyı hakkındaki tak
riri kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler kiranızı 
rey puslası vaz'edeceklerdir. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yani yüzde yirmi tev-

kifatı kabul edenler kırmızı verecek, tevkifatı 
istemiyenler beyaz verecektir. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Yanlış 
anlaşılıyor efendim. 

(Reyler toplandı.) 
REİS — Tayya dair olan teklifi malûmuaıı-

niz reye vaz'ettik. (196) zat reye iştirak etmiş, 
(76) zat takririn kabulünü, yani tayyını kabul 
etmişler. (116) zat kırmızı vermişler. Şu halde 
takrir reddedilmiştir. Şimdi tadilnameleri oku
yacağım. 

(Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tak
riri okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı itibara alınmadı 
efendim. 

(Erzurum Mebusu İsmail Hakkı Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen el kaldırsın. Alınmadı efendim. ! 

(Bitlis Mebusu Arif Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı itibara alınmadı 
efendim. 

• (Kastamonu Mebusu Doktor Suad Beyin tak
riri tekrar okundu.) 

DOKTOR SUAD B. (Kastamonu) — Efen
dim, takririmi izah edeyim; malûmuâliniz bu 
maddeye Muvazenei Umumiyeden maaş alan en 
küçük memurdan en büyüğüne kadar ithal edli-
miştir. Fakat küçük maaş alanların birçok mik
tarı var ki, aldıkları maaşların mecmuu 20 - 23 
lira para eder. Memleketin en ucuz muhitinde 
dahi 20 - 25 - 30 lirayla beş nüfustan ibaret 
olan bir aile için temini taayyüş imkânı yok
tur. Bunu kabul edersek bu adamların açlık 
zaruretiyle her türlü fenalığı yapmaları ihti
mali vardır. Buna göz yummak lâzımgelir. Ben
deniz bir hikâye arz. edeceğim. Harbi Umumi 
-esnasında müfettiş olarak Akçaşehir'e gitmiş
tim. O zaman Bolu Mutasaınfı Ali Şeydi Bey 
idi, yanında bulunuyordum. Oraya bir polis 
memuru geldi. Mutasarrıf ona daha sağmısın. 
ölmedin mi? Dedi. Ben işi anlamadım. Polis 
dışarıya çıktıktan sonra Ali Şeydi Bey bana; 
«Ben geçen sene luraya geldim, bu adamın 320 
kuruş maaşı vardı, kendi kendime dedim ki; 

. 1338 0 : 2 
manen bu adam ölmüştür, çünkü bu aldığı pa
rayla geçinemiyecok. Bu miktar para ile yaşa
maya mahkûm edilen bir adam manen ölür. Fa
kat hâlâ ölmemiş, yaşıyor.» dedi, bugün Hükü
metin vasıtai icraiyesi memurdur. Bir adama 
«Bir ay su içmiyeceksin yahut şu kadar su içe
ceksin.» denemez. O mutlaka suyunu içecektir. 
Bugün yirmi, otu/ lira bir aile geçindirmenin 
imkânım görüyor musunuz? Eğer fedakârlık 
yapacaksanız bin kuruştan aşağı maaş alanla
rın maaşını kesmiyelim ki, manen sukut etme
sinler. Harbi Umumide aşağı maaş alanlardan 
pek çokları sukut etmiştir. Bunun vebali buna 
badi olanların boynundadır; inkâr edilemez... 
Biz bunu kabul edersek bunun günahının yük
lenmiş oluruz. 

REİS — Efendim, Suad Bey takrirlerini izah 
•ettiler. Bu takriri nazarı itibara alanlar lütfen 
ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmemiştir, efen
dim. 

Urfa Mebusu Ali Saib Bey, memurin maaşın-
. dan yüzde yirmi, mebusan maaşından yüzde kırk 
katını teklif ediyor. Bunu nazarı itibara alan
lar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilme
miştir, efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Her na
sılsa bir dakika sonra yetişen bir takririm var
dır. Rica ederim okunsun. 

REİS — Efendim, alelade gelen takrirler 
kabul edilmiyor. Yalnız müsaade ederseniz mu
allimine mütaallık bir takrir vardır. İstisna ola
rak bu takririn okunmasını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Olunmadı, efendim. Şimdi 
efendim, maddeyi tekrar okuyoruz. 

CEMİL B. (Kütahya) — Bendenizin de bir 
takririm var. Meclisi Âliye nafidir. 

REİS — Efendim Cemil Beyin, usulü müza
kereye dair bir takriri vardır. Böyle takrirleri 
her zaman reye koyarız. 

Riyaseti Celileye 
Bilâhara müzakeresi ariz ve amik icra edil

mek üzere 13 ncü maddenin 1338 bütçesi müza
keresi zamanına talikini ve avansın o suretle ka
bulünü teklif ederim. 28 Şubat 1338 

Kütahya 
Cemil 

REİS — 13 ncü maddenin bütçe müzakeresi 
zamanına îfca'lifemı nazarı dikkate alanlar lütfen 
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ellerini kaldırsın. (Hayır sadaları) Kabul edil
memiştir efendim. 

Efendim maddeyi şimdi tekrar okuyoruz. 
.1338 Muvazene Kanununun 13 ncü maddesi 

ki, üçüncü madde olarak Avans Kanununa gire
cektir. Okuyoruz : 

MADDE 3. — 1338 senesi Martından itiba
ren muvazenei umumiye dâhil ve haricinde ma
aş ve üeurata zamimeten verilmekte olan tahsi
satı fevkalâdei şehriyeden (Büyük Millet Mec
lisi muhassasatı dâhil) yüzde yirmi kat'okın-
muştur. 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz rica 
ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Büyük 
Millet Meclisi muhassasatı denmiş. Malûmuâli-
niz yalnız tahsisat değil. (Âzası tahsisatı) denil
melidir efendim. Tahsisatı mesture değildir bu.. 

REÎS — Efendim (âzası) kelimesini ilâve et
meyi kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir efendim. Maddeyi reyi âlinize koyacağım. 
Fakat tâyini esamiye dair on beş imzalı bir tak
rir vardır. 

Riyaseti Celileye 
On üçüncü maddenin ayrıca tâyini esamiyle 

reye vaz'ını teklif eyleriz. 
28 Şubat 1338 

Bitlis Bitlis Ergani 
Yusuf Ziya M. Arif Hakkı 
"• Bayezid Muş Gene 

Atıf Kasım Fikri 
Çorum Ergani Kastamonu 
Haşim Emin Sabri 
Karahisarı Şarki Ertuğrul 

Okunamadı Necib 
Van Siverek 

Hakkı Mustafa Lûtfi 

REİS — Efendim, maddeyi tâyini esamiyle 
reye vaz'ediyoruz. 

(Reyler toplandı.) 
SALÂHADDÎN B. (Mersin) ^ - Maddedeki 

âzası tâbiri, yani rüesa ve âzasıdır. Sonra dala
vere olmasın. (Tabiî sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Beyefendi; 
Maarif Encümeni hali içtimada olduğundan rey 
toplandığını bilmiyor. 

REÎS — Efendim tasnifi araya başlıyoruz. 
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Ârâ istihsali ibitmiştir efendim. Artık rey ala
mayız. 

Efendim, Avans Kanununun 13 ncü madde
sinin tâyini esamiyle reye vaz'ı tensibedilerek 
(180) arkadaş iştirak etmiş, (112) kabul, (68) 
ret reyi verilmiştir, binaenaleyh madde kabul 
edilmiştir. 

Şimdi efendim Muvazenei Maliye Encümeni
nin teklifindeki 6 ncı maddeyi Avans Kanunu
nun 4 ncü maddesi olarak okuyoruz. 

