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B Î R Î N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,50 

REİS — ikinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİPLER : Atıf Bey (Kayseri) ,Mahmud Said Bey (Muş) 

RElS — Efendim, celseyi küşadediyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat ve zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu, Samsun'da evvelce ilân 
edilmiş olan Idarei örf iyenin 22 Haziranda rcf '-
edilmiş olduğuna dair Heyeti Vekile Riyaseti 
tezkeresi okundu. Gene Mebusu Fikri Faik Beyle 
rüfekasımn Gene livası memurinine altı aydır 
maaş verilmemesi esbabına ve Ankara Mebusu 
Atıf ve Karesi Mebusu Abdülgafur efendilerin 
Harb Kazançları Vergisine dair sual takrirleri 
Maliye Vekâletine tebliğ edildi. 

Maliye Vekili Beyin, Posta ve Telgraf büt
çesinin hitamından sonra Rüsumat bütçesinin 
müzakere edilmesine dair teklifi kabul edildi. 
Bilâhara Tarik bedeli Kanununa müzeyyel lâ-
yihai kanuniye müzakere edilerek neticede Ida
rei hususiyei vilâyat Kanuniyle tevhiden mü
zakere edilmesi karargir oldu. 

îkinci celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyaset

lerinde bilinikat şube ve encümenler intihaba-

tma dair mazbatalar okundu. Tetkik Encüme
ninde münhal bulunan üç âzalık için intihap 
icra edildi. 

28 Şubat 1338 tarihli Avans Kanununun tef
siri hakkındaki Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası kıraat ve müzakere olunarak netice
de mezkûr mazbata ret ve Karesi Mebustu Veh
bi Beyin takriri mucibince kanunun tefsiri ka
bul olundu. Kavanini Maliye Encümeni münhal-
lâtma âza intihabedilmesine dair Encümen Riya
setinin tezkeresi şubelere tebliğ edildi. Tetkik 
Encümeni için yapılan intihapta yalnız içel 
Mebusu Haydar Beyin ekseriyet kazanmış ol
duğu tebliğ edilerek encümen riyasetinin talebi 
üzerine en ziyade rey alanlardan Erzincan Me
busu Tevfik, Bursa Mebusu Osman Nuri bey
ler reyi işari ile intihabedildi ve Pazar günü 
içtima olunmak üzere celseye nihayet verildi. 
îkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 
Musa Kâzım Kayseri Muş 

Atıf Mahmud Said 

REİS —'Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
talâa var mı? 

HASİB B. (Maraş) — Sonradan reyi işari 
ile intihabedilen zevaftın âzalıklarmm kabulüne 
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Heyeti Umumiye karar verdi. Burada ise (Rei
sin talebi #ile) deniyor. Bu veçhile olmaması lâ
zımdır. 

REİS — Efendim Heyeti Umumiye kararı 
ile kabul olundu. Bu veçhile zaptı sabıkın tashi
hini kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Zaptı 
sabık tashihan kabul edildi. 
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VÂSIF B. (Sivas) — Bendeniz de muva

fık görüyorum. 
REİS — Sıhhiye Vekâletine bu tezkerenin 

havalesine sahibi teklif de muvafakat ediyor. 
Havalesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 
3. — LAYİHALAR 

±m _ Tâbiiyet harclarmın bes misline ib
lâğına dair kanun lâyihası 

REİS — Tâbiiyet harçlarının beş misline 
iblâğına dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye yar. Kavanin ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine... 

4. — TEZKERELER 

i . __ Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfekasî-
mn Himayeietfal Cemiyeti için bâzı mevaddan 
resim ahzine dair kanun teklifinin Sıhhiye Ve
kâletine havale edilmesine dair İcrm Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Himayeietfal menfaatine varidat 
teminine dair Sivas Mebusu Vâsıf Beyle rüfe-
kası tarafından teklif edilen levayihi kanuni-
yenin beyanı mütalâa olunmak üzere Sıhhiye 
Vekâletine tevdiine dair îcra Vekilleri Riyaseti 
tezkeresi var, okunacak. 

Türkiye B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Eytam ve evlâdı şüheda menfaatine bâzı 

varidat temini maksadiyle Sivas Mebusu Vâsıf 
Bey ve rüfekası taraflarından Meclisi Âliye 
takdim edilmiş olan tütün ve tümbekülere zam 
ve mukavelât ve saireden nispeti muayyene dâ
hilinde rüsum ahzi hakkında kavanin lâyihaları
nın tetkik,ve beyanı mütalâa olunmak üzere, 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletine tev
dii vekâleti müşarünileyhadan mevrut 20 Ha
ziran 1336 tarih ve 20903/1299 numaralı tez
kerede rica edilmekle icrayı icabına ve neticesi
nin işarına müsaadei Devletleri mâruzdur efen
dim. 

21 Haziran 1338 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

ve 
Ekânı Harbiyei Umumiye 

Vekili 
Fevzi 

2. -
1. — Mebuslardan bâzûarma izin verilme

sine dair Divam Riyaset karan 

REİS — Dîvanı Riyaset kararları var, oku
nacak : 

Heyeti Ümumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevatın esbabı sıh

hiye ve mazeretlerine mebni üçer ' ay müd
detle mezun addedilmeleri Divanı Riyasetin 
25 . VI . 1338 tarihli on altıncı içtimamda ten-
sibedilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur efendim. 

B. M. M. Reisisanisi 
Hüseyin Rauf 

Ömer Mümtaz Bey (Ankara), 16 . VI . 
1338 tarihinden itibaren Celâleddin Bey (Trab
zon), Osman Fevzi Efendi (Erzincan), Şevki 
Bey (İçel), Mahmud Said Bey (Muş), Ramiz Bey 
(Dersim), Reşad Bey (Saruhan)J Hacı Fevzi 
Bey (Elâziz), Ahmed Hamdi Efendi (Muş), 
Sırrı Bey (İzmit) 

REİS — Ömer ıMümtaz Bey (Ankara), üç 
ay, kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Celâleddin Bey (Trabzon), tabip raporuna 
müstenittir. Üç ay, kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. Osman Fevzi Efendi (Er
zincan), üç ay, kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. Şevki Bey (İçel), üç ay 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Mahmud Said Bey (Muş), üç ay, kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ramiz Bey (Dersim), üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Reşad Bey (Saruhan), üç ay, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hacı Fevzi Bey (Elâziz), üç ay, kabul eden-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hacı Ahmed Hamdi -Efendi (Muş), üç ay, 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

39 
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% Sırrı Bey (izmit), üç ay, kabul edenler lüt

fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Mezuniyetini tecavüz ettirmiş olan Mar
din Mebusu Esad Bey hakkında Divam Riyaset 
kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyetinden avdedinde tecavüz ettirmiş 

olduğu otuz beş günün bu seneki mezuniyetin
den mütebaki müddete mahsubuna dair Mardin 
Mebusu Esad Beyin takriri Divanı Riyase
tin 25 . VI . 1338 tarihli on altıncı Içtimamda 
tezekkür edilmiş ve mumaileyhin bu sene zar
fında bir ay mezuniyet hakkı olduğundan otuz 
gününün mezun ve beş gününün gaibi gayrime 
zun addi tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

B. M. M. Reisisanisi 
Hüseyin Rauf 

REİS — Efendim, Esad Beyin 1338 sene
sindeki mezuniyetine mahsuben bir ay mezun 
addini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

3. — Ankara Mebusu Hilmi Beyin mezuni
yeti hakkında Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Ankara Mebusu Hilmi Beyin mazereti sıhhi-

yesine mebni bir haftalık mezuniyetinin hitam 
bulduğu 16 . V . 1338 tarihinden itibaren on gün 
müddetle mezun addi Divanı Riyasetçe tensibe
dilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur efendim. 

B. M. M. Reisisanisi 
Hüseyin Rauf 

RElS — Efendim, Ankara Mebusu Hilmi 
Beyin on gün müddetle mezuniyetini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — Mezuniyet müddetlerini tecavüz ettiren 
mebuslara badema yeni seneye mahsuben izin 
verilmemesine dair B. M. M. Riyaseti tezkeresi 

Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyet alarak dairei intihabiyelerine gi

den azayı kiramdan bâzıları esbabı muhtelife 
tahtında müddeti mezuniyetlerini tecavüz ettir
mekte ve avdetlerinde müddeti mütecavizenin 
yeni seneden hakkı olan mezuniyete mahsubunu 
talebeylemekte olup bu taleplerin şimdiye ka-
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dar is'afı cihetine gidilmekte idi. Meclis ni
sabı müzakeresinin muhafazası endişesiyle me
zuniyet meselelerini dikkati mahsusa" ile takibe 
ve muayyen bir had dâhilinde kasra mecbur 
bulunulduğu bir zamanda işbu mahsup muame
lesine devam edilmesi binnetice Mecliste bulu
nan arkadaşların mezun gitmelerini tehire se
bebiyet verebileceğinden badema bu suretle te
cavüz ettirilen müddetlerin yeni seneden mat
lup mezuniyete mahsubu muamele yapılmıyarak 
bu tarzda hareket eden zevatın gayrimezun ad
dedilmeleri Divanı Riyasetçe tensibedilmiş ol
duğundan Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur efendim, 

B. M. M. Reisisanisi 
Hüseyin Rauf 

RElS — Efendim, malûmuâliniz birçok ze
vat nıezunen gitmiş idi. Şimdi bir sene zar
fında her bir azanın üç ay mezuniyet hakkı 
vardır. Halbuki birçok zevat mezuniyetlerini 
geçirerek sene zarfındaki hakkı olan mezuniye
tine mahsup muamelesi yaptırıyorlardı. Bu
nun böylece devamı ise nisabı müzakereyi ih
lâl ettiğinden Divanı Riyaset bu kararı mü
nasip görmüştür. Fimabaıt mahsup muamelesi 
yapılmıyacaktır. (Olmaz ve reye, sesleri) 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim, 
her senede her arkadaşın üç ay mezuniyet hak
kını istimal etmek sarahati kanuniye icabatm-
dandır. Zannediyorum ki, mezunen gidip ge
lecek olan arkadaşlara bir sene zarfında bu 
müddet kâfidir. Yalnız öteden beri işi teşev
vüşe uğratan bâzı arkadaşlann 3 - 8 ay izin 
alarak buradan ayrılmasından neşet etmiş bir 
neticedir. 

Bu mahsup meselesine gelince; bâzı arka
daşlarımızın geçen senede geçirmiş olduğu müd
deti bu seneye mahsubetmek zannediyorum ki, 
doğru değildir. Evet bir senede üç ay mezu
niyetini istimal edecektir. Yalnız dikkat edi
lecek bir şey varsa bunu tecavüz ettirmiyelim. 
Yoksa geçen seneden geçirilen bir müddeti bu 
seneye böyle mahsup muamelesi yaparak tevali 
ettirirsek iyi olmaz. Divanı Riyaset buna dik
kat etsin. 

RElS — Efendim, bir senede üç ay mezu
niyet hakkını tecavüz ettirip yeni seneden mah
sup yapmayı Divanı Riyaset mahzurlu gördü 
ve bu kararı ittihaz etti. Divanı Riyasetin bu 
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kararını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ek
seriyeti azîme ile kabul edilmiştir. Fimabaıt mah
sup yoktur. 

5; — MAZBATALAR 
1. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 

Hacı Musaoğlu Rıza hakkındaki evrakı hükmi-
yenin gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

2. — On sene küreğe mahkûm Mesudiyeli 
Grigoroğlu . aram 'a ait evrakı hükmiyenin gön
derildiğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası 

3. — Hiyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Bafra'dan îrakli ve Sokrat ile on sene küreğe-
mahkûm Panayot ve üç sene kalebentliğe mah
kûm Haralâmbo hakkında Adliye Vekâleti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası 

4. — Harb Kazançları Vergisi Kanunum, lü
zumu tefsirine dair Maliye Vekâleti tezkeresi ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları 

5. — Tedavülden kaldırılacak mezkûkâtı 
mağşuşe hakkında kanun lâyihası ve Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları 

6. — Düşmandan istirdadedilen mahaller aha
lisine muavenet icrası hakkındaki Kanunun tef
sirine dâir Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

7. — Hakârî Mebusu Mazhar Müfid Beyin, 
Galayı esar hasebiyle Zonguldak memurlarının 
maaşlarına yapılan zam hakkındaki Kanunun il
gasına dâir kanun teklifi ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (2/538 mükerrer) 

8. — Elviyei Selâse vergilerinin sureti ciba-
yeti hakkında kanun lâyihası ve Kavanini Ma
liye ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbata
ları 

9. — Kırşehir Mebusu sabıkı Bekir Ağa 
(Efendi) hakkında îstida Encümeni mazbatası 

RElŞ — Efendim, dokuz aded encümen 
mazbatası var. Hiyaneti vataniyeden dolayı 
idama malıkûm Kadmhanlı Hacı Musaoğlıı 
Rıza'nm cezasının küreğe tahviline dair Adli
ye Encümeni mazbatası, Pontüs Cemiyetine 
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I mensup Mesudiyeli Grigoroğlu Avram'ın on se-
j ne müddetle küreğe- konulması hakkındaki hük-
| mün tasdikine dair Adliye Encümeni mazbata

sı, Hiyaneti vataniye ile mahkûm Bafralı Niko-
laoğlu îrakli ile rüfekası hakkında Adliye En
cümeni mazbatası, Harb kazançları Kararna
mesinin 26 ncı maddesinin tefsirine dair Ka-
vanin ve Muvazenei Maliye encümenleri maz
bataları, Meskukâtı mağşuşenin temdidi teda
vülü hakkındaki Kanuna dair Kavanih ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları, Düş
mandan istirdadedilen mahaller ahalisine mu
avenet icrası hakkındaki Kanunun tefsirine da
ir Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, Zon
guldak memurları zammı maaş Kanununun il
gasına dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası, Elviyei Selâse vergilerinin maktuan 
iki misli olarak istifası hakkındaki lâyihai ka-
nuniyeye dair Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası, Kırşehir Mebusu sabıkı Bekir Ağa 
hakkında istida Encümeni mazbatası var. Bun
ları ruznameye alıyoruz. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1338 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

A — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiye-
sinin 1338 senesi bütçesi 

REİS — Posta ve telgraf bütçesinin bakıyei 
müzakeratı var, onun müzakeresine başlıyoruz. 