MADDE 4. — Reji İdaresi 1338 senei mali
yesi iptidasından itibaren mülhak bütçe ile ida
re olunacaktır. Bu idare memurin ve müstah
deminin maaşat ve masarifi dahi devairi sairei 
Devlet hakkında cari ahkâmı umumiyeye tevfik 
edilir... 

REİS — Efendim, bunun hakkında ayrıca 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Madde 
aynen kabul edilmiştir efendim. 

Muvazene Kanununun 18 nci maddesini oku
yoruz. Bu Avans Kanununda beşinci' madde ola
caktır. 

MADDE 5. — Varidat ve masarifi Devletin 
Muvazene ve Muhasebei Umumiye kanunlarına 
ve bütçe fusul ve mevaddma muvafık olarak ci-
bayet ve sarfının temini için gerek kablessarf ve 
gerek badessarf Meclis namına murakabeye me
mur olmak üzere Divanı Muhasebatın teşekkü
lüne kadar Müdafaai Milliye ve Maliye vekâ
letleri için üçer ve diğer vekâletler için birer 
mütehassıs âza Heyeti Umumiyece intihap ve tef
rik olunur. Murakıplerin heyeti mecmuası Mu
rakabe Encümeni teşkil eder. Murakabe heyet 
ve azaları netayiei teftişiyelerini barapor Meclise 
arza ve Murakabe Encümeni umum varidat ve 
masarifi Devletin cibayet ve sarfiyatına müte
dair netayiei teftişiyeler hakkında üç ayda bir 
defa fezleke tevdiine mecburdur. Murakıplerle 
vekiller arasında mütahaddis ihtilâfat Heyeti 
Umumiyece hallolunur. Murakiplikler nrnsad-
dak olmaksızın mukaveleye merbut bir hizmet ve 
taahhüt ifa etmiş olanların iddia edecekleri istih
kakın ademikabul veya tehiri tesviyesinden do
layı Hükümetin bir gûna zarar ve ziyan talebine 
hakkı olamaz. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bu maddenin son fıkralarının bendeniz şim-
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dilik buradan tayyını teklif ediyorum. «Müta-
haddis ihtilâfat Heyeti Umumiyece hallolunur'.1» 
fıkrasına kadar maddeyi kabul edelim. (Hayır 
sesleri) ne olduğunu anlamadan hayır diyorsu
nuz. Yine maddenin aşağısında «Murakıpiikten 
musaddak olmaksızın mukaveleye merbut olan bir 
hizmet» deniyor, malûmuâliniz, birtakım sipa
rişe müteallik tahhüdatâ taallûk ediyor. Bugün 
Müdafaa! Milliye Vekâletini bununla bağlamıya-
lım, takyidetmiyelim. Çok tehlikeli bir işe doğru 
gidiyoruz. Bu fıkranın müzakeresini 1338 büt
çesinin müzakeresine talik edelim. «Vekiller ara
sında mütahaddis ihtilâfat Heyeti Unmmiyece 
hallolunur.» Fıkrasına kadar maddeyi kabul ede
lim. Yalnız son fıkrayı reddetmiyelim, 1338 büt
çesine bırakalım. Eğer muahedat, mukavelatı 
murakıp heyetin tasdikinden sonra icraya bıra
kırsak, en hayati oian işlerimizin teehhüründen 
dolayı düşünün ki, neler hadis olur. Onun için 
bu fıkrayı tehir edelim. Sonra iyi tetkik ve tahlil 
ederiz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey söz iste
rim. 

HAMDI NAMIK B. (izmit) — ikide birde 
Hacıyatmaz gibi ortaya çıkarsın. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Terbiyesizlik edi
yorsun. Bu nedir, hacıyatmaz?.. 

REÎS — Dışarı çıkınız, Hamdi Namık Bey, 
Salih Efendi. 

SALtH Ef. (Erzurum) — Bu nedir efen
dim? Hacıyatmaz, bu ne terbiyesizlik! 

RE IS — Rica ederim oturunuz efendim. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendi
ler bu madde gerek bizi ve gerek Heyeti Vekileyi 
daha salim yoldan yürütecek ve zannederim şi
kâyetlerimiz biraz azalmış olacaktır. Tabiîdir 
ki, bu heyet Müdafaai Milliye kadar da faal ola
caktır. Zannetmiyorum ki, Hasan Fehmi Beye
fendinin dediği gibi şeyler, vukubulur. Böyle ya
pacaksa istifasını verir, böyle Devletin hayati 
şeyleri sürüncemede kalmaz. Heyeti Vekile şöy
le oldu, böyle oldu demekten kurtulur. Bizim 
de nereye alınıp verildiğini bilmemiz lâzımgelir. 
Buyurdukları yalnız tehir meselesidir. Bu heyet 
Müdafaai Milliyenin lüzum göstereceği şeylere 
itiraz edecek değillerdir. Onu yalnız kontrol 
edeceklerdir. O Komisyon Müdafaai Milliye Ve
kili kadar her halde faal olacaktır. ' Binaena
leyh kabulünü istirham ediyorum. 

2,1338 C : 2 
ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Efendim ma-

lûmâliniz bu madde hakkındaki Murakabe Heye
tinden maksat, eski bildiğimiz Divanı Muhaseba
tın vazifesini yaptırmaktır. Malûmâlinizdir ki, es
kiden de Divanı Muhasebat, ancak merkezdeki 
masarifi vize edebilirdi. Mülhakattaki masarifa-
tı vize edemezlerdi. Yani böyle masraf havale
lerini murakabe edemezdi. Onlar ancak bades-
sarf gelir ve malûmat verilirdi. Ve binaenaleyh 
bendeniz teklif ediyorum, bu encümen merkez
deki sarfiyatı doğrudan doğruya murakabe etti
ği gibi harice verilecek havalelerin kâffesini 
kontrol edebilsin. Aksi halde masarifi umumi-
yei Devletin varidatın nısfından ziyadesi mer
kezden hariçte sarf edileceği için onlar muraka-
besiz kalır ve havaleler fazla verilir. Sonra 
merkezde para kalmaz. Tahsisatı munzamma 
isterler. Hariçtekinin sarf olunup olunmadığına 
dair de haberler alamayız. Bütçemizi bitirdik 
zanniyle yine birçok tahsisatı munzammalar ve
ririz ve hesapsız yollara gideriz. Onun için ha
rice verilecek havalelerin de encümenin muraka
besinden geçmesi lâzımdır. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — «Musad
dak olmaksızın ilâ» fıkrasının ehemmiyeti mah-
susasma mebni Hasan Fehmi Beyin teklifi veç
hile tehiri müzakeresini encümen kabul ediyor. 
(Ret, sesleri) 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karesi) — Efendim bu maddenin; «İhtilâfat 
Heyeti Umumiyece hallolunur.» mahalline ka
dar olan kısmına bir şey denemez. Fakat bun
dan aşağıki fıkra doğrudan doğruya âmiri ita
yı bu Heyeti Murakabe olarak gösteriyor. Âmi
ri ita Heyeti Murakabe olunca, mesul de olması 
lâzımgelir. Yani vekâletlere tevdi buyurmuş ol
duğunuz mesuliyeti Murakabe Heyetine vermiş 
oluyorsunuz. Eğer kabul edilirse, o heyete ve
rilmiş oluyorsa, badema hiçbir mütaahhit Mü
dafaai Milliye Vekâletine emniyet edip de taah
hüde giremez. Binaenaleyh bunun için bu fıkra
nın buradan aşağı olan kısmının tayyını teklif 
ederim>Üst kısmında mahzur olmadığından He
yeti Aliyenizin kararma meseleyi havale ediyo
rum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim bu 
maddede Murakabe Heyetinin Divanı Muhaseba
tın teşekkülüne kadar ifayı vazife edeceği tas
rih edilmiştir. Divanı Muhasebatın vazaifi baş-
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ka, bu Murakıp Heyetinin vazaifi başkadır. 
Eğer Murakıp Heyeti münhasıran Divanı Mu
hasebat vazaifiyle iştigal edecekse maddeyi bu 
dairede tahdidetmek lâzımgelir. Yok Murakabe 
Heyeti Divanı Muhasebatın vazaifinin fevkinde 
birtakım vazaifle de mükellef bulunacaksa «Di
vanı Muhasebatın teşekkülüne kadar» kaydının 
ref'i icabeder. Esasen bu heyeti kabul ettikten 
sonra ihtimal ki, Divanı Muhasebatın teşekkü
lüne hacet kalmıyacaktır. Binaenaleyh «Divanı 
Muhasebatın teşkiline kadar» olan kaydı bize 
ihtimal ki, âtide ayrı bir teşkilât yaptırmak gi
bi yeniden bir iş tahmil etmiş olacağı için zait-

. tir ve esasen bunun lüzumu yoktur. Binaen
aleyh ; Divanı Muhasebatı buradan kaldırmak 
lâzımgelir. Bu bize bilâhara emrivaki olacak
tır. Sonra burada bir - Barapor - kelimesi var. 
Bunu da (mazbatayla) diye tashih ederiz. 

Hasan Fehmi Beyefendinin ifadesine nakli 
kelâm ediyorum: Efendiler biz ya tefrit veya if
rat olmak üzere daima iki uçlu rey kabul edi
yoruz ve iki uca yapışmak istiyoruz. Bu mad
dede biraz ifrata-doğru gidilmiş olduğunu ben
deniz zannediyorum. Eskiden düşününüz ki, şu-
abatı Devletin hiçbirisinde, böyle taazzuv etmiş 
bir heyet şeklinde olmak üzere, vazifei muraka
bemizi bihakkin ifa edemedik, bunun hakkında 
bir kanun tesbit etmedik. Bu; bir kere muraka
be keyfiyetinin tecellisinin başlaması bizim için 
büyük bir hatvedir. Fakat bu büyük hatvenin 
mesaii Devleti işkâl edemiyecek bir halde bu
lunması zaruridir. Eğer Murakabe Heyeti kendi 
vazifesi dâhilinde bulunan murakabe işinin fev
kine çıkıp da mesul vekillere aiddlan mesaiye 
fuzuli müdahale etmek suretiyle birtakım taah-
hüdadı işkâl edecek olursa neticesi memleket 
hakkında pek faideli olmaz. Onun için bu mad
deyi mutedil bir şekilde kabul etmek iktiza 
eder. Yani Hasan Fehmi Beyefendinin buyur
dukları gibi; «İhtilâfat Heyeti Umumiyece hal-
lolunur.» Fıkrasından sonrasına lüzum yoktur. 
Bu ifrattır. Madem ki, bir murakabe Heyeti 
teşkil ediyoruz. Artık bu heyet gözünü dürt aç
sın, murakabesini ifa etsin. Hattâ efendiler 
böyle Müdafaai Milliyeden maada diğer devair 
için birer murakıp intihabı dolayısiyle biz va
zifei murakabemizi ifaya yetişeceğimizi zanne
diyorsak aldanıyoruz. Bunlar teşriî mahiyette 
olacak, murakabeye yetişemiyecektir. Bir de 
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I mali ve dahilî işlerle iştigal edecek olurlarsa Dev

letin işleri sekteye uğrar. Halbuki öyle şeyler 
tahaddüs eder ki, murakıp]er Heyetinin içti
mai zamanına kadar dahi memleket büyük bir 
zarar görecektir. Bunun için altındaki fıkra
ları tayyedelim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Encümen 
son fıkranın tehi'i müzakeresini istiyor. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurun, bu meselede muhalif olanlar da söyliye-
cektir. 

REİS — Söylemiyeceksiniz, demedim efen
dim. Meclisi Âli müzakeresini kabul etti. Şunu 
arz etmek istiyorum ki, daha müzakere edece
ğimiz üç madde var. Görüyorum ki arkadaşla
rın çokları gidiyorlar. Çok rica ederim gitme
sinler. Biliyorsunuz ki, kanunun heyeti umumi-
yesi sonra tâyini esamiyle reye vaz'edileeek ve 
bu akşam bunu iııtacedeceğiz. Onun için arka
daşlar gitmesinler, oturalım. Ekseriyet zail ol
masın. 

I Bir takrir vav efendim. Usulü müzakereye 
dair, Hasan Fehmi Bey müzakereyi kâfi görü
yor. Müzakereyi kâfi görürseniz takriri oku
ruz. 

İSMET B. (Çorum) — Tehir taraftan olan
lar vardır. Fakat murakabe heyetinden bir mak
sat vardır. Murakıbin mukavelâtı tasdik etme
sindeki elıemmiyet başkadır. Buna ait kısa bir 
şey sövliyeceğim. Mesele tavzih edilsin. 

REİS — Müzakere kâfi değildir, diye kifa
yetin aleyhinde söyleyin. 

TAHSİN B. (Aydın) — Meclis kifayet kara
rı verirse beyin sözüne hacet kalmaz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Kifayet kararı ve
rilirse o zaman hiç söz sÖyliyemez. 

REİS — Sözün kâfi olmadığına dair söyler
siniz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) - - Mad
de birkaç fıkrayı havidir. Hançi fıkra hakkın
da müzakere kâfi görülüp görülmiyeceğini mü
zakere edelim. İlk fıkralar ayrı bir meseledir. 
Son fıkra da ayrı bir meseledir. Müzakere, ihti
mal son fıkra müstesna olmak üzere kâfi görü
lecektir. Onun için son fıkraya dair olan ciheti 
müzakere edebiliriz. 

REİS — Müsaade buyurun efendim. Son fık
raya kadar müzakerenin kifayeti hakkında tek-

I lif vardır. Kâfi görenler lütfen ellerini kaldır-
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smlar. Kâfi görüldü. O halde efendim ona dair 
tadil takrirleri vardır. Bir kere onları okuyalım: 

Riyaseti Celileye 
On sekizinci maddenin : 
(Varidat ve masarifi Devletin Muvazene ve 

Muhasebei Umumiye kanunlarına ve bütçe fu-
sul ve mevaddma muvafık olarak cibayet ve sar
fının gerek kablessarf ve gerek badessarf ve taş
ra masarifatı için de havalâtının itasından ev
vel) Meclis namına murakabeye... ilâh tarzında 
tadilini teklif eylerim. 28 Şubat 1338 

Amasya 
Ömer Lûtfi 

REİS — Takrirleri kendileri izah ettiler. Na
zarı itibara alanlar lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Nazarı itibara alınmadı. 

Riyaseti Celileye 
«Divanı Muhasebatın teşekkülüne kadar da» 

fıkrasiyle «hallolunur» dan sonraki fıkraların 
tayyını \e (barapor) un «mazbatayla» şekline 
kalbini teklif ederim. 

Karesi 
Hasan Basri 

REİS — Nazarı itibara alanlar lütfen elleri
ni kaldırsınlar. Nazarı itibara alınmadı. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Emrivaki 
kabul ediyoruz. 