MAZB*ATA MUHARRİRİ RASÎM B. (Si
vas) —, Efendim, 128 nci faslı encümene iade 
'buyurmuştunuz. Seibebi de bizim tasarruf etti
ğimiz (21 000) liranın on bin lirasının bu sene
ye mahsus olmak üzere telgraf muhabere me
murlarına ikramiye veya maaşlarına zammedil
mek üzere tevdii hakkında elli imza ile verilen 
bir takririn nazarı itibara alınmasıydı, encü
men müzakere etti, bu *on bin lirayı ikramiye 
tarzında eğer taksim edersek beher memura 
onar lira kadar hir meblâğ isabet ediyor. Hal
buki senede bir defaya mahsus olmak üzere 
verilen bu on lira Meclisi Âlinin maksadını te
min edemiyor. Encümen, bu memurların ma
aşlarına daimî zam yapılması cihetini düşündü. 
Bunda da üç kısım memurin var. Birisi, geçen 
sene maaşatı (800) e iblâğ edilen kısım. Me
murinin bir kısmı daiha var ki zamaim görme 
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misler. Sonra bunların içerisinde on senelik, 
on iki senelik, on beş senelik emektarlar var. 
Müdüriyeti Umumiye, 'bunların 'behemehal tal
tif ve tesrir cihetini iltizam ediyor; bir kere 
bunların maaşına zam yapmak ieahediyor. 
İkincisi : Seferberlik dolayısiyle fazladan me
mur istihdam ediyorlar. Onların maaşları sekiz 
yüz değil, dört yüz, beş yüz, altı yüz nispe-
tindedir. Onların maaşlarına zam icrasını tek
lif ediyorlar. Bir de çavuş ve müvezzilerin ma
aşlarına bir miktar zam teklif ediyorlar. (Biz, 
ibu üç sınıf memurlara zammı kabul ettiğimiz 
takdirde 36 bin lira kadar İrir para vermek 
icabediyor. Bunlardan şimdilik çavuş ve müvez-
zileri bırakarak arz ettiğim, yalnız iki sınıf me
murinin maaşatma zam yapıldığı takdirde yir
mi bin lira 'bir para lâzımdır. Yani tasarruf et
tiğimiz miktar kâfi geliyor ve bu yirmi bir bin li
ranın içeiisinde tahsisatı fevkalâdeler de dâ
hildir. Binaenaleyh encümenin bulduğu şekil 
'bu şekildir. Heyeti Celile muvafakat ederse 
yirmi bir bin lirayı arz ettiğim memurların maa
şatma zammedeceğiz. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bunu maz
bata suretinde encümen tesbit etmiştir. Zaten 
verilen takrirde 1388 senesinde bir defaya mah
sus olmak üzere ikramiye teklif edilmişti ve 
benim teklifimin müeddası budur ve bundan 
bendenizin anladığım; geçen sene zam görmi-
yeıı memurlara, çavuş ve müvezzilere daimî 
olarak zam icra edilmek şeklindedir. 

RASİM B. (Sivas) — Hayır efendim, müvez-
zi ve çavuşlar dâhil değildir. Yalnız zam gör-
miyen memurlarla seferberlik dolayısiyle istih
dam edilen ve maaşları dört yüz, 'beş yüz, altı 
yüz kuruştan ibaret olan memurlara vereceğiz, 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu memur
ların adedi nedir'? Adedi tesbit edilmiş midir? 
Sonra, yine diğerlerine gadirlik edileceği tahak
kuk etmiş inlidir? .Daha açık tâbirle söylüyorum; 
geçen seneki gibi tarafgirlik olmıyacağı temin 
edildi mi? Çünkü geçen sene tarafgirlik vuku-
bulmuştur. Encümen Ibunu nasıl tasvi'bediyor? 
Eğer 'bunla suiistimalât olmıyacak ise kabul 
ediyoruz. Yok, suiistimal olacaksa ka'bul etmi
yoruz. Yalnız ikramiyeyi kabul ediyoruz. 

RASİM B. (Sivas) — Sorduğunuz suallere 
vekâlet cevap ve izahat versin. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim bendeniz de bu takriri imza etmiştim. Fakat 
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müzakere edilirken encümende maalesef buluna
madım. Bunun bir cemile ve telgraf memurları
nın mesaisini takdir mahiyetinde olarak veril
mesi tensibedilmişti. Yani Türkiye Büyük Millet 
Meclisi telgraf muhabere memurlarının mesaisini -
takdir ettiğinden mânevi bir kıymeti haiz olmak 
üzere on bin lira mükâfatta bulunuyor ve bu se
beple bu teklifi imza etmiştim. Memurinin daha 
ziyade refahına dair ayrı bir teklifi varsa o da 
ayrıca yapılsın ve bu daimî olmasın, tenkihattan 
onar liranın cemile olarak memurlara verilmesini 
bendeniz teklif ediyorum. 

EMİR Pş. (Sivas) — Hangi memurlara?... 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Muhabe
re memurlarına. Efendiler Posta ve Telgraf büt
çesinin müzakeresi esnasında muhabere memurla
rının fevkalâde zahmet çektikleri ve cidden maaş
larının azlığı tezahür etmiştir. Bunlar posta ve 
telgraf umurunu omuzlarına almışlar, gecenin sa
bahına kadar nöbet beki iverek çalışıyorlar. G-e-
çenki takrir Büyük Millet Meclisinin kendilerine 
tevcihini izhar için 10 bin lira ikramiyeden baş
ka bir şey değildir, mahiyeti budur. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim bendeniz 
Mazbata Muharriri Rasim Bey biraderimizin bâzı 
çavuşların maaşatma zamaim icrası hakkındaki 
beyanatına.... (İşitmiyoruz sadaları) Sesim bu 
kadar çıkıyor. Rasim Beyin zamaim icrası hak
kındaki fikrine iştirak edemiyorum, ancak bu 
zamaim yalnız Ankara içinse iştirak ederim. Çün
kü her sınıf memur için galayı esar membaı olan 
Ankara'da geçinmek her türlü tasavvurun fevkın-
dedir. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — İstida En
cümeni; muhabere memurlarının maaşatma zam 
icrasını mazbatasiyle Heyeti Celileye arz etmişti. 
Bu ciheti müzakere etmek için geçengün bu mü
kâfat tarzındaki teklif İstida Encümeni mazba
tası ile tevhidedilerek encümene gönderilmiş idi. 
O cihet hakkında hiç beyanı mütalâa olunmadı. 
Red mi ediliyor? Yoksa muhabere memurlarmm 
maaşatma zam mı ediliyor? 

MAZBATA MUHARRİRİ RASİM B. (Si-
vas) — Efendim onu da mütalâa ve tetkik ettik. 
Encümen zam cihetini tercih etti, ikramiyeyi ka
bul etmedi. Yalnız daimî olmak üzere maaşata 
zamaim icrasını kabul etti. Çünkü ikramiye ka
bul edildiği takdirde her sene bütçeye bir ikra-
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miye faslı koymak icabedecektir. (Doğru şada- ı 
lan) 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ 
VEKILÎ FAHRİ B. — Efendim geçen sene yine 
Meclisi Âlinin eseri lûtfn olmak üzere muhabere ı 
mâmurlarına ait maaşatm dun olmaması karargir 
olmuş ve o yolda tahsisat verilmişti. Bunlar me-
yanmda- 400 - 500 - 600 - 700 kuruşlu memurlar 
vardı. Hepsinin maaşı al esse viye 800 kuruşa ib
lâğ edildi. Ancak 800 kuruştan dun maaş alan ı 
memurinin cümlesi aynı suretle müstefidolama-
dılar. Bundan şu hal tahaddüs etti ki; henüz hiz
mete alınmış olan bir efendi doğrudan doğruya 
800 kûrug alıyor. Beş yüz kuruş maaşla on, on | 
beş seneden beri hizmet eden diğer bir efendi 800 i 
kuruşta kalarak fazla istifade edemiyor. Aynı sı- j 
nıfta olan memurlardan birisi müdür, diğeri me
mur olarak çalıştıklarından bu hal pek tabiîdir I 
ki, inkisarı şevklerini muciboldu. Müddeti hizme
ti çok olanlarla ona mukabil müddeti hizmeti az 
olan efendiler beraber oldular. Ve hizmet müd
detleri fazla olan efendiler meyus kaldılar. Vakaa 
takrirde; ikramiye tarzında olması teklif buyu-
rulmuş idi ise de Dahiliye Vekili Beyefendi zam
mı maaş olmasını arzu etti. Ve Hükümet namına 
esasen bu yolda bir de istida mevcut idi ki, bu
nu müzakere eden Muvazenei Maliye Encümeni 
bu paranın zammı maaş suretinde verilmesini ka
bul buyurdu. Bu suretle yapılan hesabata naza
ran geçen sene verilen zamdan istifade etmiyen 
memurlarımızın adedi pek azdır. Yalnız seferber
lik dolayısiyle cephelerde çalışan bâzı memurlar 
vardır ki, bunlar halen cephelerde fevkalâde ça
lıştıkları halde 400, 500, 600 kuruş maaş alıyor
lar. Altı yüzlüsü âzami, dört yüzlüsü mutavassıt 
derecededir. Bunlar 800 kuruş maaşa geçirileme
mişler ve bundan dolayı meyus olmuşlardır. Ev
velce lûtfolunan tahsisat yalnız ikramiye olarak 
verilecek olursa, evvelce zam almış olanlar da 
bunu alacaklardır ve kendilerine isabet eden mik
tar 8 - 10 lira arasında bir şeydir. Ve bu 8 - 10 
lira bir sene için hiçbir faide temin etmez. Bina
enaleyh zammı maaş suretinde verilecek olursa 
bir faide husulü memuldur. Senede hiç olmazsa 
30 - 40 lira kadar bir para eder ki, bununla hiç 
olmazsa kömürünü tedarik edecek bir vaziyete 
geleceklerdir. 

Rasim Beyefendinin buyurdukları gibi ça
vuşlar, müvezziler, müstahdemin, istisna edilmi-
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yecek olursa yirmi üç bin lira kadar bir meblâğ 
lâzımdır. Bunun ise yirmi bin lirası esasen tasar
ruf edilmiştir ve bunu Heyeti Celile zaten ver
meye razı ve taraftardır. Şimdi fazla olarak 
yapılacak bir lütuf ki, hakikaten mahalline mas
ruf olacağı biiştibahtır ve bunun ikramiye ola-

[ rak on bin liradan ibaret kalacağı bedihidir. Bu 
- zamdan çavuşları da istisna edecek olursak ki, 
bunlar seferberlikten daha evvel tâyin edildikle
ri halde hiçbir zam görmemiş memurlardır ve 
bugün ancak iki yüz elli, üz yüz kuruşla kefafı-
nefse mecburdurlar ve karda, kışta, yağmurda 
hatların tamiratiyle mütemadiyen dağlarda, kır
larda gezerler ve alacakları zam da topu, topu 
iki yüz kuruştan ibarettir, efendim. Binaena
leyh bunun istiksar edilmemesini Heyeti Celile-
den istirham ederim. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Bendeniz Mu
vazenei Maliye Encümeninden bir sual sormak is
tiyorum. 

REİS — Ali Süruri Efendinin suali var 
efendim. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ge
çen sene vukubulan zam dolayısiyle kıdemlerine 
nispeten hâsıl olan adaletsizliği tamir için bu se
ne dairei aliyeniz teşebbüs etmiş midir? Bu büt
çeye nazaran böyle bir teşebbüsü mesbuk değil
dir. Çünkü, Hükümet maaşatta ne teklif etmiş ise 
Muvazenei Maliye. Encümeni aynen kabul etmiş
tir-. Şu halde bu adaletsizliği evvelce düşünme 
yip de şimdi encümenin tetkiki neticesinde ta
sarruf olunan yirmi bin lirayı memurlara tevzi 
için düşünmeniz şayanı hayrettir. Eğer geçen 
seneki zamda adaletsizlik varsa niçin o adaletsiz
liğin tamiri için müracaat etmediniz ve niçin ona 
göre maaşat teklifinde bulunmadınız? Sonra şu
nu nazarı dikkatinize vaz'edeyim ki: «Geçen se
ne yapılan zam dolayısiyle adaletsizlik yapıldı» 
buyuruyorsunuz. Acaba bu adaletsizliği bir de
receye kadar telâfi etmek imkânı yok mudur? 
Müdüriyetçe bu, öyle zannediyorum ki, biraz da 
kasten yapılmıştır, yani taşralardan gelen haber
ler ve bizzat meşhudum olan bâzı halat dolayı
siyle bunun âdeta kasten ve daha açık söyliyeyim 
tarafgirlikle yapıldığı anlaşılıyor.. Bu baptaki 

I fikrinizi söyler miMniz? 

MÜDÜRÜ UMUMİ VEKİLİ FAHRÎ B. — 
Efendim 1338 senesi bütçemizin tanzimi esnasm-

I da 1337 senesinden fazla tahsisat talebedilmeme-
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si, esasen bu cihetin Heyeti Celilece takarrür 
ederek Muvazenei Maliye Encümenine o yolda 
tebligatta bulunulmasından ileri gelmiştir. Bina
enaleyh Muvazenei Maliye Encümenine 1337 se
nesinden fazla, hattâ beş on santim fazla olarak 
bütçemiz takdim edilmiş olsaydı zannediyorum ki 
kabul edilmiyecekti. Kabul edilmiyecek bir şeyi 
istemekten ise, istememeyi biz tercih ettik ve bu 
doğrudan doğruya Heyeti Celüenin vermiş oldu
ğu karar üzerinedir ki, Müdüriyeti Umumiye ge
çen sene yapılmış olan - ademimüsavatı telâfiye 
çare bulamadı. Bunu her zaman düşündük ve 
zannederim, bunu düşünmiyerek bugün öyle bir 
bütçe ile gelmiş olsaydık Muvazenei Umumiye 
Heyetince retle karşınacaktık, binaenaleyh bunu 
getirmedik... Mesele budur, yoksa düşünmedik de
ğil. Geçen sene yapılan tevziatta kasten yapıldı
ğı beyan buyuruluyor, yine Heyeti Celileye tarafı
mızdan vâki olan teklifte derece ve iktidar itibariy
le hepsini alesseviye 800 yapmıyalım, 500- 600, 
lâyık ise #00 ve hattâ 1 000 yapalım ve me
murun iktidarına göre tevzi edelim diye tek
lif edilmiş olduğu halde Heyeti Celileniz maaş
ların alesseviye olmasını ve 800 den aşağı me
mur bulundurulmamasmı arzu ettiğinden 800 
kuruş kabul edilmiştir. Binaenaleyh idare 
doğrudan doğruya hiçbir iş yapmış değildir. 
Ancak Heyeti Celilenizin emrettiği yolda git
miştir. 

ALİ SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Bâ
zı yerlerde kasdi muamele ettiğiniz de vardır. 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
" VEKİLİ FAHRİ B. — Efendim Heyeti Celüe

nin vermiş olduğu karar katî idi. Yani «Tel
graf memurlarına 800 kuruştan dun maaş ve-
rilmiyecektir» biz de 400 kuruş alan memuru 
sekiz yüze, 600 kuruş maaşı olan bir memuru 
yine sekiz yüze iblâğ etmeye mecbur olduk. 
400 kuruş alanlar içerisinde bir senelik me
murlarımız olmakla beraber 700 kuruş alanlar 
içerisinde de 30 sene hizmet etmiş memurları
mız vardı. Bu suretle aynı seviyeye geldiler. 
Kıdem ve ehliyet üzerine yapalım dendiyse de 
Heyeti Celilece ittihaz edilen karar alelseviye 
zam icra edilecektir, yolunda olduğundan o su
retle yapıldı efendim. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Telgraf 
ve posta memurlarının maaşı az olmaktan ziya
de; bunların geceli gündüzlü çalışmaları var-
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dır. Bunlar gece şu kadar saat çalışacak, gün
düz bu kadar çalışacak diye bir tertibatınız 
var mıdır? Yoksa bu tahammülfersa muamele 
nasıl devam ediyor? Buna beşeriyet tahammül 
etmez . 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ 
VEKİLİ FAHRİ B. — Bu gayet ka'bildir efen
dim. Ecnebi idarelerde de Iher yerde böyledir. 
Yalnız o vakit bir memur yerine üe memur 
kullanmak lâzımdır ki o zaman beher memuru 
sekiz saat çalıştırmak lâzımdır. Buna imkân 
bulabilmek için nısıf derecesinde bulunan me
murlarımıza ekalli nısıf derecede daha memur 
ilâve etmek lâzımdır. O zaman alacağımız me
murlara yeniden tahsisat iktiza ediyor ve bu 
talep Muvazenei Maliye Encümenince ret ile 
karşılanır. Maahaza 'buyurduğunuz bu taham
mülfersa işler ancak büyük merkezlerdedir. 
Yani mütevaliyen çalışan merkezlerdedir. Ka
za merkezlerinde ve nahiye merkezlerinde böy
le değildir. Bunlara işin kesreti veyahut azlığı 
hasebiyle geceleri istirahat verilebilir. Sonra 
bu arz ettiğim büyük şehirlerde memurların 
istirahati de nazarı itibara alınmıştır ve üç ay-
danberi hu nöbet usulü tebdil edilmiştir. On 
iki saat çalışırlar. Yani üç nöbet yapan yerler 
12 saat çalışarak 36 saat istirahat ederler. Bi
naenaleyh yevmi mesaileri altı,saat oluyor. Ge
ce sâylerini de nazarı dikkate alarak onların 
yevmi mesailerini 6 saate tenzil ettik. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Kazalarda 
da mümkün olmuyor mu? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMİ 
VEKİLİ FAHRÎ B. — Arz ettiğim gibi müm
kün olur. 