REİS — O halde efendim «hallolunur» kelime
sine kadar maddeyi reyinize vaz'ediyorum. Bu 
maddeyi (hallolunur) ibaresine kadar kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu madde
nin en ruhlu fıkraları son fıkralarıdır. Mura-
kıplerin mukaveleyi tasdik etmesi murakıplik 
kuvvetinin kuvvei niüeyyidesidir. Mütaahhidin 
zararı şeklinde kuvvei müeyyide koymak üzere 
fıkranın tashihini teklif ediyorum. Mütaahhidin 
zararı şeklinde mecburiyet olmaz. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Beyefendiler, en
cümende bulunduğum için söylüyorum, bu mad
denin en lüzumlu fıkrası bu son fıkrasıdır. Bu
nun esbabı mueibesi şudur ki; biz düşündük, 
tasındık, bir murakabe heyeti vaz'edeceğiz. Fa
kat murakabe heyetini badessarf vaz'edersek 
bundan hiçbir faide göremeyiz. Bunu kablessarf 
kabul edelim ve murakıplerin bulunmadığı bir 
hususta memuru mesulü taahhüdat ve nıukaye-
lâta girer ve bununla mutazarrır olursa muta-
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ahhit Hükümetten zararını istiyemezv Bunun 
esbabı hakikiyesi de şundan ibarettir : Birçok 
devairde memuru mesuller birtakım mukavelât 
ve taahhüdat akdetti ve halka muavenet olmak 
üzere avans olarak bir, iki buçuk milyon lira 
para verdiler, vaziyetin ruhu bundan ibarettir. 
Bu iki buçuk milyon lira dolaştı, gitti. Bu fık
rayı biz buraya zaruri olarak koyduk. Mamafih 
kabul ve ademikabul Heyeti Celilenizin takdiri
ne aittir. 

SAEÂHADDÎN B. (Mersin) — Efendim, on 
sekizinci maddeyle vaz'edilen murakabe husu
su; Heyeti Aliyenizin mesaili âliye, mesaili 
hayatiye telâkki ettiği cereyanı muamelâtı ta
kip lâzım olduğundandır. Fakat bu fıkrai ahi
re tamamiyle maksada muvafık yazılmamış ola
bilir. Bendeniz bu hususa itiraz eden zevatın 
edeceği itirazı şu noktada buyorum ve onun 
tashihiyle hallonulabilir, diyorum ve onun kıy
metini kaçırmamak için ve kuvvetini dağıtma
mak için bu kelimeyi buradan atmak lâzımdır. 
Bugün bu buradan çıkmalıdır. Eğer Heyeti 
Aliyeniz bunun tarzı ifadesinde bir müphemi-
yet görüyorsa bir parça daha izalh etmek müm
kündür. Eğer Heyeti Aliyeniz muvafık görür
se kabul olunmalıdır. Maddenin asıl kuvvei 
müeyyidesi kaçırılmamalıdır. Bu fıkra tayye-
dilirse maddenin diğer aksamı boştur. Yalnız; 
şekil kalıyor. Şimdi; «Murakıplikten musaddak 
olmaksızın mukaveleye merbut bir hizmet ve 
taahhüt ifa etmiş olanların» tâbiri, bu taahhü
dü ifa edenlere zimmet yükletiyor ve bunu böy
le diyeceğimize şöyle cümleyi ikiye ayırmak 
daha iyidir. Diyebiliriz ki, murakıplikten mu
saddak -olmaksızın mukavele tamam addoluna
maz ve kanunun neşrinden itibaren bu şart ha
ricinde haricî bir hizmet ifa "etmiş olanların 
hizmetlerinin ademikabulü halinde Hükümetten 
zarar ve ziyan talep hakkı olamaz; Murakıplik 
salâhiyeti bu noktadadır. Murakıbin tasdiki ol
maksızın yapılan mukavele tamam addedilemez. 
Yanlış olmuş demektir ve noksan olarak kalır. 
Bu murakabei maliye de vekillerin salâhiyetine 
tecavüz değildir. Malî bir murakabedir. Eğer 
bu mesele de anlaşılmıyacak bir mesele olursa 
zannedersem gerek vekil, gerek murakıp tek
mil ihtilaflı nikatı bu Mecliste halledebilirler. 
Müsaadenizle böyle tashih edilsin. (Tamam ad
dolunamaz dedikten sonra ikincisi zait kalır, 
sesleri) 
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Efendim, tasrihtir. Bu gibi şeylerde bir ke

limenin ziyade olmasındansa mânanın tamamen 
ifade olunması lâzımdır. Maziye aidolan istere 
bakmıyoruz. Bu tarih kanun neşrinden itiba
ren muteber olduğu Hükümetçe malûmdur. Bi
naenaleyh Devletin maliyatım takip için intihap 
buyuracağınız murakıplerin tahtı murakabesin
den tamamiyle muntazaman geçebilir. Bununla 
biz arzu ettiğimiz murakabei maliyeyi tamam 
yapabilir miyiz? Bir itidaldir efendiler, huku-
kan sağlam olsun. Onun için bu maddenin tas
hihinin kabulünü rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim,, bir noktayı tavzih etmek isterim. İba
renin yazılışından bütün Devlet namına masraf 
ve taahhüt kelimesinin behemahal bir mukave
leyle olduğu mânası çıkıyor. Halbuki bu, böyle 
değildir. Birçok şeylerde gerek serbestiî reka
betten istifade temini memul olmıyan mevaddı 
mahsusa hakkında, gerek memleketin haricinde 
yapılacak olan nmbayaat hakkında taahhüt ifa
sı mukaveleye raptedilir. Mevcut esaslarımız, 
nizamlarımız, kanunlarımız bunu tasrih etmiş-
tir. Böyle müstacel vaziyette belki de mahrem 
tutulması icabeden bâzı masraflar - diğer deva-
irde yok tabiî - o mesela hakkında murakıp 
heyetin muvafakati alınmaksızın yapılmasın 
demek, bu gayrikabili icradır. Mukaveleye raptı 
mecburi olan hususatta mukavelenin bir sureti 
Heyeti Murakabeye gönderilir. Divanı Muhase
batta olduğu gibi Heyeti Muraka taahhüdü mura
kabe eder. Gerek taalıhüdatta, mukavelâtta ve 
gerekse fiyatlarda menafii Hazinei Hükümete 
muhalif bir şey bulursa, kavanini mevzuamızca 
tevfik edilmediğini ve ahkâmı münderecesinin 
mena'fii Hükümetle telif edilmediğini görürse, 
bu mukaveleyi iade eder. Fakat kâffei taahhü-
datın evvel beevvel murakıp bir» heyetten geçi
rilmesi tesbit buyurulacak olursa bunun fiiliyatta 
imkân ve ihtimali yoktur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Yoktur, yok
tur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) —' 
Binaenaleyh işi bu cihete göre tashih etmek lâ
zımdır. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
Avans Kanununun beşinci maddesine kail olan 
arkadaşlarımız, maddenin teyiclettiği veçhile 
son fıkrası kabili tatbik değildir. Gerçi Salâhad-
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din Beyefendinin teklifleri bir dereceye kadar 
maksadı temin ediyor. Fakat buna mâkul ve man
tıki bir şekil vermek ve aynı zamanda masari-
fatını da kontrol için bu maddenin her halde 
bir kere daha Muvazenei Maliye Encümenine ia
desi lâzımdır. Merkez masarifatını murakabe 
edeceğiz. Halbuki taşraJar bundan hariç kalı
yor ve buna mâkul ve mantıki bir şekil verilmek 
.cin Muvazenei Maliye Encümenine iadesini tek
lif ediyorum. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bu maddenin 
encümene gönderilmesi zannederim ki, bizim 
bu işlerimizi tehir etme/. Çünkü bu murakabe 
meselesidir. Sonra alelacele bir şey yaparsak 
belki neticede zarar verir. Binaenaleyh Muvazenei 
Maliye Encümeni bu maddeyi tetkik etsin ve bize 
ilk celsede tesbit edip getirsin. x\lelacelei böyle 
bir şey yaprnıyalmı. Bıı defa Avans Kanuniyle 
bu maddeler kabul edilir. Halbuki sonra yine 
Bütçe Kanuniyle kabul edilecek, muvakkat bir 
kanundur. 

RE IS — Efendim, oradan oraya geçirmek 
için olsun tekrar okuyacaksınız. Sonra Hasan 
Fehmi Bey müzakerenin kifayetini teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Beşinci maddenin son fık

rasının, yani (Murakıplikten musaddak) ibare
sinden sonrasının tehiri müzakeresiyle maddenin 
kısmı evvelinin kabulünü teklif eylerim. 

Gümüş ane 
Hasan Fehmi 

RElS — Maddenin kısmı evveli zaten kabul 
edilmiştir. Şimdi madde bakiyesinin ayrı bir 
madde yapılmak üzere Muvazenei Maliye En
cümenine havalesini kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 19 u okuyoruz. Yani Avans Kanunu
nun altıncı maddesi olacak. 

MADDE 6. — Vekil hesabı katîleriyle Dev
letin varidat ve masarifi umumisini havi Hazine 
hesabı umumisi miadı kanunisinde başkaca ve
rilmek üzere 1337 senei maliyesinin sarfiyatı 
umumiyesini nâtık hesabı katileri 1338 senei 
maliyesi nihayetine kadar Büyük Millet Mecli
sine tevdie Vekiller mecburdur. Bu mecburiyet 
hesabı katinin esnayı tanziminde vekâlet mev
kiini işgal eden zevata aittir. 
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REİS— Maddeyi kabul edenler lütfen elle

rini kaldırsın. Madde kabul edilmiştir. 
Yirminci maddeyi Avans Kanununun yedinci 

maddesi olarak okuyoruz : 

MADDE 7. — Her vekâlet bütçesinde «Mşp> 
zuliyet maaşı» unvanlı bir faslı mahsus açılmış
tır. Maliye Muhassasâtı Zatiye Dairesince me
murini mazuleye usulen tahsis edilecek olan ma-
aşat vekaletlerce bu faslın tahsisatından tediye 
ve. mahşubedilecektjr. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim 1337 he
sabı katisini şimdiden tanzimine başlamak üze
re bunun bir kanun halinde her halde tedvinine 
lüzum vardır. Encümen hiçbir vekâlette şimdi
ye kadar bu mesele hakkında teşebbüsatta bu
lunmamıştır. • . 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen-elle
rini kaldırsın. Madde tamamen kabul edilmiştir. 

Yirmi birinci maddeyi, yani Avans Kanunu-
. mln sekizinci maddesini okutuyoruz : 

MADDE 8. — Müdafaai Milliye, Dahiliye ve 
Hariciye bütçelerine ait masarifi mesture 1338 
senei maliyesinden itibaren Maliye bütçesinde 
üç maddeli fasla vaz'olunmuştur. Masarifi mes
tureye ait ita emirleriyle havalenameler ancak 
vekili mesuliyle Heyeti Vekile Reisi ve Maliye 
Vekili tarafından müştereken mümza bir kara
ra müsteniden tanzim olunur. İşbu havalename 
ve ita emirleri üzerine tediyat icrası ancak vâzı-
ulimza vekillerin mevkilerini muhafaza ettikleri 
müddetçe caiz olur. Masarifi mesture tertibin
den, vekili mesulünden gayrı memurin tarafın
dan vukubulan sarfiyatın müfredat cetveli be
hemehal Heyeti Vekile Reisine ve Maliye Veki
line gösterilmek üzere vekili aidine gönderilir. 

REİS — Efendim bunun hakkında söz isti-
yen yok. Maddeyi aynen kabul edenler lütfen 
ellerim kaldırsın. Madde aynen kabul edilmiş
tir. 

Şimdi Muavenei Maliye Encümeni tarafın
dan teklif edilip Heyeti Celile tarafından kabul 
edilen maddeler bitti. Şimdi Avans Kanununun 
yalnız iki maddesi kaldı. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Yirmi üçün
cü madde var. Onu da bitirelim. 

REİS — Efendim 23 ncü madde vardır ki, 
Avans Kanununun dokuzuncu maddesi oluyor. 

MADDE 9. — Müdafaai Milliye Vekâletine 
merbut Askerî Fabrikalar İdaresi bütçe hide-
matı itibariyle müstâkil bir Müdüriyeti Umumi
yedir. Gerek resmî ve gerek ledelicap hususi her 
nevi imalât ve tamirat bedelâtı bütçeye mal edi-: 
lir. Müdafaai Milliye Vekâletince tesis edilen, 
alelûmum müessesatı sınaiye 1338 Martından iti
baren işbu Müdüriyeti Umumiyeye raptedilmiş 
tir. 

REİS •— Bu madde hakkında söz istiyen var 
mı? "(İzahat verilsin sesleri) 

TEVîlK RÜŞDÜB. (Menteşe) --Müdafaai 
Milliye Vekâletine merbut İmajâtı Harbiye mü-
essesatinı hekimiz biliyoruz ki, Müdafaai Millî
ye emrinde, birtakım levazımı harbiye imaliyle 
meşguldür. Ve Kemakân onun emrindedir. An
cak bu müesseseye sipariş edilen levazımatm, 
aynı zamanda mütemadiyen havale edilen tami
ratın neye baliğ olduğunu bilemiyoruz. Meclis 
her ne-kadar masrafı ita ettiği avansla - ödüyor-

y sa da imalât ye müstahsalât nedir î Buna vâkıf 
olabilmek için onu bilmek istiyoruz. Bu sebeple 
kanuna bu maddeyi koyduk. 

REİS --V Efendim, başka söz istiyen yok. 
Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Maddeyi 
kabul edenle? lütfen ellerini kaldırsın. Madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Şimdi Avans Kanununun iki maddesi kaldı,< 
onu okuyacağız, v 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Encümene 
iade olunan madde ne olacak? 

REİS — O, muahharan müzakere edilmek 
üzere encümene verildi, efondim. 

MADDE 10. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — îşbu kanunun icrasına Ma
liye Vekili memurdur. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — (İcra 
Vekilleri) olacak. 

REİS — Maddenin; (İcra Vekilleri) diye 
tashihini kabul edenle? lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tâyi
ni esamiyle reyinize vaz'ediyorum. (İstihsali 
araya başlanıldı.) 

REİS — Bir dakjka müsaade buyurur mu
sunuz, efendim? Maarif Vekili Vehbi Bey Avans. 

189 



î : 167 28.2 
Kanununa bir madde ilâvesini teklif etmişti. 
Bendeniz zühulen unuttum. Bir takrir vardır. 
Eğer onu da kabul edersemz kanuna onuncu 
madde olarak ilâve edelim. 

Riyaseti Celileye 
MADDE 10. — Maliye bütçelinin seksen 

yedinci faslından tayyedilen vilâyata muavenet 
olmak üzere verilecek mebaliğ maârif bütçesi
ne iki yüz «İli iki (B) vilâyat mekâtibine mu
avenet faslı olarak ilâve edilmiştir. İşbu mad
denin ilâvesini teklif ederim. 

28 Şubat 1338 
# Karesi 

Mehmed Vehbi 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Muavenet yoktur. Paralarını kendilerine ver
dim. Chr para vermemişler bir yere. (Ret, ka
bul, sadalarc) (Reye reye, sesleri) (Gürültüler) 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen 
elterini kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. O 
halde 10 ve 11 nei maddelerin numaralan 11 ve 
12 olacak rica ederim. Efendim, herkes reyini 
istimal etsin. Reddolsttn, müstenkif olsun, ka
bul olsun, herkes reyini istimal etsin. 

HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Efen
dim reyler istimal edildikten sonra yeni bir 
madde nasıl kabul edilir, efendim? Bendeniz 
bu maddenin aleyhinde değilim. Fakat reyleri-
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mizi verdikten sonra kabul «diliyor. Bu nizam
nameye muhaliftir. 

TAHSİN B. (Aydın) - Efendim, Maarif 
dır. Bu nasıl olur, efendim? 

REİS — Efendim, netieei arayı tebliğ ede
ceğim. 

1338 senesi Avans Kanununun tâyini «esa
miyle reye vaz'ında araya (169) zat iştirak et-
'îııişlerdir. Bunlardan (164) kaibuî, 1141) ret w 
(1) müstenkif vardır. (154) reyle-Avans Kanu
nu kabul edilmiştir. 

Muhterem arkadaşlar; iki dakika sonra 
Meclisi tatil ettiğim zaman ikinci senei içtimai-
yemizi kapatmış oluyorum. Bu bir sene zarfın
da çok sevinçli ve. bâzı kere de çok heyecanlı 
dakikalar geçirdik. Bendeniz zatıâlilerinden 
büyük minnettarlık ve şükranla ayrılıyorum. 
(Est.ağfirullah, sesten) Şunu da söylemek isti
yorum ki; belki bâzı arkadaşlanmın mucibi in
fiali de olmuşumdur. Katiyen emin olmalısınız 
ki, ben burada her ne yaptımsa hüsnüniyetle 
yaptım. Hiçbir suiniyetim yoktur. Buradan aşa
ğıya inip daha samimî işe başladığım zaman 
bunîan hepiniz yegân yegân takdir buyuracak
sınız. • 

Yann saat bir buçukta içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

(Kapanma saati : 6 sonra) 

(İkinci İçtima senesinin nihayeti) 

- m "ı mı « » — < M » » w » » « — * 
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1338 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun üçüncü maddesine dair reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Besim Atalay B. (Kütahya), Midhat B. (Mar
din), Atıf B. (Kayseri), Hasan Bf. (Denizli), 
Saib B. (Urfa), Hüseyin B. (Kozan), Emin Ef. 
(Aydın), Numan Ef. (İstanbul), Halil ibra
him Ef. (izmit), Hacı Feyzi B. (Elâziz), Ali 
Vefa B. (Antalya), Tevfik Ef. Kângırı, Hacı 
Mustafa Ef. (Ankara), Celâl Nuri B. (Geli
bolu), Sabri B. (Kastamonu), Şeref B. (Edir
ne), Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Asım B. 
(Erzurum), Nusret Ef. (Erzurum), Hasan Feh
mi B. (Gümüşane), Tahsin B. (Maraş), Yu
suf İzzet Pş. (Bolu), Besim B. (Kastamonu), 
Tevfik B. (Van), Hacı Garib Ağa. (Malatya), 
Eefik B. (Bayezid), Abdurrahmaaı Lâmi Et'. 
(Gazianteb), Salâhaddin B. (Mersin), Hasan 
Bâsri B. (Karesi), Ali B. (Karahisarı Sahib), 
Vehbi B. (Niğde), Rauf B. (Sivas;, Rifat B. 
(Kayseri), Yasin B. (Oltu), Mchmed Vasl'i 
B. (Karahisarı Şarki), Abdullah Ef. (İzmit), 
Şükrü B. (Canik), Salih Ef. (Erzurum), İs
met B. (Çorum), Rifat Ef. (Konya), Edib Ef. 
(Batum), Osman Kadri B. (Muş), Seyfi Ef. 
(Kütahya), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Ke
çili B. (Trabzon), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), 
Hafız Mehmed B. (Trabzon), Mehmed' Nadir 
B. (İsparta), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), 
Kâzım Pş. (Karesi), Neşet B. (İstanbul), Zül
fü B. (Diyarbekir), Hilmi B. (Ardahan), 
Yunus Nadi B. (İzmir), Cemal Pş. (İsparta), 
Hüseyin Hüsnü B. (Üsküdar), Mehmed Şükrü 

B. (Karahisarı Sahib), İsmail Şükrü Ef. Kara
hisarı Şarki), Nuri B. (Bolu), Esad B. (Lâ-
zistan), Hamdullah Subhi B. (Antalya), Cevdet 
B. (Kütahya), Rasim B. (Sivas), Hasan B. 
(Trabzon), Hacı Arif B. (İstanbul), Mehmed 
Arif B. (Bitlis), Ali Rıza Ef. (Amasya), Veh
bi B. (Karesi), Rüşdü B. (Maraş), Fikret B. 
(Kozan), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), Kâzını 
Hüsnü B, (Konya), Hüseyin Avni B. (Erzurum)^ 
Manıdi Ef. (Diyarbekir), Abdülgafur Ef. (Ka^ 
resi), Abdullah Ef. (Sinob), Sıdkı B. (Malatya), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Tahsin B. (Aydın), 
Hacı Atıf Ef. (Ankara), Mazlum Baba Ef. (De
nizli), Necati B. (Lâzistan), Tufan B. (Hak
kâri), Halil B. (Ertuğrul), İsmail B. (Erzu
rum), -Aralan B. (Maraş), Ziya B, (Sivas), 
Malımud Said B. (Muş), Osman B. (Lâzistan), 
İzzet B. (Tokad), Tevfik Rüşdü B. (Menteşe). 
Veli B. (Burdur), Süreyya B. (Saruhan), Meh
med Ef. (Adana), Ahmed Mazhar B. (İstanbul), 
Hamid B. (Biga), Sıddık B. (Çorum), Hacı 
Bekir El". (Konya), Mehmed Niyazi B. (Eski 
şehir), Subhi B. (Burdur), Rıza B. (istanbul), 
Memduh B. (Karahisarı Şarki), Şakir B. (An
kara) , Şemseddin Ef. (Ankara), Hilmi B. (An
kara), Feyzi B. (Diyarbekir), Hacı Şük,r]ü B. 

(Diyarbekir), Emin B. (Canik), ismail Remzi 
Ef. (İsparta), Musa Kâzım Ef. (Konya), Hüs-
rev B. (Trabzon). 

(Reddedenler) 

Haşim B. (Çorum), Hacı Nuri B. (Siird), 
Vehbi B. (Bitlis), Osman B. (Kayseri), Şevki 
B. (içel), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Fah-
reddin B. (Kars), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Osman Nuri B. (Bursa), Abdullah Ef. Bolu), 
Hasan Sıddık B. (Van), Ahmed B. (Yozgad), 
Mustafa Taki Ef. (Sivas), Rüstem B. (Oltu), 
Ali Haydar B. (Gene), Celâl B. (Gene), Hamdi 
Namık B. (izmit), Mesud B. (Karahisarı Şarki), 
Halil Hulki Ef. (Siird), Rifat B. (Tokad), Ab-
dülgani B. (Muş), Ali Şükrü B. (Trabzon), Se-
yid Hüseyin B. (Erzincan), Yusuf Ziya B. (Bit
lis), Hulusi Bf. (Kastamonu), Sadık B. (Kırşe
hir), Akif Ef. (Batum), Necmeddin B. (Siird), 

Rıza B. (Yozgad), Rasim B. (Elâziz), Cemil B. 
(Kütahya), Ali Rıza Ef. (Batum), Ali Ulvi JB. 
(Burdur), Celâl B. (Trabzon), Halil ibrahim B. 
(Antalya), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Fikri 
B. (Gene), Ali Rıza B. (Kars), Necib B. (Ertuğ
rul), Suad B. (Kastamonu), Sadullah Ef. (Bit
lis), Ziya Hurşid B. (Lâzistan) (Suiistimalât 
edilirse bütçe tevazün eder.), Mustafa B. (Gü
müşane), Rıza Vamık B. (Sinob), Hacı Ahmed 
Hamdi Ef. (Muş), Ahmed Hamdi Ef. (Muş), 
Nafiz B. (Canik), Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzin
can), Resul B. (Bitlis), Derviş B. (Mardin), 
Emin B. Ergani, Cevdet B. (Kırşehir), Ahmed 

— 191 
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Fevzi Ef, (Battım), Mehmed S i m B. (Siverek), 
Ali Vâsıf B. (Gene), Hüsnü B. (Bitlis), Hakkı 
B. (V*m), Mehmed B. (Biga), MesudB. (Karahi
san Şarki), Salih Ef. (Siird), Kadri E l (Siird), 

Ali Süruri Ef. (Karahisan Şarki), Mustafa Ke
mal B. (Ertuğrul), Kadri B. (Diyarbekir), Mus
tafa Hulusi Ef. (Karahisan Sahib), Şerif B. (Si-
nob), Atıf B. (Bayezid). 