SALİH Ef. ( Erzurum) — Efendim bende
niz muhasebeci beyden öğrenmek istiyorum ki 
bu dairenin varidat ve masrafı tekabül ediyor 
mu? Bütçede karşılığı varsa da irat ve masa
rifi dairenin nasıl gelir? 

POSTA VE TELGRAF MÜDÜRÜ UMUMÎ 
VEKİLİ FAHRÎ B. — Müsaade ederseniz cevap 
vereyim. Bu daire muaveneti maliyeye muh
taçtır. Lâkin geçen seneki muaveneti maliye 
ile bundan evvelki sene zarfındaki muaveneti 
maliye arasında farklar vardır. Yani tekâmül 
ve terakkiye doğru kabiliyet vardır ve gelecek 
sene için de bu muaveneti maliyenin daha az 
olacağını ümidediyoruz. Zira geçen ve evvelki 
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seneye nispetle bu sene ihtimal ki, 60 yahut 70 
bin lira açık ile çıkmak ümidi vardır. 

CEMÎL B. (Kütahya) — Beyefendi buyuru-
.yorsunuz ki; telgraf müdürlerinin ve muhabere 
memurlarının geçen sene Heyeti Celilenizce 
maaşları alesseviye sekizer yüz kuruş olarak 
kabul edildi. Bendeniz Mecliste böyle bir ka
rarın ve böyle bir kabulün vukuunu hiç hatır
lamıyorum ve her vakit Mecliste bulundum. 
Yine bilmiyorum. Sonra hiçbir vakit her han
gi bir memurun aletderecat fikri terakki besli-
yeceği bir silsileyi ve bir dereceyi bozmak doğ
ru değildir. Bendenizin bu bapta bir takririm 
de vardır. Eğer o madde müzakere edilirse 
takririm okunsun, 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Söylediğin, Heye
ti Umumiyeye aidolan bir şeydir. Buna Müdü
rü Umumi ne karışır? 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim, Ali Süruri 
Beyefendi Hazretleri Hükümetçe yapılan bir 
adaletsizliğe encümen de iğmazıayn etmiştir, 
diye buyurdular. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisan Şarki) — Ha
yır hayır efendim, ben böyle bir şey demedim. 

RASÎM B. (Devamla) — Lâyıkiyle tetkik 
edilmediğinden bahis buyurdunuz. 

ALI SÜRURÎ Ef. (Karahisan-Şarki) — Ha
yır lâyıkiyle tetkik edüdiğindendir ki, bu 21 
bin lira tasarruf hâsıl olmuştur. 

RASÎM B. (Sivas) — O halde pekâlâ ben
deniz yanlış anlamışım. Af buyurun. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Efendim, ben
deniz Muvazenei Maliye Encümeninden sormak 
istiyorum ki; şu tasarruflara karşı varidatı. 
umumiyemizin karşılığı var mıdır, yok mudur? 
Bunu söylesinler. 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim, Posta ve 
Telgraf bir Müdiriyeti Umumiyedir. Muvazenei 
Maliye Encümeni bu Müdiriyeti Umunıi-yeden 
(165 000) lira hakiki tasarruf yapmıştır. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Hayır hayır 
efendim, bendeniz bunu murad etmiyorum. Mu
vazenei Maliye Encümeni kâffei devairin he-
sabatını, varidatını almıştır, varidatla masarif 
tekabül ediyor mu, etmiyor mu? (Gürültüler) 

RASÎM B. (Sivas) — O mevzuubahis de
ğildir, efendim! 

ABDULLAH Ef. (izmit) — O halde Muva
zenei Maliye Encümeni bu zamma nasıl taraf
tar oluyor? Bunu anlıyamıyorum. 
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RASÎM B. (Sivas) — Efendim, Muvazenei 

Maliye Encümeni 165 bin liralık hakiki bir ta
sarruf yapmış ve o suretle Meclisi Âliye gel
miştir. Meclisi Âli yapılan bu tasarruf attan 10 
bin liranın telgraf muhabere memurlarının ma
aşlarına zam için karar verdi. (Hayır, sesleri, 
gürültüler) Evet, bâzı rüfeka (53) imzalı bil 
takrir vermiştir ve ikramiye suretiyle diye le
hinde bulunmuştur. Takrir encümene gelmiştir. 
Takriri encümen dûrudiraz müzakere etmiştir. 
Dairei aidesi telgraf memurları arasında yapı
lan adaletsizlikten bahsetti ve o adaletsizliği 
izale için ikramiye tarzında verilmesi a, esasen 
bu 8 - 10 bin liranın muhabere memurlarına 
hiçbir faidesi yoktur, binaenaleyh evvelce, ya
ni geçen sene maaşlarına zam vukubctmıyan 
memurlara verilsin demiştir. Hakem Heyeti 
Aliyenizdir. Kabul ederseniz bütçeye koyarız. 
Kabul etmezseniz mesele yoktur. 

MUSTAFA HÎLMÎ Ef. (Niğde) — Aklımı
za gelmiyor hiçbir vakit. 

RASÎM B. (Devamla) — Efendim, 50 im
zalı takrir verildi. Esasen Meclisi Âli doğru
dan doğruya karar vermez. Münasip ve muva
fık gördüğü bir teklifi encümene gönderir. Bu 
takrir de encümene öyle gelmiştir. Encümen 
şimdi noktai nazarını beyan ediyor. Heyeti Ce-
lile isterse kabul eder, isterse reddeder. 

ABDULLAH Ef. (îzmit) — Efendim, sor
duğum suale cevap isterim. Kim alakadarsa 
lûtfelı cevap versin. 

RASÎM B. (Devamla) — O. bütçenin heye
ti umumiyesine taallûk eder. Bugün müzakere 
edilen Telgraf ve Posta bütçesidir. 

EMÎR Pş. (Sivas) — Efendim, şimdiye ka
dar Muvazenei Maliye Encümenimizin varidat 
ve masarifimiz hakkında beleganmabelâğ ma
lûmatı olduğuna göre Posta ve Ttelgraf büt
çesinden artırabilmiş olduğu bir parayı diğer 
bir yere sarf etmek için bir şey düşünmüşler. 
Teşekkür ederim. Yalnız, Heyeti Celilenizin 
ve cümlenizin malûmudur ki, muhabere memur
ları geceli gündüzlü vazifelerini ifa eden memur
lardır. Bunların fevkattahammül vazifelerini ifa 
ettiğini zannederim, Heyeti Celile tasdik eder ve 
buna şahittir. Şimdi memurinin kıdemine ve maa
şının azlığına ve iktidarına göre yeniden zama-
im yapmak için zannederim ki, Heyeti Celilenin 
böyle bir maksadı olmıyacaktır. Ancak bu muha-
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bere memurlarının gördükleri işler, aldıkları ma- I 
aş nazarı itibara alınırsa, geçen sene lûtufta bu
lunmuşsunuz, bu sene de tekrar 10 bin lira ka
dar bir para ikramiye tarzında verilsin demekte 
zannedersem bir beis yoktur ve cümleniz de bunu 
kabul edersiniz. Fakat kıdeme, ehliyete göre me
murlara maaş tahsis etmek zamanı gelecek olursa 
diğer memurlarla beraber telgraf memurları da 
düşünülebilir. Bu muhabere memurlarının haki- j 
katen ihtiyacı vardır. Bunlar gece ve gündüz ça
lışan kısımdır. Bunlara ikramiye çok muvafıktır. 
On bin lirayı hakikaten ikramiye suretiyle verme
liyi?:. 

ŞEYH FİKRÎ Ef. (Gene) — Zamaim sure
tiyle daha muvafıktır. I 

EMİR Pş. (Devamla) — Fikrimce ona lüzum 
yoktur. Sonra adaletsizlik girer. Bu adamların I 
hidematına karşı on bin lirayı ikramiye suretiyle I 
kabul muvafıktır. e 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Bendeniz 
Salih Efendi ile san rüfekayı kiramın suallerine 
cevap vermek üzere söz aldım. Posta ve Telgraf 
İdaresi Harbi Umumiden evvel Devlete varidat 
temin eden bir idare idi. (1330) tarihine kadar 
senede 200, 250, 300 bin lira kadar bir fazlai va
ridat verirdi. Fakat Harbi Umuminin başlaması 
üzerine tabiî tebeddül etti. Posta İdaresi eskiden 
verdiği varidatından bu senelerde (400) bin lira 
açık vermeye başladı. Geçen sene, 1337 de ver
diği açık 450 bin liradır. Masarif 420 OOOJira, 
varidatı 970 000 liradır. Ümidediyoruz ki, tedri
cen posta idareleri tekemmül ediyor. İstanbul, 
suriye, ve Adana ile olan muhaberenin açılması 
üzerine varidatta epeyce bir tezayüt vûkubuldu. 
Tabiî ilerde bu miktarı kapatacağız. Yani bu ara
daki fark bir iki yüz bin liraya kadar inecektir. 

Bütçenin muvazenesi meselesine gelince; efen
diler, bunu hiç saklamaya hacet yoktur. Bütçe
mizde hiç tevazün yoktur. Neticeyi tamamiyle 
tesbit etmedik. Bütçe açıktır ve açığı da şimdilik 
kapatmak imkânı yoktur. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Arkadaşlarımı
zın verdikleri takrirde ikramiye olarak teklif edil
diği halde encümen bunun üzerine on bin lira 
daha zammederek bunun maaş haline konmasına 
nasıl taraftar oluyor1? Rica ederim hissiyata ka-
pılmıyalını demek istiyorum. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendim en
cümen bir karar vermiyor. İki şekil var. Biri ik- | 
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ramiye, diğeri de maaş şekli. Heyeti Celilenin re
yine bırakılıyor. Encümen bunu mutlak maaş ol
sun demiyor. Encümenin fikri; bu para ikramiye 
olarak verilirse her memura 5 - 6 lira isabet ede
cektir. Geçen sene zam almış olanlar da bundan 
istifade edeceklerdir. Halbuki bir kısım memu
rin vardır ki, bunlara geçen sene biraz adaletsiz
lik olmuş. Encümen bunu Heyeti Celilenin tak
dirine bırakarak ve bu iki şekli de mütalâa ola
rak arz ediyor. Encümen bu hususta bir karar ve
rerek Heyeti Aliyenize gelmemiştir. 

HACİ MUSTAFA Ef. (Ankara) — Arkadaş
lar bilmiyor ve bu meseleyi anlamıyorum. Rica 
ederim şimdi on bin lira ikramiye veriliyor, pek
âlâ verilsin. Fakat dâiniz bunu takdir etmiyor de
ğildir. Hakikaten Ankara'da 40 - 50 - 60 lira ile 
pek kolay idare olunamaz. Bunu hepimiz biliriz 
ve hepimiz takdir ederiz. Lâkin efendi bir kere 
düşünelim. Biz şimdi ikramiye vereceğiz. Nere
den? Kesemizden mi vereceğiz0? Nereden alıp ne
reye vereceğiz? Cephede canını feda eden nefera-
tın iki yüz elli kuruşunu niçin elli kuruşa indir
dik efendim? Allah aşkına. Cephe Zammını niçin 
indirdik? Para olmadığı için değil mi? Dün de 
burada arz ettim. 50 hanelik bir köyde 25 erkek 
vardır. Efendiler bu paraları kadınlar, şüheda 
aileleri veriyor. Rica.ederim Ali şu kadar iş gö
rüyormuş, Veli bu kadar iş görüyormuş diye Al
lah aşkına bunu yapmayın, günahtır ve dünyevi 
ve uhrevi mesulüz. (Alkışlar) Arkadaşlardan bi
risi diyor ki; Ankara'da geçinilmezmiş. Pekâlâ 
sorarım, efendim o efendi Ankara'dan başka bir 
yere gider mi? Yani filân yere gideceksin, dense 
acaba Ankara'yı terk eder mi? Ama parası yok. 
Ben de biliyorum birader. Evvelemirde bir kere 
para nasıl alınıyor? Ve nasıl veriliyor! diye düşü
nelim. Ondan sonra ikram yapmaktan adam uta
nır. Efendiler ikram nasıl olur? İnsan kendi ce
binden çıkarır verir. Rica ederim. Bunun reddi 
vaciptir ve cümlenizin vazife ve borcudur. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arka
daşlar bu meselenin nasıl cereyan ettiğini düşü
nürsek işin umumi bütçe meselesine vardığını 
görünce hayret etmemek kabil değildir. Muhak
kak bir şey var ki, herkes uhdesine düşen vazi
fede fedakârlık yapmakla mükelleftir ve yapı
yor ve hiçbir kimse mükâfat da beklemiyor. Pos
ta ve Telgraf bütçesi müzakere edilirken Heyeti 
Celile birkaç arkadaşın teşebbüsüyle o kısımda 
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çalışan memurlar için bir ikramiye düşündü ve 
Heyeti Celile ancak bunu nazarı dikkate alarak 
Muvazenei Maliye Encümenine havale etti de
mek; o demektir ki, açıklı bütçemizin umumi he
sabını yaparak tahammüle kudretti vardır, der
se, pek çok hüsnüniyet gösteren Heyeti Celile 
bunu reddedecek değildir. Fakat görüyorum ki, 
Encümen bunda ısrar ediyor, diyemiyor. O halde 
bunda büyük bir mesele görmüyorum. Mevzuu-
bahsolan mesele bir ikramiye meselesidir. Takrir 
reye konur ve mesele halledilir. Yoksa böyle 
umumi bir büte*e müzakeresine bu müzakerenin 
meydan verebileceğini kabul etmiyorum. Çünkü, 
o hususta .söyliyeceğimiz o kadar sözler var ki, 
şimdi bu dar mevzuda o meseleyi halletmeyi mu-
va fi k görmüyorum. 

RASİM B. (Sivas) — Efendim, encümen, 
bir zam teklifi ile gelmemiştir. Elli imzalı takrir 
sahibi arkadaşlar tekliflerinden sarf mazar edi
yorsa encümen de vazgeçer, esasen bu, encüme
nin teklifi değildir. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) —• 
Efendim, ahvali maliyemizin hakikatini bilmeyip 
şu ikramiye ve zam müzakeresinde bulunan her 
hangi bir nazar sahibi efradı milletten olması 
dolayısiyle kendisini pek mesut zanneder. Bu 
müzakere şöyle cereyan ediyor, keenne bizim va
ridatımızla masarif âtımız tekabül etmiş, varida
tımız artmış. Sonra düşünüyoruz ki, bu varidatı 
ne yapalım? Nereye verelim? Zam mı yapalım? 
Beyefendiler, muhabere memurları olsun, pos
tanın sair memurları olsun, diğer memurini 
Devlet olsun sizden zam istemiyorlar, ikramiye 
de istemiyorlar. Muntazam maaşlarını istiyorlar. 
Marttan beri dört ay geçti, sorarım acaba kaç 
maaş verdiniz? İkramiye mi verelim? Yoksa zam
mı maaş mı verelim? Bununla uğraşmak çok abes 
oluyor. Yani affı âlinize mağruren arz ediyorum. 
Geçen gün takrir sahibi arkadaşlarımdan da rica 
etmiştim, o takriri yazmışlar idi, imza ettiriyor
lardı. Bendenize de getirdiler. Bu takriri verme
yin, dedim, ahvali maliyemizi düşünelim, dedim, 
sonra takrir on bin lira üzerine yapıldı. Evet 
efendiler, bu on bin lirayı taksim edersek bunu 
tevzi ettiğimiz zaman memur başına üç veya beş 
lira düşer, ikramiye suretiyle yaparsak bir deta
ya mahsus olmak üzere adam başına on bankı-
not düşüyor. Yani ayda bir bankmot dahi olmu
yor. Şimdi gerek zam, gerek ikramiye suretiyle 
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verilecek olan bu para memurların hiçbir yura-
sına merhem olmıyacak; bilâkis Hazinei Devlette 
on bin lira gibi bir açık bulunacaktır. Efendiler, 
on bin lira az bir şey değildir, az para mı? Dam
laya damlaya göl olur. Bugün değil on bin lira, 
milletin on parasının dahi büyük* kıymeti var, 

Sonra efendim, nazarı dikkati âlinize de şu
nu arz edeyim : Teklif sahiplerinin takrirlerinde 
tezahür eden cihet, on bin liranın ikramiye ola
rak verilmesi şeklinde iken, encümen hesabedi-
yor, ikramiyeyi maaşa zam yapıyor. Yirmi bin , 
lirayı muvafık buluyor,^ bir kısım memurlara 
yapılacak zammı yirmi bin liraya çıkarıyor. Hem 
istirham ederim. İlk defa olarak Muvazenei Ma
liye Encümeninin sâyi meşkûr olsun, bütçede 
yirmi bin lira kadar bir tasarruf yapmış Şimdi 
bu tasarruf edilen parayı verecek yer mi araya-
1 im? Rica ederim, istirham ederim böyle olur 
mu? Badema suimisal olur ve Muvazenei Maliye 
Encümeninin azmini kırar ve badema tasarruf 
yapmak için gayret göstermemelerini tevlideder, 
bu zaruridir. Güya bu para gayrikabili tamir bir 
ııâs imiş gibi ve arz ettiğim veçhile, Hazinemiz 
para ile dolu imiş gibi aman bunu da verelim; 
şunu da verelim, demek muvafık değildir, öyle 
ise bütçe müzakeresiyle Meclisi Âli niçin meşgul 
oluyor? Hiç meşgul olmasın, vaktimiz geçmesin, 
başka işimize bakalım. Binaenaleyh, istirham 
ederim, ikramiye ve zam namiyle hiçbir şey ve
rilmesin, böyle bir takrir kabul edilmesin, red
dedilsin, yalnız memurlarımıza maaşlarını mun
tazaman verelim, gayemize doğru yürüyelim ve 
memurlarımızın maaşlarını muntazaman verip 
onları çalıştıralım. / 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. (Kâfi, sadaları) 

Riyaseti Celileye 
Böyle bir zamanda beytülmalden ikramiye ve 

teberrüat caiz değildir, teklifi vâkıın külliyen 
reddini teklif eylerim. 

25 Haziran 1338 
Karahisarı Şarki 

Ali Süruri 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Encümence verilen yirmi 

bir bin liranın maaşa zam suretiyle verilmeğini 
teklif eylerim. 

Malatya 
Feyzi 
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ALİ ŞÜKRÜ B. — Para farkı seksen beş bin 

lira kadar ediyor mu? 
RASlM B. (Devamla) — Efendim, yirmi iki 

bin İngiliz lirası (150) bin lira kadar oluyor. 
Bu cihazın bir binası olacak; 20 - 22 bin lira 
kadar da bu binanın inşasına gidiyor; masarifi 
tesisiyesi filân da var, geçen sene az tahmin edil
miş efendim. 

ALİ ŞÜKRÜ B. — Efendim, sualim dolayı-
siyle bendenizin arz etmek istediğim... 

REİS — Münakaşa oluyor efendim. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Münakaşa de

ğil efendim, sual soruyorum, müsaade ediniz. 
Vaktiyle mütehassısları marifetiyle bu iş 

düşünülmemiş, bir telsiz telgraf tesis edelim 
denmiş; aklı eren de, ermiyen de bu işe karış
mış... Evvelâ yüz bin lira kâfidir zannedilmiş, 
Şimdi de yüz seksen bin lira isteniyor. Ben şu
na kaaniim ki, bu sene bu iş yine yapılmayacak
tır ve zannediyorum ki, bu telsiz telgraf bu se
ne yine buraya gelemiyecektir. Bir para farkın
dan bahsediliyor. Para farkı evvelce de takri
bi olarak konabilirdi. Böyle, 30 - 40 - 50 bin 
lira para farkı olmaz. Fark olsa olsa beş altı 
bin lira olabilir. Malûmâliniz Almanya'da ya
pılan muamelelerin Mark üzerine değil İngiliz 
lirası üzerine yapılması lâzımgelir. 

BASIM B. (Sivas) — Efendim, Alman mar
kı ile vermiyorlar. İngiliz lirasiyle veriyorlar. 
Filhakika geçen sene bu tahsisat Alman markı 
olarak hesabedilmiş, fakat bilâhara İngiliz lira
sının gayrı bir para ile verilmeyeceği tahakkuk 
etmiş ve onun üzerine 22 bin İngiliz lirasına 
alınabileceği tahmin olunmuştur. 22 bin İngiliz 
lirası da 150 bin lira kadar - bizim para ile -
bir para ediyor ki, üst tarafı da cihazın nak
liye masrafı, tesis ve bina masrafı ve saireye 
aidolacaktır. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ben an
lamıyorum. Mebusların; Muvazenei Maliye En
cümeni âzasından olan mebus arkadaşlarımızın 
böyle zam veyahut bilmem ne meselelerinde mü
dafaa salâhiyeti var mı1? Böyle şeyleri Hükü
met istiyecek ve Hükümet müdafaa edecek. Biz 
de bu parayı veririz, vermeyiz diye müdafaa 
edeceğiz. Halbuki zammı bizim arkadaşlarımız 
müdafaa ediyor; bunu anlıyamadığım için arz 
ediyorum. 
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RASİM B. (Sivas) — Efendim, biz tetki-

katımızı arz ediyoruz. Yoksa mutlaka bunu 
veriniz ve yahut vermeyiniz demiyoruz, tet-
kikatımızı arz ediyoruz. 

NECİB B. (Ertuğrul) — Bu telsiz telgraf, 
dünyada mevcudolanlarm en mükemmeli midir? 
En yenisi midir? Nedir? 

RASlM B. (Sivas) — En mükemmelidir efen
dim. 

HAKKI B. (Ergani) — Bir tane olarak 
Dünyaya gelmiştir. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) -i- Efendim, za
ten çekilen zararlarımızın kısmı âzami hesap
sız yapılan işlerin neticesidir. Geçen sene bu 
yüz bin lira istenildiği zaman denmişti ki, bu 
yüz bin lira ile bu telsiz telgraf buraya gelip 
kurulacaktır, işliyecektir ve bu ifade zabıt
larda mevcuttur. Demek ki, vaktiyle müte
hassıs kambiyo farkını hesabetmiş, buraya ge
linceye kadar olacak masrafı hesabetmiş, ma
sarifi tesisiyeyi hesabetmiş ve bu parayı iste
miş. Halbuki şimdi; o zaman her şeyi için kâ
fi addedilen yüz bin liraya, zamimeten seksen 
bin, seksen beş bin lira daha para isteniyor. 
Bununla bu cihaz kuralaeak imiş, ben buna da 
inanmıyorum. Gelecek sene bir seksen bin lira 
daha istenecek( öyle, öyle sesleri) Ben bunu 
anlamıyorum. Deniliyor ki, evvelce Alman 
Markı ile alınacağı zanedilmiş, sonra da Mark 
ile vermiyecekleri anlaşılmış ve ingiliz parası 
ile hesabedilmiş... Bendeniz biliyorum ki. mü
tarekeden sonra Avrupa'da yapılan bütün bü
yük muamelât, hatta büyük ticarethanelerin 
muamelâtı bile, kontratlar ve saire; hep ya 
dolar üzerine akdediliyor veya ingiliz lirası üze
rine akdediliyordu. Çünkü Mark piyasası sabit 
değildi, bunu tesviye etmek, yatırmak îâzını-
gelirdi. Sonra biz biliyoruz ki, ve ben öyle 
zannediyorum ki, Almanya'ya giden bir milyon 
lira içinde bütün masraf ona dâhildir ve zaten 
ben burada bir telsiz telgraf mütehassısı tanı
yamıyorum. Anadolu dâhilinde böyle bir mü
tehassısımız yoktur. Binaenaleyh bu telsiz telg
raf buraya gelemiyecek, gelse bile işliyenıiye-
eektir. Çünkü maateessüf daha az kuvveti ha
iz olan telsizler işlemiyor. 

Bendeniz diyorum ki, bu hususta mesul bu
lunanlar mesuliyeti deruhde etsinler ve desin
ler ki, artık biz bu para ile bunu alacağız, ku
racağız, işleteceğiz. Çünkü geçen sene isteni-
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Riyaseti Celileye 

Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi mu* 
vâfıkı maslahattır. Müzakerenin kifayetiyle tek
lifin reye vaz'im . teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Bütçemizin açığını kapatmak gayretinde bu

lunduğumuz bir sırada muhabere memurlarına 
on bin lira mükâfat teklifi, teklifi malâyütak 
olduğu halde Muvazenei Maliye Encümeninin 
yirmi bir bin lira zammı maaş teklifi ağreptir. 
Binaenaleyh her iki teklifin reddini teklif ey
lerim. 

24 Haziran 1338 
Karahisarı Şarhi 

Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir hali malî, zammı maaş ve

ya ikramiyeye mânidir. Binaenaleyh ıvtcvzıra-
bahis teklifin reddiyle diğer mad letere geçü-
mesini talep ve teklif eylerim. 

Ankara Kângırı Canik 
Mustafa Ziya Emin 

REİS — Efendim reddi mutazammın iki tak
rir var evvelâ onları reyi âlinize'vaz'ediyorum. 

Canik Mebusu Emin Beyin, Kângırı Mebusu 
Ziya Bey ve rüfekasmın takrirleri - ki reddi 
havidir - ikramiye veya bir gûna zamaim ya
pılmasın diyorlar. Efendim gerek ikramiye ve 
gerek zammı maaş olarak yirmi bin veya on bin 
lira zammı reddedenler lütfen ellerini kadlırsm. 
Ekseriyetle zam ve ikramiye reddedilmiştir 
efendim. Kabulüne dair takrirler var ve mad
delere geçilmesine dair ve birde tadil teklifi var 
onları arz edeyim. 128 nei faslın müzakeresi 
bu ikramiye ve zammı maaşın neticesine t ilik 
edilmişti, şimdi onu reyi âlinize arz ediyorum. 
(Gürültüler) Müsaade buyurun. Ben söyliye-
yim bir defa. (128) nci faslm yekûnu (220 664) 
liradır. 

CEMÎL B. (Kütahya) —> Reis Bey benim 
takririm reye konmazdan evvel okunmalıdır, 
sonra geçti diyeceksiniz. 

REİS —- Faslı reye koymadım efendim. Ko
yarsam günah benimdir. 

Riyaseti Celileye 
(128) nci faslın ikinci maddesindeki müdür 
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ve memurlar maaşatı asliyesinin kaza müdür
leri sekizer yüz ve nahiye müdürleri yedişer yüz 
kuruş olmak üzere kabulünü teklif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

RElS — Efendim Cemil Bey kaza ve nahiye 
telgraf müdürlerinin maaşını bu fasılda tesbit 
etmek istiyor. Hulâsası budur efendim. Takriri 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
ellerin^ kaldırsın, reddedilmiştir efendim. 

Efendim faslın yekûnunu reyi âlinize arz 
ediyorum. Faslın yekûnunu (220 664) lira ola
rak kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Efendim (136) nci faslın tahsisatı fevkalâdeı 
şehriyeleri encümence (754 720) lira olmak 
üzere tesbit edilmiştir. Bunu reyi âlinize vaz' 
ediyorum. 1388 senesi bütçesinin 136 nci faslı
nın müzakeresini kâfi görerek diğer fasla ge
çilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

REİS — Efendim (136 nci) (A) faslı telsiz 
telgraf hututu hakkında.... 

RASİM B. (Sivas) — Efendim (136 nci) 
(A) faslı hakkında evvelki içtimada müzakere 
cereyan etmiş, fakat reye konulmamıştı evvel
ce de arz ettiğim gibi, geçen sene yüz bin lira 
istediler, bu sene de seksen beş bin lira isti
yorlar. Telsizin yirmi iki bin İngiliz lirasına 
alınacağı anlaşılmış. Bunu hesabettik, yirmi iki 
bin İngiliz lirası, yani yüz elli bin bankonot 
ediyor. Buna bir de yirmi bin liraya bir daire 
yapılacak, yani bu para bu binaya gidiyor. 
Efendim (170 000) lira oluyor yirmi bin lira da 
sigorta ve sairesine ve nekliye masrafına gidi
yor yekûnen (185 000) lira oluyor. (185 000) 
lirayı encümen kabul etmiştir. Takriben 200 -
250 ton sikletinde olan bir şeyin Ankara'ya 
kadar gelmesi için de yirmi bin liradan aşağı 
bir masraf kifayet etmez. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Buyurdunuz 
ki telsiz telgraf cihazının yirmi iki bin İngiliz lira
sının mukabili olan yüz elli bin liraya alına
cağı hesabedildi Bu hesap bu sene mi oldu? 

RASÎM B. (Sivas) — Şimdi efendim yani 
bu defa.... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Gecen sene 
neden dolayı daha az para almışlardır? 

RASÎM B. (Sivas) — Şimdi para farkı var 
efendim, 
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len miktara yakın bir para da bu sene isteni
yor. Gelecek sene veya yarın bu miktar bir pa
ranın daha istenip istenmiyeceği bizce meçhul
dür. Biz mütemadiyen aklı ermiyenlerin ve 
mütehassıs olmıyanlarm ortaya atmış oldukları 
tahmin üzerine milletin cebinden para vermiye-
lim. Demin on bin lira zammı vermiyelim diye 
düşündük, şimdi de seksen bin lira, yüz bin 
lira isteniyor. Bunu nereden vereceğiz? 

Her halde artık bu hususta mütehassısları 
tarafından bir hesap alınmalı ve fcatî bir mesu
liyet deruhde edilmeli, mesul olan zat kim ise 
mesuliyeti deruhde etmeli ve onun üzerine pa
ra istenmelidir. Yoksa âtisi meşkûk ve bilâ-
hara daha ziyade tahsisat istenmesi memul olan 
bir iş iç4n daha fazla para veremeyiz ve ben 
zannetmiyorum ki, ahvalihazıra dâhilinde iki 
yüz elli tonluk bir telsiz telgraf cihazı buraya 
getirilebilsin, çünkü bu harb kaçağıdır ve ben
ce zaten bunlar lüks şeylerdir. Bunlara hiç lü
zum yoktur. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Bendeniz evvelemirde Hacı Musta
fa Efendi arkadaşımıza cevap verdikten sonra, 
telsiz telgraf hakkındaki tetkikatımı arz ede
ceğim. Encümen, bu kürsüye geldiği zaman 
katiyen Hükümetin dâvavekâletini yapmaz, bu
radaki vazifesi kendisine mevdu olan mesele 
hakkındaki tetkikatmı Heyeti Celileye arz et
mektir. Her encümende bulunan arkadaşları
mız, o encümene gelen mesele hakkında bir tet-
kikatı evveliyede bulunur ve o tetkikatı evve-
liyenin neticesi niye müncer olursa onu Heyeti 
Celileye arz eder. 