(Müstenkifler) 

(Üçtür) 

*mmm 

1338 senesi Avans Kanunu hakkındaki reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Esad B. (Lâzistan), Şükrü B. (Canik), Ham-
di Ef. (Diyanbekir), Ali Şükrü B. (Trabzon), 
Hamdullah Subhi B. (Antalya), Derviş B. (Mar
din), Abdullah Azmi Ef. (Eskişehir), Ahmed 
Mazhar B. (istanbul), Eifat Ef. (Konya), Hüse
yin Avni B. (Kozan), Hamid B. (Biga), iz
zet B. (Tokad), Rüşdü B. (Manisa), Mustafa 
B. (Tokad), Abdülgani B. (Siverek), Ali 
Vâsıf B. (Genç), Hulusi Ef. (Kastamonu), 
Fikret B. (Kozan), Ali B. (Karahisan Sa
hib), Nuri B. (Bolu), Mehmed Hamdi Ef. 
(Adana), Kâzım. Pş. (Karesi), Ravıb B. (Gazi-
antfeb), Vehbi B. (Bitlis), Ömer Lûtfi B. (Amas
ya), Celâl B. (Trabzon), Ahmted B. (Yozgad), 
Rauf B. (Sivas), Rıza B. (istanbul), Yusuf izzet 
Pş. (Bolu), Rasim B. (Elâziz), Şevki B. (içel), 
Tahsin B. (Maraş), Edib Ef. (Batum), Neşet B. 
(istanbul), Reşad B. (Saruhan), Osman Zeki B. 
(Kayseri), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Celâl 
Nuri B. (Gelibolu), Hafız Mehmed B. (Trabzon), 
Süreyya B. (Saruhan), Arif B. (istanbul), Dr. 
Refik B. (Bayezid), Ziya B. (Sivas), Nafiz B. 
(Canik), Arslan B. (Maraş), Numan Usta (is
tanbul), Sıdkı B. (Malatya), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), Hamdi Namık B. (izmit), Emin B. 
(Ergani), Dr. Abidin B. (Lâzistan), Akif B. 
(Battım), İsmail Remzi Ef. (İsparta), Hasan B„ 
(Trabzon), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Halil ib
rahim Ef. (Eskişehir), Atıf B. (Kayseri), Şeref 
B. (Edirne), Besim Atalay B. (Kütahya), Mid-
hat B. (Mardin), Necib B. (Ertuğrul), Musa Kâ
zım Ef. (Konya), Reeai B. (Trabzon), Tevfik 
Rüşdü B. (Muğla), Ali Ulvi B. (Burdur), Dr. 

Adnan B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. (Üs
küdar), Ruşen B. (Gümüşanc), Mustafa Kemal 
B. (Ertuğrul), Fahreddin B. (Kars), Sadullah 
B. (Bitlis), Memduh B,. (Karahisan Şarki), Hâ-
şim B. (Çorum), Operatör Emin B. (Bursa), 
Feyyaz Âli B. (Yozgad), Sadık B. (Kırşehir), 
Hüsrev B. (Trabzon), Mehmed Şükrü B. (Kara
hisan Sahib), Meihmed Vasfi'B. (Karalhisarı Şar
ki) , Halil HûlM Ef. (Siird), Hacı Şülkrü B. (Di-
yarlbefcir), ismail Şükrü Ef. (Karahisan Saihib), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Ali Haydar B. 
(Gene), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Seyfii Ef. (Kü
tahya), Mehmed Nadir B. (ılisp&rta), Maıhmud 
Said B. (Mutş), Hasan Basri B. (Karesi), Şerif 
B. (Sinob), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Hilmi 
B. ('Ardahan), Hasan Felımli B. (Gümüşane), 
Arif B. (Bitlis), Melhmed Tufan B. (Hakkâri), 
Osman Nuri B. (Bursa), Rüstem B. (Oltu), Kad
ri B. (Siird), Hacı Bekir Ef. (Konya), Sadeddin 
'B. (Menteşe), Osman Kadri B. (Muş), ismail B. 
(Erzurum), Emin B. (Canik), Salâhaddin B. 

• (Mersin)', Eyün Sabrı B. (EfeMşeSh&r), Abdülga-
fur Ef. (Karesi), Mehlmed Necati Ef. (LâzMan), 
Hacı Taıhir Ef. (İsparta), Atıf B. (Bayezid), 
Cevdet B. (Kırşehir), Zülfü B.. (Diyar^belkir), 
Me'hmed Sırrı B. (Siverek), Sâibiıt B. (Kayseri), 
Asım B. (Erzurum), Mehmed Akif B. (Burdur), 
Rıza B. (Muş),.Rıza B. (Yozgad), Abdullah Ef. 
(Bolu), Oevad B. (Bolu), Fikri B. (Gene), Şük
rü B. (Bolu), Halil îbra'hîm B. (Antalya), Ra-
?dm B. (Sivas), Tahsin B. (Aydm), Kıssa 
Vaımık B. (ıSinob), İbrahim B. (Karesi), 
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Emin Ef. (Aydın), Hacı Süleyman Ef. (İzmir), 
Yasin B. (Olitu), Hacı Ahmed HamdüEf. (Muş), 
Hacı Feyzi B. (Elâziz), Behçet B. (Kângırı), 
Tunalı Hilmi B. (Bolu), Besim B. (Kastamonu), 
Cemal P.ş ('İsparta), İsmet B. (Çorum), Hasan 

Ef. (Denizli), Emir Pş. (Sivas), Hacı Nuri B\ 
(Siird), Ali Vefa B . ' (Antalya), Hafız İbrahim 
Ef. (İsparta), Vehbi B. (Karesi), Ali Rıza B. 
(Kars), Şemscddin E/. (Ankara), AH Rıza Ef. 
(Amasya). 

(Reddedenler) 

Mustafa Taki Ef. (Sivas), Neemeddin B. 
(Siird), Mesud B. (Karalıisan Şarki), Dursun 
B- (Çorum), Mehmed B. (Biga), Rıfat B. (Kay
seri), Abdullah. EC. (Sinob). Salih Ef. (Siird). 

Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Mustafa B. (Ka
rahisarı Şarki), Resul B .(Bitlis). Seyid Hüse
yin B. (Erzincan) 

(Müstenkifler) 

Cemil B. (Kütahya), Ali Süruri Ef. (Kara
hisarı Şarki), Hakkı B. (Van) (Üçüncü madde
den maadası kabuD, Celâl B. (Gene) (.Üçüncü 

maddeden maadası kabul), Ömer Lûtfi B. (Sa 
rahan). 