Telsiz telgraf hakkındaki tetkikatıma ge
lince; Heyeti Celilenizce evvelce verilmiş olan 
bir karar üzerine Hükümet 250 bin liralık tah
sisat talebini havi bir lâyihai kanuniye gön
dermiş. Bendeniz o zaman Malta'da idim, bu
rada ve encümende değildim. Bu Lâyiha En
cümenine havale edilmiş, encümende bir müd
det kalmış ve aradan üç dört ay geçtikten son
ra aynı nispette 200 bin liralık bir tahsisat tek
lifi daha yapılmış, oda encümende kalmış. 
Bendeniz ' bilmem; belki hatırı âlinize gelir. 
Geçen sene zannederim Kânunuevvel zarfında 
idi Celâleddin Arif Beyin bir izahatı üzerine, 
telsiz telgrafa aidolan teklifin encümenden He
yeti Umumiyeye gelmesine karar verildi. En-
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| cümen o karar üzerine tetkikatına başladı, Pos

ta ve Telgraf Müdürü Umumisi Sabrı Beyi de 
encümene getirdik. Sabri Beyin encümende 
vermiş olduğu izahatta; birisi Alman ve 
diğeri İtalyan olmak üzere iki fabrika vekille
rinden, burada teslim edilmek şartiyle iki taah
hüt dermeyan olunmuş. Teklifin birisi iki yüz el
li bin, diğeri otuz bin lira. Hükümet bunları 
çok görmüş. Bunun, üzerine, Sabrı Bey - zaten 
Almanya'da tahsil etmiş bir telgraf mühendisi
dir - Almanya'da bildiklerinden birkaç fabrika
ya yazmış ve böyle bir telsiz telgraf Almanya'da 
kaça alınabilir diye sormuş. Oradan birtakım fi
yatlar göndermişler. Sabri Bey encümende o fi
yatlardan bahsile bunların yüz bin liraya kadar 
alınabileceğini söyledi. 

HAMDİ B. (Tokad) — Mecliste de söyledi. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Evet arz ede
ceğim. Encümen aynı mütalâaya binaen lâyihai 
kanuniyeyi o suretle tadil ederek Heyeti Celileye 
arz etmişti. Sabri Bey Heyeti Celilede de aynı 
izahatı söylemiş ve onun üzerine yüz bin lira 
tahsisat verilmiş. Bu defa da seksen beş bin lira
lık bir tahsisatı munzamma talebini havi bir lâ
yihai kanuniye Heyeti Celileye arz olunmuş ve 
encümenimize havale edilmiş. O lâyihayı aldık. 
Hakikaten Heyeti Âliyenizin de nazarı dikkatine 
çarptığı gibi evvelce yüz bin liraya alınacağı 
dermeyan edilen bir şey için tekrar seksen beş 
bin lira daha istenmesinin esbabını biz de aradık. 
Aldığımız izahatta Sabri Beyin söylediği gibi ve 
biraz fark ile, yüz on bin lira ile fabrika teslimi 
bu makinanm alınması imkânı görünmüş, fakat 
Sabri Bey buna cesaret edememiş, Mersin mahal 
li teslim olmak üzere makinanm alınması için 
müzakerata girişmiş, 22 bin İngiliz altını kıyme-
tiyle kararlaştırılmış, mukavele akdetmemiş, bu
radan istizan etmiş, bu fiyata bunu alayım mı, al-
mıyayım mı? Demiş; tabiî alınmasına Heyeti Ce-
lileniz karar vermişti. 22 bin İngiliz altını 680 
kuruştan 156 bin küsur lira tutuyor. Makinanm 
oradan buraya kadar nakli, burada beton ile yer
leştirilmesi, ebniyesinin inşası suretiyle burada 
hesabettik. 185 bin liradan aşağı olmıyacağına da 
bize kanaat geldi. Telgraf cihazının aslının 22 
bin liradan aşağı almamıyacağı beyan edilmesi 
üzerine esasen Heyeti Celilece kabul olunmuştur 
diyerek o tahsisatı bütçeye ithal etti. Ayrıca ka-

I nun lâyihası da vardır ve Riyasete de mazbata 
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ile göndermiş idi. Bunun tabiî buraya alınıp 
getirilmesi ve burada bu sene için kurulup işle
tilmesi gibi safahat encümenin salâhiyeti dâhilin
de değildir. Tabiî bunu Hükümet taahhüdeder 
etmez, o başka. Bu husus Hükümete aittir. Anla
dık ki, 156 bin lira ile yerinde alman bir makina 
meydana gelmesi için 185 bin lira kadar bir mas
rafı her halde intaeedeeektir. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Mubayaa edilme
miş, buraya gelmemiş olan bir mal için ona bir 
mesken, bir yer lâzımdır diye şimdiden mevzuu-
bahsetmek olur mu! Bir kere gelir, icabederse on 
bin, yirmi bin lira ne ise o zaman zam verilebilir. 
Daha makina alınmadan bu zamma nereden ihti
yaç hâsıl oluyor? Mubayaa edilmiyen, yani alın 
mıyan bir at için dört nal hazırlamak gibi bir şey 
ki, nedir? Yirmi bin lira inşaat parasını soruyo
rum. . 

ALt CENANİ B. (Ğazianteb) — Tabiî efen
dim gelirse buna mesken lâzımdır. Bu para mu
bayaa edilen şeye sarf olunur. Sarf olunmazsa 
tasarruf olunarak bütçede kalır. Her halde bir 
şey geldikten sonra ona tekrar tahsisat almak 
doğru değildir. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Encümenden 
maksat, meseleyi halledip, tetkikedip neticeyi He
yeti Âliyeye arz etmektir ki, bununla Heyeti Âli
ye meşgul olmasın demektir. Madem ki, Heyeti 
Âliye bununla meşgul oluyor. On bin lira Heye
ti Âliye verir, onlar on sekiz bin lira getirir. He
men üç, beş saat meşgul olur. 

ALÎ CENANI B. — Efendim tetkikatımızm 
neticesini arz ettik. İster kabul edersiniz, ister et
mezsiniz. Kimse ile pazarlık edecek değiliz. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHİ B. (İstan
bul) — Muhterem refikim Ali Şükrü Bey, bende
nizden katî bir «öz istedi, 185 bin Mra, ile buraya 
gelip gelmiyeceği hakkında Hükümet katî bir söz 
versin, dedi. Maa/teessüf öyle bir söz veremem. Söz 
vermek de imkân haricindedir. Çünkü bu para 
ile îngiliz lirası mubayaa edilecek. Bu parayı siz 
bize ne zaman vereceksiniz? O malûm değil. Son
ra Maliye Vekili ne zaman verecektir? Bu, büsbü 
tün şüphelidir ve o zaman îngiliz lirasının kesbe • 
deceği fiyatı bilemem. Ondan sonra bu 250 tona 
baliğ olan şeyi nakledecek vapurların hamule fi 
yatları tereffu edecek midir, etmiyecek midir? 
Bunu şimdiden ben tâyin elemem ve bunun için 
söz veremem. Sonra bina için gelecek eimento-

.1338, C : 1 
nun ve sairenin fiyatı aslisi tebeddül edecek mi
dir, etmiyecek midir? Bunu bilemem. Benim söy-
liyeceğim bir. şey varsa bugünkü fiyatlar üzeri
ne bu paranın kifayet edip etmiyeceğini söyle 
mektir. Fakat birkaç ay sonra fiyatlar ne olacak? 
Kur ne alacaktır? Bunu bilmek için keramet 
ister. Bunu bilseydim kambiyo oyunlarına gi
rer, büyük servetler cem ederdim. Bilemediğim 
için katî söz veremem. Bu para kifayet eder mi? 
etmez mi? Yarın îngiliz parası fevkalâde yük
selir. Yahut bizim paramız yükselir. Daha az 
masraf gider veyahut daha çok masraf gider. 
Bunu şimdiden takdir mümkün değildir. İm
kân haricindedir. Filvaki vaktiyle yüz bin li
ranın kifayet edeceğini söylemişlerdi. Malû-
muâliniz evvelce bir Osmanlı kâğıdı ile ancak 
(elli) Mark satmalmabiliyordu, bugünkü Mar
kın fiyatı tazminat meselesi dolayısiyle düş
müştür. Fakat bir dereceye kadar bizim pa
ramız sabit kalmıştır. Bugün Osmanlı kâğıdı 
ile iki yüz Mark elde edilir. Fakat Almanlar, 
yahut böyle parası daha ziyade tahavvülâta uğ
rayanlar ticarette daima sabit bir halde bulu
nan, buyurdukları gibi, ya Dolar üzerine veya
hut îngiliz parası üzerine muamelei ticariyele-
rini yapmaya başlarlar. Bu münasebetle îngi
liz parası bizim paraya nispetle yükselmiş bu
lunduğundan bu fark basıl olmuştur. Binaen
aleyh memleketimizde telsiz telgraf tesisine lü
zum olup olmadığını Heyeti Celile benden da
ha iyi takdir buyururlar. (Elzemdir sadalan) 
Ve bu kanaatte sabitkadem iseniz lâzımgelen 
parayı Heyeti Celilenizin kabul etmesi ieabeder. 
Yok bunun lüzumsuzluğuna kaani olursanız 
derhal bu parayı tayyedersiniz. Fakat bende
nizden imkân haricinde birtakım taahhüt ve 
teminat istemeyiniz. Çünkü o teminatı verecek 
olursam belki mahcubolurum. Mahcubolacağım 
şeyi de temin edemem. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Mütehassısları 
bilir efendim. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. (De
vamla) — Mütehassıs meselesine gelince; bizim 
Posta ve Telgraf Müdiri Umumisi Sabri Bey 
bugün mevcudolan fen memurlan arasında 
mütehassıslardan mâduttur. Fakat telsiz tel
grafçılık meselesini tahsil etmiştir diyemem. 

FERÎD B. (Çorum) — Etmiştir efendim. 
DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. — Fa-

kat telsiz telgraf her gün tahavvül ve tebeddü-
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le uğrıyor ki bunları yakından tetkik etmiş J 
bir mühendis ile, burada diyemem, ancak İs
tanbul'da mütehassıslarla bir müzakere olun
sun veya olunmasın, telsiz telgraf her gün te-
kemmülâta uğramaktadır. Her gün yeni te- I 
rakkiyata mazhar olmaktadır. •Bunu mubayaa 1 
edeceğimiz fabrika en meşhut- fabrikalarda!! 
birisidir. Bu fabrika her gmı yeni terakkiyah 
tatbik etmekle meşguldür. Bu fabrika bizim için 
sahte -bir şey yapamaz. Cihanın şöhretini ihraz 
etmiş bir fabrikadır ki, daima en mükemmel 
alâtı yapmakla meşguldürler. Bunların fiyatları 
fabrikaları, usulleri malûmdur. Bunu yerleştir
mek için fabrikadan mühendis ve mütehassıs ge
lecek, kuracak, işletecek ve ondan sonra parası 
temin olunacaktır. Mesele bundan ibarettir. Mü
tehassıs meselesine ehemmiyet vermeyiniz. Fab
rika tarafından mühendis gelecek, burada mrkı
nayı vazı ve tesis ettikten sonra parasını alacak- j 
tır. 

HAFIZ HAMÎD B. (Biga) — Yapılacak 
mukaveleye bunlar ithal edilecektir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hükümet 
para verecekse vakit ve zamaniyle versin, bu\ or
dunuz. Gecen sene tahsis olunan yüz bin lirayı 
Maliye Vekili Bey emrinize vermiş midir, verme
miş inidir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Gecen sene o para tahsis olunduktan sonra Mü-
diri Umumi Sabri Bey Avrupa'ya gitmişti. Tet-
kikat yaparak kendisine lâzım olan bir müesse
seyi» yani telsiz telgraf eehizesini bulduktan son
ra az zaman zarfında kurlar tebeddül etmiş, pa
ra fiyatları tebeddül etmiş, binaenaleyh, yüz bin 
lira kifayet etmemiş. f 

OSMAN B. (Kayseri) — Sabri Bey bu işe j 
memur edilip gideli kaç ay olmuştur. \ 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — j 
Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, beş ay olu- İ 
yor. 'I 

OSMAN B. (Kayseri) — Her gü ı için yev- J 
miye ne alıyor? | 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. - İ 
Yevmiye on lira mı? On beş lira mı? öyle bir sev j 
alıyor. j 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan)— Efendim, 
evvelce yüz bin lira alınmıştı. Şimdi (185) bin 
lira isteniyor bu, farkı fiyatından mıdır! 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. - - j 
Hayır efendim. Mark fiyatı fevkalâde tahavvü- | 
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lata uğradığı için Alman tüccarları mubayaatla-
rını ve siparişlerini ancak, İngiliz lirası üzerine 
kabul etmelerinden bu fark hâsıl olmuştur. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Şimdi öyle 
ise arz edeyim. Almanların bütün malları mem
leket dâhilinde ucuz olduğu halde harice çıkar
ken mahsus ağır bir İhraciye Resmi alıyorlar. 
Bunun üzerine bu hesabı tutturuyorlar. Efen
dim, iki senede bir iş böyle olduğu halde şimdi 
185 bin lira yapmaması lâzımdır. Ya 110 bin ve
yahut 120 bin lira etmesi lâzımgelir. Ancak, bu 
kadar tahavvü! eder bu tahavvü 1 de Marka göre 
değildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — 
Buyurduğunuz doğru değildir. Almanlar, malını 
dışarı çıkarırken hiçbir zaman İngiliz; lirası ile 
tekabülünü düşünmez. Almanlar, İngiliz piyasa
sından daha ucuz satarlarsa kazanabilirler, yok
sa dediğiniz gibi kendi eşyalarını birçok ihracat 
rüsumu zammetmek suretiyle İngiliz licareti ile 
müsavi bir hale getirmiş olsalar o zaman Alman 
ihracatı sıfıra müncer olur. Buyurduğunuz kr ti-
yen doğru değildir. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Efendim, 
burada Hükümetimizi teşkil ettik edeli büyük 
bir telsiz telgrafı istemekte müttefik idik. Hariç
le muhabereyi temin etmek için iyi bir telsiz tel
grafın gelmesini istiyoruz. Ve buna muhalif oıan 
arkadaşlar olmadığını zannediyorum. Onun için 
bunun bir an evvel gelip kurulmasını ben kendi 
fikrimce elzem görüyorum. Hattâ bundan evvel, 
geçen sefer müzakeresi olduğu zaman Hüküme
tin istediği para hatırımda kaldığına göre (120) 
bin lira idi. Encümen o zaman bunun 20 bin lira
sını tenzil etmişti. Bendeniz o zaman söz aldım. 
Bu yirmi bin liranın Heyeti ürnumiv ede kabul 
edilmesini, hiç olmazsa asıl makina 100 bin lira
ya kabili mubayaa ise 20 bin liralık da yedek 
benzin ve saire alınarak telsizin daima muntazam 
işlemesi temin edilsin, demiştim. Halbuki o za
man Sabri Beyin kendisi ile de görüşmüştüm. 
Encümen bu yirmi bin lirayı vermedi. Yalnız 
yüz bin lira verdi. O zaman bana dedi ki. ilerde 
para eksik gelirse tahsisatı munzamına isteriz. 
İşte şimdi dediğim geldi, çattı. Şimdi tahsisat? 
munzamma isteniyor. Ben böyle söylemekle be
raber yine o para ile alınamıyaeak imiş, belki 
120 bin liraya makina alınabilirdi. Diğer aksa
mı masarif için de tahsisat isteniUrdi ve is çabnk 
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-olurdu.- Şu halde ben anlıyorum ki, ilk hesap 
fabrikanın verdiği alelade bir mektuptan ibaret 
imiş. Halbuki malûmuâliniz istenilecek tahsisat 
ve yapılacak mubayaatta birkaç usul vardır. 
Eğer yapılacak bir iş ise evvelâ keşfi vardır, ev* 
rakı keşfiye üzerine tahsisat istenir, eğer alına
cak bir zırhlı, bir tayyare, bir telsiz telgraf ise 
fabrikasından, tersanesinden «Opsiyonlu» müd
detli bir mektup alınır. Silâh ve elbise ve sair 
ise alelıtlak para istenilebilir. Meselâ, verdiğiniz 
para ile 100 bin tane silâh alınamazsa yirmi bin 
tane alınır. Böyle alınacak bir telsiz için evvelâ 
fabrikalardan sağlam söz alınması lâzımgelir-
di. Demek ki, Telgraf Müdürü Umumisinin bu 
sağlam sözü almadığı anlaşılıyor. O zaman; 
«iki ay üç ay vâde ile opsiyonlu şu Kadar mil
yon Marka, veya şu kadar İngiliz veya Osman
lı lirasına bir telsiz istasyonu vereceğiz» diye 
resmî bir telgraf alsalardı, fabrikamın bugün 
o sözden caymaması lâzımgelirdi. Demek ki, 
söz âdi bir mektuptan ibaret kalmış ve o za
man fabrikanın Mark üzerine istemiş olduğu 
parayı kuruşa tahvil ederek yüz bin lira iste
mişler. Fakat şimdi yirmi iki bin İngrîiz lirası 
olunca idare etmediği anlaşıl* vor ve s indi azîm 
bir fark da Meclisi Âlinin gözüne çarpıyor ki, 
hakikaten büyük bir farktır. Biri (100) bin, 
diğeri (180) bin. Fethi Bey biraderimizin ver
diği izahata tnazaran bunun doğru olduğu an
laşılıyor. 

Esas mesele telsiz telgraf getirmek mi! ge
tirmemek mi? meselesidir. Benim kanaatimce 
getirtmek meselesinde müttefik olduğumuz tak 
dirde parasını vereceğiz. Yalnız Hükümete ken
di tarafımdan şunu rica etmek isterim ki; ya
pılacak bu gibi muamelâtı iğlâk etmemek için 
Meclisi Âliye hesabatını düzgün ve tara. olara!* 
vermelidir. Ne istiyecekse birden istemesi !ü 
zımdır. Buna da Hükümetin dikkat etmesi ift-
zımdır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon^ — Efendim, ta
biî Posta ve Telgraf İdaresi demiyeeeğim, Hükü
met bile Avrupa'dan son iki serte zarfında ne tarz
da mubayaa ve muamele yapıldığını bilmiyormuş. 
Bilmediği halde bu tarzda büyük bir muame
leye girişmek istemiş. Efendiler Mark düşkün 
olduğu halde bugün Almanya'dan br- şey so
rarsanız yine size Mark hesabiyle cevap verir. 
Meselâ buncan bir ay evvel İri r matbaa maki-
nası sormuş olsanız farz edelim ki ; 15 bin 
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Mark dediyse; bugün isterseniz 150 bin Mark 
der. Fakat bunu daima İngiliz parasını hesab-
ederek verir. Bu, Sabri Beyin sözünden sonra 
hâsıl olmuş değildir. Ta o zamandan, evvelden 
beri bu böyledir. Çünkü, Almanlar kendi para
larının daima inip çıktığını bildikleri için fi
yatları İngiliz iirası veya Dolar üzerine koy
muşlardır. 

ZİYA H0RŞİD B. (Lâzistan) — Hakikat 
budur işte. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Demek ki, 
Hükümet bunu vaktiyle bilmiyormuş. Eğer 
vaktiyle Mark fiyatını bilmiş olsaydı... Bunu 
gayet basit bir misal ile izah edeyim. Bende
niz vaktiyle bir matbaa makinası sormuştum. 
Mark itibariyle 35 bin Mark idi. Şimdi bugün 
soruyorum 180 bin Mark diyorlar. Hesab-
ediyorum, 1 150 lira yine eski hesaba tekabül 
ediyor, arada pek az fark vardır. Çünkü bizim 
para ile İngiliz parası arasındaki fark bir Mark 
farkı değildir efendim. Daima ona göre teva
zün hâsıl oluyor. Demek ki, bu mubayaayı yap
mak istiyenlre bu hakikatten gafil imiş. Bu 
gibi mubayaalarda Mark üzerine fiyat alınır. 
Mark üzerine hesabedilir. Falbuki Mark her 
zaman, her gün, her dakika çıkıyor veya ini
yor, Bu böyledir. Sonra Fethi Beyefendi cevap 
verdiler, dediler k i ; ben taahhüdedenıem. Bu
günkü fiyat üzerine istenilen para budur. Bu
nu bilirim. Bundan sonra ne şekil alacağını bi
lemem, dediler. Doğrudur. Fakat ezberden mu
amele yapılmaz. Yapılacak olan muamele bida
yette tesbit edilir, ondan sonra ona göre tan
zim olunur ve ben zannediyorum ki; Avrupa'da 
her hangi bir fabrika da peşin para yatırılma
dıkça ve yahut o para mukabilinde banka mek
tubu ve saire verilmedikçe bunun üzerine mua
mele yapmaz, hele bu sırada... İşte, alelade hu
susi mektuplar üzerine yapılan muamele bu 
şekli mucibolur. Avrupa'dan her hangi bir şe
yi almak için evvelemirde mutlaka parasını bi
dayette yatırmak lâzımgelir. Hep böyledir. Tüc
carlara sorunuz; evvelâ paranın nısfını yatırır
lar. Nısfı için de bankadan mektup alırlar, gön
derirler. Nısfını temin etmedikten sonra o fab
rikatör işe başlamaz. Çünkü, zararlı olur. Bu
gün kararlaştırdık diye böyle olmaz. Hayır, 
mukaveleyi tanzim ettikten sonra fiyatı bir da
ha çıksa, inse dahi fabrika yine vermeve mee-



bur olur. Demek ki, esas bozuktur. Bunu tes-
ıbit imkânı yoktur. Binaenaleyh daimî surette 
paranın düşüp çıkmasına nazaran, bizim bura* 
daki hesabımız da düşüp çıkacaktır. 

Sonra sr^nnediyorum, Rasim Bey biraderi
miz veyahut Ali Cenani Bey, bu masarifi izah 
ederken, içinde, makinanm buraya gelinceye 
kadar sigorta masrafı da dâhildir demişti. Bi
naenaleyh en ^nce nokta hesabedilmiştir, de 
mektedir. O halde fark olsa bile pek cüzi ol
ması lâzımgelir. Binaenaleyh benim istemiş ol
duğum taahhüt pek kolay verilebilir. Fakat 
santimi santimine verilemez. Benim istediğim 
şey, bundan sonra belki on bin lira daha ister
ler. Belki bunu verebiliriz. Fakat bir seksen 
bin lira istemeye gelirlerse -ki ben bunda 
şüpheliyim- bir daha (80) bin lira istenecek 
mi? Îstenmiyeçek mi? Benim istediğim taahhüt 
bu şekilden ibarettir. • 

Sonra efendiler, bendenizin kanaatim mese
lenin bu şekilde olduğunu bilmiyorum. Bu 
alınsa bile buraya gelemiyecektir. Çünkü he
nüz Versay, Muahedesi aıhkâmı hüküm sürmek
tedir. Almanlar bizimle doğrudan^ doğruya mu
amele yapamıyorlar. Olsa olsa kaçak muame
lesi yapacaklardır. Zannetmiyorum ki harb ka
çağı meyanında bulunan, büyük telsiz telgraf 
cihazı buraya gelsin. Benim tahminim, evet, 
Ömer Lûtfi Bey biraderimizin söylediği veçhi
le, en büyük ehemmiyet bundadır. Çünkü pro
paganda meselesidir. Bunu İngilizler duyarsa 
ihtimal nota verirler ve tevkif ettirirler. (Böy
le söyler söylenmese sesleri) 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) —- Maatteessüf 
evvelce söylendi. Evvelce söylenmemeliydi. Bu
rada kuvvetli bir telsiz telgraf ' istasyonu te
sisini hepimiz arzu ediyorduk. Çünkü her taraf 
ile muhabere edilebilmesini arzu ediyorduk. 
Fakat efendiler oldu mu? Biz bunu istiyoruz. 
Daha alındı mı ? Alınmadı mı ? Bilmiyorum. 
Şimdi ne oldu? Daha ne olacak? Bilmiyoruz. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ALÎ FETHİ « ( İ s 
tanbul) — Para verilmeyince ne olacaktır efen
dim? 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Gecen sene 
yine alınmamıştır efendim. Aradan bir sene 
geçmiştir. Yoksa İlaliye Vekâletinden bunun 
mubayaası için para istenmiştir de verilme
miş midir? Önu söylesinler. 

t.lttt 0 : 1 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. — Ha

yır, öyle değildir. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra ben

deniz mütehassıs meselesinde tekrar ısrar edi
yorum. Fethi Beyefendi buyurdular ki fabri
ka meşfhuru cihandır. Sahtekârlık yapmaz. 
Halbuki en büyük sahtekârlıkları onlar yapar 

•ve bilinmezse farkına varılmaz. Maharet ora
dadır ve esasen bu tarzda birçok şeyler satmış
lardır. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Çürük 
gemiler. 

ALİ ŞÜKRÜ B. — Çürük gemiler ve saire... 
Rica ederim bugün alelade bir dinamo bobini
ni buraya getirirler, bakır telli diye satarlar ve 
binnetice bizdeki mütehassıslar bunu anlıya-
maz. Fakat daha erbabına getirirlerse bunu 
tamamiyle söker, bakır telli değil, boyanmış 
çinko veya çeliktir, der. Binaenaleyh bunu an-

1 lamak için mutlaka mütehassıs ister. Sabri 
Bey mütehassıs imiş. Bendeniz Sabri Beyin 
telgraf mütehassısı olduğunu biliyorum. Fakat 
telsiz telgraf mütehassısı olduğunu zannetmiyo
rum. Ve ihtimali de yoktur. Ve bunun imkânı 
yoktur. Çünkü telsiz telgrafçılık, evvelce tel
grafçı olmak itibariyle üç sene zarfında öğre
nilecek bir fen ve ilim değildir. Onun için ben
deniz diyorum ki şimdi Sabri Beyin yanında 
mütehassıs var midir? Yoktur. Bundan dolayı 
alınacak telsizin işliyeceğine benim kanaatim 
yoktur. Ve bu telsiz işlemiyeeektir. Sabri Be
yin bu hususta malûmatı yoktur, demiyorum. 
Fakat onun malûmatı yenübaştan yapılan tel
siz telgraf cihazının matluba muvafık olduğu
nu anlamaya kâfi değildir. Bunu mutlaka an
lamak için hakiki bir mütehassisin vücudu el-

. zemdir. Bu itibarla bendeniz şu kanaatteyim 
ki şimdiye kadar bu hususta bir para sarf edil
memiş ise - ki geleceğine kanaatim yoktur -
bu 185 bin lirakahk tahsisatın tayyını teklif 
edeceğim. Çünkü geleceğine kaaani değilim. 
Şayet para sarf edilmişse ne yapalım, o parayı 
kurtarmak için bu 80 bin lirayı da veririz. Fa
kat bir dalha böyle para. istenilmemek şartiyle. 

•'• ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis Bey 
bendenize de celse nihayetinden evvel söz ve
receksiniz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar tel
siz telgrafın fiyatı, tereffüü fiyatı, az veya 
çok para ile alınması hakkında uzunuzadıya 
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söze hacet yoktur. Evet, buna lüzum var mıdır, I 
yok mudur? Bu, Meclisi Âlice sureti katiyede 
tahakkuk etmiş olduğundan bizim bir telsize 
ihtiyacımız vardır. Nitekim Avrupa'da gezen 
arkadaşlarımızla Hariciye Vekilimiz bunun fe-
vaidini anlamış, binnetiec bunun lüzumu ta
hakkuk etmiştir. Aynı zamanda bu telsizi ge
tirdiğimiz zamanda kablolar vasıtasiyle yapı
lan masraflar dahi izale edilmiş olacaktır. Yal
nız efendiler aca'ba bu tesiz alınıp buraya ge
lebilir mi, gelemez mi? (Gelemez sesleri) Asıl j 
mesele budur. Bu telsiz buraya gelebilir deni
lir. Sureti katiyede, yani bir kanaati tamme 
ve vicdaniye ile gelir diyemiyorlar. Bir misal 
arz edeyim: Vaktiyle Almanya'dan birtakım 
eşyaların gelmesi için bir miktar altın para 
gitti. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — O eşya
lar geldi. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Gelmedi. Hattâ 
Beyefendi para gideceği zaman... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Rica ede
rim, ne kadar kapalı şeyimiz varsa açık söy
leyiniz. 

SALÎH Ef. (Devamla) — Kapalı değil, gi
deceği zaman, «Bu eşyanın gelmesinin imkânı 
maddisi yoktur. Zira, Almanlar tahtı muraka
bededir.» Denildiği halde para gitmiş ve eşya 
gelmemiştir. Yani bu eşya müsadere edilmiş
tir. Sonra daha başka arkadaşımız, daha ya
kın bir yerden bize birtakım levazimatı askeri
ye getirmek için gitti. Ve sigortaya vaz'etiği 
halde birkaç yüz bin liralık eşyanın da orada 
tutulduğu anlaşıldı. Hattâ bâzı muhterem ar
kadaşlarımız yine gittiler. Yani şimendifer 
ve saire levazımı almak için gezdiler, dolaştı -
larsa da ilânihaye ondan da bir netice çıkmadı, 
işte bu telsiz de ne kadar sigortaya ve sair te
minata konulursa konulsun bir gün onun da di
ğerleri gibi bir arızaya uğrıyaeağı melhuzdur. 
İlânihaye o zaman «Ne yapalım? Böyle oldu.» 
Denecek. Hükümetten teminat ve taahhüdat is
tiyoruz. Hükümet neyi taahhüdedecek? Ve farz 
ediniz ki, taahhüt hilâfında olursa tazmin etti
receksiniz, rica ederim nasıl tazmin eder? Zira 
onu da dört cebinde benim gibi beş parası yok
tur. Pekâlâ kim tazmin edecektir? Bu para ve
rilirse ve telsiz gelmezse hiç şüphesiz bundan 
Meclisi Âli mesul olacaktır. Gelirse yine Meclisi 
Âli mesrur olacaktır. Binaenaleyh zararı, kârı j 
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Meclisi Âliye ait bir meseledir. Bunu ister ka
bul ediniz, ister reddediniz. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Reis B. 
Bendeniz Dahiliye Vekili Beyin izahatına cevap 
vermek isterim ve söz isterim. 

RElS — Efendim, müzakerenin kifayeti 
hakkında takrirler var. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Reis Bey 
Bendeniz müzakerenin kifayeti aleyhinde söz 
söyliyeceğim. 