Avans kanunu lâyihasının on üçüncü maddesinin tayyı hakkındaki takrire verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Mustafa Kemal B. (Ertuğrui), Ali Ruza Ef. 
(Yozgad), Rasim B. (Elâziz), Hüsnü B. (Bit
lis), Ali U M B. (Burdur), Atıf B. (Bayezid) 
Şeyh Hacı Feyzi Ef. (Erzincan), Kasım B. 
(Muş), Mehmed Sırrı B. (Siverek), Fahreddin 
B. (Kara), Mustafa Taki Ef., (Sivas), Ali Şük
rü B. (Trabzon), Dursun B. (Çorum), Haindi 
Namık B. (İzmit), Kadri B. (Siird), Hacı Ah-
med Hamdi Ef. (Muş), Hakkı B. (Ergani), Şe
rif B. (Sinob), Rıza Vamık B. (Sinob), îlyas 
Sami Ef. (Muş), Celâl B. (Gene), Emin B. (Er
gani), Cemil B. (Kütahya), Neemeddin B. (Si
ird) , Hamdi Ef. (Diyarbekir), Rüstem B. (Ol
tu) , Tunalı Hilmi B. (Bolu), Mesud B. (Kara
hisarı Şarki), Hakkı B. (Van). Celâl B. (Trab

zon), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Rifat B. (To-
kad), Midhat B. (Mardin), Haşim B. (Çorum), 
Hacı Feyzi B .(Elâziz), Şeyh Servet Ef. (Bur
sa), Sadullah B. (Bitlis), Mahmucl B. (Ergani), 
Yusuf Ziya B. (Bitlis), Ali Süruri Ef. (Karahi
sarı Şarki), Dr. Suad B. (Kastamonu), Abdül-
gani B. (Siverek), Hüseyin Hüsnü Ef. (İspar
ta), Necib B. (Ertuğrui), Mustafa B. (Gümü-
şane), Osman Zeki B. (Kayseri), Halil İbrahim 
B. (Antalya), Sadeddin B. (Menteşe), Ali Hay
dar B. (Gene), Derviş B. (Mardin), Ziya Hur 
şid B. (Lâzistan), Ali Rıza B. (Kars), Resul B. 
"(Bitlis), Mustafa B. (Tokad), Seyid Hüseyin B. 
(Erzincan). Mehmed B. (Biga). 

(Reddedenler) 

Musa Kâzım Ef. (Konya), Arif B. (İstanbul), 
Cemal Pş. (İsparta), Reşad B. (Saruhan), İs
mail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Salih Ef. 
(Erzurum), Saib B. (Urfa), Kâzım Hüsnü B. 
(Konya), Hacı Bekir Ef. (Konya), Rıza Ef. 
(Amasya), Hüseyin B, (Kozan), Tevfik Ef. 

(Kângırı), Yusuf İzzet Pş. (Bolu), İsmet B. 
(Çorum), Mehmed Nâdir B. (İsparta), Yunus 
Nâdi B. (İzmir), Emin B. (Canik), Ömer Lûtfi 
B. (Saruhan), Besim Atalay B. (Kütahya), Sab 
ri B. (Kastamonu), Mehmed Şükrü B. (Karah> 
sarı Sahib), Abdullah Ef. (İzmit). Hafız îbra-
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iıim Ef. (İsparta), Hacı Garib Ağa (Malatya), 
Tufan B. (Hakkâri), Vehbi B. (Bitlis), Hâşim 
B. (Çorum), Sıdkı B. (Malatya), Tahsin B. 
(Aydın), Atıf Ef. (Ankara), Nusret Ef. (Erzu
rum), Şeref B. (Edirne), Mahmud Said B. 
(Muş), Şükrü B. (Bolu), Emir Pş. (Sivas), Meh-
med Vasfı B. (Karahisarı Şarki), Hasan Fehmi 
B. (Gümüşane), Ali B. (Karahisarı Sahib), Fik
ret B. (Kozan), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Re
fik B. (Bayezid), Hâmid B. (Biga), Feyzi B. 
(Diyarbekir), Zülfü B. (Diyarbekir), Ali Vefa 
B. (Antalya), ismail Remzi Ef. (İsparta), Ab
dullah Azmi Ef. (Eskişehir), Dr. Rıza Nur B. 
(Sinob), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Esad B. 
(Lâzistan), Osman Kadri B. (Muş), Osman B. 
(Lâzistan), Şükrü B. (Canik), Hasan Ef. (De
nizli), Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Hasan B. 
(Trabzon), Arslan B. (Maraş), Numan Usta (is
tanbul), Tevfik Rüşdü B. (Muğla), Abdullah 
Ef. (Sinob), ismail B. (Erzurum), Süreyya B. 
(Saruhan), Memduh B. (Karahisarı Şarki), Ya
sin B. (Oltu), Hüsfcyin Avni B. (Erzurum), Ab-
dülgafur Ef. (Karesi), Hüseyin Hüsnü Ef. (is
tanbul), Dr. Adnan B. (istanbul), Refik Şevket 

. İ336 C : § 
B. (Saruhan), Halil ibrahim Ef. İzmit), Hafız 
Mehmed B. (Trabzon), Mahmud Şevket B. (Si
nob), Seyfi Ef. (Kütahya), Ziya B. (Sivas). 
Rüşdü B. (Maraş), Hilmi B. (Ardahan), Hilmi 
B. (Ankara), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Rifat 
Ef. (Konya), Şakir B. (Ankara), Tahsin B. 
(Maraş), Celâl Nuri B. (Gelibolu), Hüsrev B. 
(Trabzon), Rıza B. (Muş), Halil B. (Ertuğrul), 
Arif B. (Bitlis), Alim Ef. (Kayseri), Mehmed 
Hamdi Ef. (Adana), Hacı Süleyman Ef. (izmir), 
Mehmed Vehbi B. (Karesi), Hacı Nuri Ef. 
(Siird), Rifat B. (Kayseri), Abdurrahman Lâ-
mi Ef. (Gazianteb), Rasim B.. (Sivas), Besim B. 
(Kastamonu), Soysallı ismail SubM B. (Bur
dur), Neşet B. (istanbul), Salâhadin B. (Mer
sin), Vehbi B. (Niğde), Ahmed Mazhar B. (is
tanbul), Emin Ef. (Aydın), Recai B. (Trabzon), 
Hamdullah Subhi B. (Antalya), Ali Rıza B. 
(istanbul), Şemseddin Ef. (Ankara), Cevad B. 
(Bolu), Sıddık B. (Çorum), Kâzım Pş. (Karesi), 
Voli B. (Burdur), Edib Ef. (Batum), Rauf B. 
(Sivas), Nuri B. (Bolu), Ahmed Hilmi B. (Kay
seri), Necati B.. (Bursa), Hacı Veli Ef. (Eski
şehir), Necati Ef. (Lâzistan). 

(Müstenkifler) 

Süleyman Sırn B. (Yozgad), Hafız Tahir Ef. 
(İsparta), Ömer Lûtfi B. (Amasya), isimsiz bir 
/at müstenkif, Abdülgani B. (Muş), Halil Hul-
ki Ef. (Siird), Cevdet B. (Kırşehir), Mustafa 
Hulusi Ef. (Karahisarı Sahib), Mustafa B. (Ka
rahisarı Şarki), Akif Ef. (Batum), Abdülhalim 
Celebi Ef. (Konya), Nafiz B. (Canik), Fikri B. 

(Gene), Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Abdullah 
Ef. (Bolu), Haeı Şükrü B. (Diyarbekir), Salih 
Ef. (Siird), Kadri B .(Diyarbekir), Ahmed B. 
(Yozgad), Hasan Sıddık B. (Van), Sadık B. 
(Kırşehir), Ali Rıza B. (Batum), Şevki B. (içel), 
Ali Vâsıf B. (Gene). 
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