REtS — Buyurun efendim. 
ZIYA HURŞID B. (Lâzistan) — Efendim, 

mevzûubahis ve müzakere olan şu Almanya'dan 
mubayaa edilecek telsiz telgraf alâtınm o zaman 
için yüz bin lira ile mubayaa edileceği söylen
miş ve bunun için istenilen bu tahsisat yine o 
zaman hemen ittifaka yakın bir ekseriyetle ka
bul edilmiştir. Şimdi 85 bin lira kadar bir pa
ra da'ha isteniliyor ve bu, Meclisi Âlide istizahı 
mucibolmuştur. Niçin bu evvelce yüz bin lira 
ile alınırken şimdi 85 bin lira daha isteniliyor? 
Dahiliye Vekili Beyefendi buyurdular ki, Mark 
fiyatının tereffüünden ileri gelmiştir. Evet, bu
gün Mark fiyatını ele alarak, evvelce dört pa
raya olan Mark bugün bizim paramızla kırk 
paraya çıkmıştır. Halbuki bendeniz o zaman bir 
şey sormuştum. Vekil Beyefendi, buna cevaben 
dediler ki: Hiçbir zaman Hükümet kendi ihrace-
deceği malın fiyatını yükseltebilir mi? Bu, Vekil 
Beyefendinin anlıyabildiği kadar basit değildir. 
öyle olmuş olsaydı, bu kadar konferanslara, 
tamirat komisyonlarına, Lâhey ve Ceneve kon
feranslarına lüzum kalmazdı. Malûmâlileridir 
ki; Almanlar, gayetle ağır bir tazminatı harbiye 
vermeye mecbur bırakıldılar. Fransızlar dedi
ler ki; bu parayı vermeye Almanya'nın serveti 
kâfidir ve verecektir. Almanlar ise bundan ka
çınmak için ve kendilerini fakir göstermek için 
paralarının fiyatını düşürüyorlar. Yani Markı 
sıfıra indiriyorlar, (Mark sıfıra düşerse ya Rus
ya'da olduğu gibi Almanya'da da aç kalacak
lardır veyahut başka türlü bir idare çaresi bu
lunacak. Bu ise Almanya'da gayet güzel bulun
muştur. Bugün Almanya'ya giderseniz cennet 
gibidir. Her şey ucuzdur, ingiltere'de yüz lira 
eden bir palto Almanya'da yirmi liradır. Fakat 
Almanya'daki o paltoyu siz Londra'ya götür
mek istediğiniz vakitte Almanya Hükümeti bu-
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ımıı üzerine bir İhraciye Resmi koyuyor. Her ne 
kadar onu Londra'daki gibi yüz liraya yetişii-
remiyorsa da doksan, doksan beş liraya getiri
yor. Hemen hemen aynı... Binaenaleyh Mark 
ne kadar yükselirse yükselsin, ne kadar düşerse 
düşsün; bizim alacağımız telsiz telgrafın üzerine 
tesir etmez. Eğer'bunun aksini Vekil. Beye
fendi ispat etmek istiyorsa bu kürsüden ispat 
etsin. Acaba, bu işler yeni bir cereyanı siyasi mi 
oldu da böyle icabetti? Binaenaleyh o zaman 
yüz bin liraya alınması kâfi görülmüştür. Aksi 
takdirde Hükümet eksik hesabetmiş demektir. 
Eğer değilse neden şimdi bizden 85 bin lira 
kopartmak istiyor? Yoksa telsiz telgrafın başka 
yerde de şubesi mi olacak? Yoksa, Akümülâtörü 
mü noksan? Aynı zamanda bunun ne zaman 
yapılabileceğini bize temin etsin ki, biz bu pa
rayı verelim. Yoksa bu parayı vermek, havaya 
atmak demektir. Ve bu hesap üzerine vermek 
ise, memleketin zararına bu parayı heder etmek 
demektir. 

REİS — Erendim, müzakereni^ kifayeti hak 
kında takrirler var. (136/A) ncı faslın müzake
resini kâfi görenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görülmüştür efendim. 

Efendim, dört takrir var okutuyorum : 

Riyaseti Celileye 
Mütehassısı bulunduğu müsellem olan Müdiri 

Umumi Bey Meclis kürsüsünde telsiz telgraf ve 
teçhizatının âzami yüz bin lira ile iştira ve nak
li mümkün olduğunu resmen ifade ettiğinden 
tekrar talebedilen seksen beş bin liranın reddini 
teMif eyleriz. 25 rjaziran 1338 

istanbul Tokad 
Hüseyin Hüsnü Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. 136 ncı faslın kabuliyle 

diğer fasıla geçilmesini teklif ederim. 
25 Haziran 1338 

İçel Mebusu 
Şevki 

Riyaseti Celileye 
Muhaberesizlikten çok zarar gördük. Telsiz 

telgraf için seksen 'beş bin liranın kabulünü tek
lif eyleriz. 

Ertuğrul Biga 
Neci"b - Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Telsiz telgraf mubayaası zamanı henüz mil 
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j olmadığına Meclisi Âli kail olduğu takdirde 

bari cihazın Türk limanlarında tesliminin şart 
kılınmasını teklif ederim. 25 Haziran 1388 

İzmit 
»Sırrı 

REIİS — Efendim bu takrirlerden ikisi tah
sisatın kabulüne birisi de redde mütaalliktir. 
Ret hakkındaki takriri reyi âlinize vaz'ediyo
rum. 

(İstanbul MJebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin 
takriri tekrar okundu.) 

(Ret, ret sesleri) 
REİS — Bu takriri kalbul edenler lütfen el 

I kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
I (Ertuğrul Mebusu Neci'b Beyin takriri tek-
I rar okundu.) 
I REİS — Necib b,,yin takririni kabul eden-
I 1er lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile ka-
I bul edilmiştir. 
i HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Reis Bey 

ne olarsa olsun, bu zam tâyini esamisiz olamaz. 
NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bu zam

da tahsisatı fevkalâde vardır. Nizamnamei Da
hilî mucibince tâyini esami lâzımdır ve şarttır. 
(Şarttır sesleri), (Mec'bursunuz tâyini esami ile 
reye koymaya sesleri) 

ATIF B. (BayezM) — Efendim esasen büt
çenin heyeti umumiyesi reye konacaktır. 

İSMAİL SUHHÎ B. (Burdur) — Reis Bey 
bu, bütçeye dâhildir. Bütçenin heyeti umumiye
si esasen tâyini esami ile reye konacaktır. 

(İzmit Mebusu Sırrı Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu mukavelâta mütaallik bir tak
rirdir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Tralbzon) — Usulü müzake
re hakkında bir şey söyliyeeeğim. Müsaade bu
yurun. Gerçi tâyini esami bütçenin heyeti umu-
miyesi hakkındadır. Fakat arkadaşlardan bü
yük bir ekseriyet şunun aleyhindedir. Sonra bu 
sebebolur. Şimdiye kadar müzakere ettiğimiz 
bütçeleri tehlikeye i İka edeceğiz. 

REİS — Tâyini esami için takrir yoktur. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Pekâlâ siz bi

lirsiniz. 
RiEİS — Efendim tâyini esami için takrir 

mevcut değildir. (Geliyor sesderei), (Mesele bit
miştir sa-daları) 
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F. M. Nev'i muhassnsat 

136 B Memurini mazule 

136 B faslın yekûnu 

RASÎM B. (Sivas) — Efendim bu fasıl ma-
zul memurların maaşına ait paradır. Her daire
ye aidolan memurini mazule maaşatmm kendi 
dairesi 'bütçesine ithal edilmesi hakkında evvel
ce bir karar verilmişti. Onun üzerine her daire
nin bütçesine kendi mazul memurlarının aldığı 
parayı «koyuyoruz. Bu para Maliye bütçesinden 
ayrılarak kendi bütçelerine konmuştur. (İşitmi
yoruz sesleri) Efendim memurini mazulenin ma-
aşatı evvelce Maliye bütçesinde idi. Bilâhara her 
«dairenin mazul memurlarının maaşını o dairenin 
bütçesine koymak esasını kabul ettik. Ve, bu 
Posta ve Telgraf bütçesinde görülen bu üç yüz 
kırk lira da Posta ve Telgraf İdaresinde mev
cut memurini mazulenin maaşıdır. Yani evvelki 
gibi Maliyeden alamıyaeafclardır. Posta ve Tel
graftan alacaklardır. Mesele bundan ibarettir. 

REİS — 136B faslı memurini mazule maa-
şatıdır. Ve bu fasıl 340 liradır. Bu fasıl hak-
kında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri.) 

136B faslını 340 lira olarak kaibul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim yekûnu umumi (1 399 152) liradır. 
Bir takrir var, bu telsiz telgrafın kabulü ve 
ademikabulü hakkındadır. Telsiz telgraf faslı 
reye konmuştur. Daha evvel tâyini esami ile 
takriri verilmiş olsaydı reye vaz'ederdim. Fa
kat fasıl kabul edilmiştir. Badelkabul bu tak
riri reye vaz'edemem. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Efen 
dim fasıl kabul edilmiştir. Takrir reye konma
mıştır. 

HAÖI MUSTAFA W. (Ankara)—Efen
dim bu mademki zammı cedittir, mademki mün-
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1337 Encüme
ninin tenkiha-
tiyle 1338 se-

1337 nesi Birinci Muvazenei 
Muvazenei Avans Kanu- Maliye En-

Maliye En- nunun tadi- Hükümetçe cümenince 
meninceka-, lâtınagöre teklif teklif 
bul edilen tesbit edilen edilen edüen 
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ferit bir meseledir, bunun diğerine taallûku 
yoktur. Her halde bunu tâyini esami olmadık
ça t kabul etmek doğru değildir. (Gürültüler.) 

REÎS — Bu takrir reye konmadan evvel tâ
yini esami takriri verilmemişti. Binaenaleyh 
fasıl kabul edilmiştir. 

I NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Muva
zenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
burada tahsisatı munzamına olduğunu resmen 
söylemişlerdir ve resmen bu, zabıt ceridesine 
geçmiştir. Tâyini esami şarttır. Nizamnamei Da
hilî bunu âmirplir. Kanunu Esasi bunu âmir
dir. Hilâfında hareket edilemez. 

HÜSEYİN AVNl B. (Erzurum) — Efen
dim bu münferiden sevk edilmiş bir kanun ma
hiyetinden çıkarak, bütçeye bir fasıl olarak 
ilâve edilmiştir. Şimdi bütçenin heyeti umumi-
yesinin tâyini esami ile reye konulmasına her
kes taraftardır. (Evet sadaları.) Ve zarureti ka-
nuniyedendir. Fakat bu faslı ayrıca tâyini esami 
ile reye koymak doğru değil. Şimdi bütçenin 
heyeti umumiyesi reye konacak. Siz burada rey
lerinizi izhar buyurursunuz, eğer bunun mü
zakeresini hariç tutsaydınız; seksen beş bin lira 

j filân maddeye tevfikan kabul edilmiştir, ic-
ı rasma filân vekâlet memurdur diye heyeti umu-
! miyesi kabul edilmiş olsaydı, bu doğru idi. 
i Fakat bu bütçede bir fasıl olarak müzakere edil-
| iniş,-niçin fasıl olarak müzakeresini kabul bu-
ı yurdunuz? Kabul etmeseydiniz doğru idi. Fa

kat şimdi bütçeye ithal edilmiş, reyinizi o su-
i retle izhar buyurursunuz. 
| NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Eeyleri-
i mizin yarısını beyaz, yarısını kırmızı m\ vere-
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lijapk ? Bunun aleyhinde olan kırmızı, diğerleri
nin hakkında beyaz verecekler. Nasıl olur? 
Bir şart dermeyan ediyoruz, heyeti umumiyesi 
reye konulduğu zaman bu şartı Meclis kalbul 
ederse reyimizi istimal edeceğiz. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Onun 
dermeyanı, müzakeresinden evvel olacaktı. Ay
rıca müzakere açmak lâzımdı ve zannediyorum 
arkadaşlar, bunu fasıl olarak müzakere etmi-
yecektik. Ayrıca bunun için müzakere açma
lıydık. Onu yapmadık efendim. 

REÎS — Telsiz telgraf hakkında bir kanun 
mevcudolduğunu söylemiştik ve bu da Posta 
ve Telgraf bütçesine tehir edildi. Bütçenin 
müzakeresi zamanında telsiz telgraf hakkında 
Muvazenei Maliye Encümeninden gelmiş bir 
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lâyihai kanuniyenin mevcudiyeti söylenmişti. 
Tahsisatının fasıl olarak encümende kabul edil
miş olduğunu ilâve etmiştik. Bütçenin müzake
resine başlandı ve fasıl olarak leh ve aleyhinde 
söz söylendi. Reddinin kabulü için takrir verildi. 
Tâyini esami için takrir verilmedi. Heyeti 
umumiyesi kabul edildikten sonra bildiğiniz 
gibi rey verirsiniz. 
. Efendim, yekûnu umumiyi reye vaz'ediyo

rum. 
ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim. 

fasıl reye konmaz. Bütçenin heyeti umumiyesi 
reye konur. 

REÎS — Efendim, on dakika teneffüs. 

Hitamı celse; saat : 3,45 

NEClB B. (Ertuğrul) — Dahiliye bitmedi. 
daha muhacirin filân var. 

ZÎYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim, 
yalnız bir şey kaldı ki o da, Posta ve Telgraf 
bütçesinin beş mifyon şu kadar lira olduğunun 
Makamı Riyasetten tebliğidir. Heyeti umu
miyesi reye vaz'olunmadan celse tatil olundu. 
Yani fasıl okundu. Reye konmadı. O kadar 
müzakereler yaptık, şimdi fikirler tamamiyle 
anlaşılmış iken bunu geçmek nedir! Bu bütçe 
ihzar edilmişken reye konulmamasındaM Riya
setin maksadı nedir? Gayesi nedir? Anlıya-
mıyorum. Evvelâ Posta ve Telgraf bütçesi ik
mal edilir. Ondan sonra Hüseyin Avni Beyin 
dediği gibi - Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibin 
ee - bunu yapmak vazifemizdir. 

REİS — Riyasetin bir fikri mahsusu yoktur; 
bunu bilmiş olunuz. Bunu kendi fikirlerine at
fen söylüyorlar. 

ZIYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Hayır efen-

İ K İ N C İ 
Bed'i müsakera 

REÎS — ikinci Reisvekili Mas: 
KÂTİP — Atıf 

REİS — Efendim, celseyi küşadediyorum. 
Rüsumat bütçesini müzakere edeceğiz. 

ZÎYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Reis Bey, 
Posta ve Telgraf bütçesi ne öldü? 

REİS — Efendim, fasılları ikmal edildi, 
bitti. 

ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Rica ede
rim, bitirelim. 

HÜSEYİN AVNI B. (Erzurum) — Efendim, 
bütçenin hini müzakeresinde, bir prensip kabul 
edilmiştir, ki her vekâletin bütçesi çıktıkça ve
killer, mesuliyeti müşterekeye tâbi değildirler. 
Onun için her vekâletin bütçesinin tâyini esami 
ile müstakillen reye konması lâzımdır. Bu esas 
evvelce takarrür etmişti. Onun için evvel beev-
vel müzakeresi bitmiş olan Dahiliye bütçesini 
lütfen reye koyalım. O tasdik edildikten sonra 
diğerlerine geçeriz. (Tabiî, tabiî'sesleri) 

ZIYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim, 
bendenizin söyliyeeeğimi Hüseyin Avni Bey söy
lediler. 

— a 

İKİNCİ: CELSE 
Bed'i müsakerat; saat : 4,40 

REtS — ikinci Reisvekili Masa Kâzım Efendi Hazretleri 
KÂTİP — Atıf Bey (Kayseri) 
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dim, bir şey yok... Riyasete hürmetimi biliyor
sunuz. 

REİS — Posta ve Telgraf »bütçesinin fasıl
ları kabul edilmiştir. Buna göre yekûnu umumi 
de tahakkuk etmiştir. Eğer her daireye mül
hak veyahut her dairenîn bütçesinin tâyini esa
mi ile reye vaz'ı esasını, Nizamname hilâfına 
kabul ediyorsanız Riyaset derhal icra eder ve 
bendeniz de onu yaparım. Yalnız Posta ve 
Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi bütçesini değil, 
bilûmum devair bütçesini Riyaset derhal tâyini 
esami ile reye koyar. Fakat Nizamname muci
bince fasıllar müzakere olunur. Yekûnu umumi 
yapılır. Onun tâyini esami ile reye konması 
usulünü bilmiyorum. Eğer bu hususta Nizam-
namei Dahilîde hir sarahat varsa ve bu husus
ta müzakere açmak istiyorsanız buyurun, kür
sü açıktır. Söyliyebilirsiniz. Birincisi, Ziya 
Hurşid Bey Dahiliye bütçesinin reye konulma-
masmdan şikâyet ettiler, İkincisi ise, prensib-
olarak her vekil müstakildir, diyerek teşkilâtımı
za göre, Dahiliye bütçesi yekûnu umumisinin 
mülhakatla beraber, tâyini esami ile reye konma
sını talebettiler. Leh ve aleyhinde söz istiyene söz 
veriyorum. Bu teklif evvelki teamüle muvafık de
ğildir. Buyurun, Ali Şükrü Bey. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim mü
saade buyurun, teamüle filân lüzum yok. Zammı 
tahsisatı tazammını eden her hangi bir kanun lâ
yihası, netice itibariyle tâyini esami ile reye ko
nur. Bu, Nizamnamede sarihtir. Binaenaleyh her 
hangi bir vekâletin bütçesi nihayet bulduğu za
man, ortada bir kanun olmak itibariyle evvelâ bit-
tarik tâyini esami ile reye konulacaktır. Başka 
bir şey yoktur. Ufak bir kanunu koyuyoruz da 
bunu nasıl koymayız? 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi-
anteb) — Efendim tahsisata mütaallik olan her 
kanunun behemehal tâyin esami ile reye konması 
zaruridir. Bu, Nizamname ahkâmmdandır. Tabiî 
bunun için bir şey söylenemez. Fakat bütçeye ge
lince, her vekâletin bütçesi çıktıkça vekiller me
suliyeti müşterekeye tâbi olmadıkları için her ve
kâletin bütçesinin tâyini esami ile reye konulup 
konulmaması mevzuubahistir. Bu cetveller, Mu-
vazenei Umumiye Kanununun birinci maddesine 
merbut olan masraf cetvelleridir. Hattâ dikkat 
buyurmuştanız müzakeresi cereyan edip de fasıl-
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larm müzakeresi kâfi görüldükten sonra, Reis 
Bey filân faslın müzakeresini kâfi görüp diğer 
fasla geçilmesini kabul edenler, diye reye vaz'edi
yordu. Binaenaleyh o fasıllar da bugün kabul 
edilmiştir. Muvazenei Umumiyeye merbut olan 
cedavel kamilen muvazene olunup da tetkik olun
madıkça ve Muvazenei Umumiye Kanunu tama-
miyle müzakere edilmeden tâyini esami ile reye 
konamaz. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — O, kabine 
meselesidir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Hayır, hep
si bir küldür. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — öyle ise Ka- * 
bine vardır, bu kabine usulüdür. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Hayır efen
dim. Müsaade buyurun... Bu usul bizde katiyen 
kabul edilmiş değildir. Bu, Muvazenei Umumiye 
Kanunudur. Kabul edilmiş olsa bile tamamiyle 
müzakere edilip kabul edilmedikçe o kanuna mü-
teferri olan diğer cetvellerin de müzakere edilip 
kanun tamamiyle küllolmadan reye konamaz, kes-
bi kanuniyet edemez. Binaenaleyh şimdi reye ko
nulması bir külfettir. 

HASAN BASKI B. (Karesi) -r- Bütçeler bir 
küllolmak itibariyle müzakeresi neticelendikten 
sonra tâyini esamiye iktiran etmek lâzım ve lâbüt-
tür. Demek ki bütçelerin kabul edilmiş bir halde 
olması için tâyini esami şarttır. 

ALİ CENANİ B. — Şarttır, evet. 
HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Burada Da

hiliye bütçesinin müzakeresi - mülhak bütçelerle 
beraber - hitam bulmuştur. Diğer bütçelerin mü-
zakeratı hitam bulmadan ve tâyini esamiye müra
caat edilmeden halihazırda kabul olunan Dahili
ye bütçesi tâyin olunacak mı, olunmıyacak mı? 

ALİ CENANI B. — Olunamaz, olunamaz, 
efendim. . v ' 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Halbuki olu
nur. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Geçen sene 
Müdafaai Milliyede tatbik edildi. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Bu, Muva
zenei Umumiye Kanunudur. Muvazenei Umumiye 
Kanununun hepsini bitirmedikçe çıkarıp da tat
bik edebilir misiniz? Diğerlerini tehir ettiniz. Di
ğerleri tatbik olunur mu? O da bunun aynıdır. 
Bunun fasılları kabul edilmekle, diğer aksamı 
müzakere olunup da tasdik edilmedikçe tatbik 
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olunabilir mi? (Gürültüler) Bütçenin hevcti 
umumiyesi kabul olunup da tâyini esami ile reye 
konulmadan tatbik edilmiyecektir, imkânsızdır 
efendim. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Geçen sene Şu
batta çıktığı halde bu iş nasıl oldu1? 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Kantin tat
bik edilmemiştir. Kanun katiyet kesbetmemiş-
tir. Sarfiyatı yaptığı gibi kabul edeceksiniz v.: 
kesbi kanuniyet ettireceksiniz. Avans Kanununun 
fusul ve mevaddma tevfikı hareket etmek lâzım
dır. Dahiliye bütçesinin heyeti umumiyesinin ka
bul edilecek fususlüne, mevaddma tevfik edile
cek bir kanuna «Avans» denilmiştir. Bahusus bu 
kanunun ihtiyacı kesbi katiyet etmiştir. Fakat 
bugün elde mevcudolan Muvazenei umumiye Ka 
nununun usulü müzakeresine dair olan Nizamna
medeki kaide budur. Fakat böyle ihtiyaçlar üze 
rine teamüller de vâki olmuştur. Şimdi Dahiliye 
bütçesi müzakere edilip de fasılların müzakeresi 
bittikten sonra tâyini esamiyle reye konması ar
kadaşlar tarafından teklif edilmiştir. Zannediyo
rum ki, Hüseyin Avni Bey bir takrirle bu bir 
küldür. Diğer eüzüleri de tamamen müzakere1 

edildikten sonra tamamı tâyini esamiyle reye 
vaz'olunsun denilmiştir, öyle bir takrir veril
miştir. Şimdi Dahiliye, Emniyeti Umumiye, Jan
darma, Posta ve Telgraf ve bir de Riyaset Kale
mi Mahsus bütçesi vardır ki, âmiri itası Dahili
ye Vekâletidir. Bütçe bir küllolmak itibariyle 
kül cüzülere, cüzüler paylara münkasemdir. Şu 
halde Posta ve Telgraf, Jandarma, Emniyeti 
Umumiye bu eiiz'ün birer payıdır. Eğer böyle 
teshilen lilmaslaha kesbi kanuniyet ettirilmesi 
için Meclis bunu esas olarak kabul edecekse Ni-
zamnamei Dahilînin ona mütaallik, usulü müza
kereye dâhil olan kısmını tadil etmek lâzımgelir. 
Binaenaleyh bu bir küldür. Tahsisat ve varidatı 
sureti hususiyede tâyin ettikten sonra kanunun 
birinci, ikinci maddesiyle varidat ve masarif at 
taayyün eder. O maddeler reye vaz'olur ve o mad
delerin sureti tatbikıyesine ve varidata dair ah
kamı sairesi de kabul edilir. Sonra tatbik ediliı 
denilir. Heyeti umumiyesi tâyini esamiyle reye 
vaz'olur diyecek olursanız o, Nizamnamei Dahi
lî ahkâmını tamamen muhafazadır. Binaenaleyh 
bu iki şıktan birisini tercih etmek lâzımdır. Yok
sa Dahiliye bütçesinin fusul ve mevaddı Avans 
Kanuniyle kesbi katiyet ve kesbi kanuniyet et
miştir. 

3.1338 C : 2 
ZİYA HURŞID B. (Lâzistan) — Efendim 

bu meselede Ali Cemini Beye de hak vermek lâ
zımgelir. Mesele de başka türlüdür. Ali Cenanı 
Bey buyurdular ki, bütçenin lâyihai umumiye 
kanunu hep bir kül halinde bulunluğundan do
layı nitekim kanunun bir iki maddesi çıkarılsa 
da diğer maddesi çıkmazsa o kanunun ehemmiye
ti kalmaz dediler. Bu doğrudur. Fakat böyle olur
sa bendeniz soruyorum Maliye Vekili Beyden; 
Posta ve Telgrafın, Dahiliyenin, Jandarmanın 
fasılları müzakere edilerek geçti. Tâyini esamiy
le bütçenin heyeti umumiyesi reye konmadan de-
vairi aidesi bu parayı sarf edebilir mi efendim? 
Yoksa edemez mi? Edemez. Nitekim telsiz telgraf 
için seksen bin lira kabul edilmişti. Fakat büt
çenin Muvazenei Umumiye Kanunu yekûnu bu
rada tasdik edilmedikçe o parayı Maliye Vekili 
veremez. Bu böyledir. Binaenaleyh biz bunu ka
bul edelim. 

İSMET B. (Corum) — Avans suretiyle verir 
efendim. 

ZİYA HURŞİD B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, şimdi mesele bundan ibarettir. Geçen 
sene bütçelerin müzakeresiyle Meclisi Âli fazla 
meşgul olduğundan bütün bütçeleri ayrı ayrı 
müzakere ettik ve teamül olarak ayrı ayrı tâyi
ni esamiyle reye koyduk ve Müdafaai Milliye 
bütçesi Muvazenei Umumiye Kanunu çıkmadan 
mamulünbih oldu. Şimdi Meclisi Âli iki şıktan 
birini kabul edecektir. Ya Ali Ceıiani Beyefendi
nin buyurdukları suretle reyini izhar edecektir 
veyahut hor bütçeyi mülhak bütçeleriyle kabul 
ve tasdik edecektir. Bendenizce Hükümetin mü
temadi avans kanunlariyle Meclisimize geleceğini 
bildiğim için her bütçeyi ayrı ayrı tâyini esa
miyle reye vaz'etmek muhik ve pek iyidir. Şayet 
her bütçe reye ayrı konmıyacak diye Meclisi Âli 
karar verirse o zaman kabul edilen fasıllarla ve 
Posta ve Telgraf bütçesinde kabul edilen fasıl
lar - belki Muvazenei Umumiye Kanunu Şubatta 
tasdik edilecektir - için o • zaman Maliye Vekili 
beş para vermez. Çünkü gayrikanuni olur. Ka
nun da henüz çıkmamış olduğundan bu yapılan 
müzakereler ve telsiz telgrafa ait müzakeratm 
hepsi havaya gider. Binaenaleyh; Meclisi Âlinin 
buna göre karar vermesini bendeniz teklif ediyo
rum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) - Efendim mesele usulü müzakere ve 
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şekle taallûk eder. Esası hiçbir suretle mütees- | 
sir etmez. Çünkü her vekâletin bütçesini, ister 
tâyini esamiyle, ister reyi işariyle reye vaz'edip 
karar almak Muvazenei Umumiye Kanununun 
ahkâmını tamamiyle temin etmiş olmaz. Asıl 
Muvazenei Umumiye Kanunu bütçede bulunan 
lâyihai kanuniyedir. Birincisi masraf, ikincisi 
varidata taallûk' eder. Diğer mevaddı da ahkâ
mı unıumiysyi ihtiva eder. Muvazenei Umunıi-
yeyi kabul etmekle kanun kesbi katiyet ve bütçe I 
kesbi kanuniyet etmiş olur. Vakaa Nizamname
deki tarifattan hasbezzaruıv inhiraf etmiş ola- I 
rak gecen sene Müdafaa Milliye bütçesini ay- I 
rica reye vaz 'etmiştik, bu suretle ona şekli kati 
verildi. Fakat tatbik ve icrasında 1336 sene- I 
sinde Meclisi Âlinin kabul ettiği Muvazenei Umu- I 
miye Kanununun ahkâmı cari olmak üzere reye I 
vaz'edilmişti. Müzakeresi hitam bulan Dahiliye 
Vekâleti ve Dahiliye Vekâletine merbut müdü- 1 
riyeti umumiyelerin bütçelerini bir kalem ola- I 
î'ak reye vaz'etmek, ister. Tâyini esamiyle olsun, I 

.ister reyi aşariyle olsun, arada bir fark yoktur. 
Zamaimin tediyesini temin için verilecek avans I 
kanunlarında bundan evvel verilen avans kanun- I 
larmda olduğu gibi. Meselâ denildi ki Dahiliye 
bütçesi Heyeti Umulmiyede kabul edilen fusul I 
ve mevadda göre, Müdafaa i Milliye bütçesi En- I 
cümeni mahsusun tâyin ettiği fusul ve mevadda, I 
göre sarf edilecektir. Bütçe tasdik edilinceye I 
kadar verilecek avans ile bunlar zımnen tasdik I 
edilmiş oldu. Çünkü Meclisi Âli Avasn Kamı- I 
nunda sarih bir fıkrayla işaret etmiştir. Muza- 1 
keresi ikmal edilen bütçelerin tâyini esamiyle I 
reye vaz'edilmesinde belki rey itibariyle bir de- I 
receye 'kadar kuvvet re katiyet peyda eder. Za- 1 
maimin sarf ve icrasına sarahaten bir maddei I 
kanuniye ile müsaade edilmedikçe sarf etmek 
Usulü Muhasebe ve Muvazenei Umumiye kanun
ları ile kabili telif olmaz. Binaenaleyh Meclisi I 
Âli geçen sene Müdafaai Milliye bütçesinde 
olduğu gibi arzu ediyorsa her vekâletin bütçe
sini bu sene de müstakili en tâyini esamiyle 
reye vaz'eder. Bunda bir mahzur yoktur. B'akat 
bu rey o bütçenin hiçbir zaman müstakil bir 
bütçe olmasını temin edemez. Eğer müstakil bir 
bütçe şeklinde telâkki edilmesi lâzımgelse Usulü 
Muhasebei Umumiye ve Muvazenei Umumiye 
kanunlarının ahkâmı zirüzeber olur. Buna im
kânı kanuni yoktur. Yalnız geçen seneki bütçeye 
tevfikan bu sene de her vekâlete ait bütçeleri | 
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ayrı ayrı tâyini esami suretiyle reye vaz 'edelim. 
Kararlarımız kuvvet ve katiyetle ifade edilsin. 
Bendenizce bir beis yoktur. 

ZİYA HÜRŞİD B. (Lâzistan) — Şayet He
yeti Vekile Meclisten bir avans kanunu alırsa ki 
tabiî bu avans kanunu muhtelif bütçelere ta
allûk eder. Halbuki bu bütçe içinde öyle para
lar vardır ki toptan verilmesi lâzımdır. Meselâ 
Posta ve Telgraf gibi. O zaman bunları nasıl 
tediye edecektir! Meselâ Posta ve Telgraf büt
çesinde 85 bin lira vardır. O miktarı Maliye 
Vekili birden ne suretle verecek? Bunu izah bu
yursun 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Gümiişane) 
— Efendim Meclisi Âliniz Avans Kanununda 
işaret buyurursa, yani Heyeti Umumiyece kabul 
edilen fusul ve mevadda göre ' sarf edilecektir 
derseniz o mavadda göre Maliye Vekili aldığı 
avansı tevzi eder. Tevziatı ise en yakın musad-
dak olan bütçe hangisi ise ana tevfikan 
yapar. Zamaim; bütçenin heyeti umumiyesinin 
tasdikine vabestedir. 

M J S R A T Ef. (Erzurum) — Tâyini esamiyle 
reye vaz'mda bir mahzur yoktur buyurdunuz. 
Bu menfi bir sözdür. Bunun faidesi nedir? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim bendeniz arz ettim ki bu, usule taal
lûk eder. Esasını hiçbir suretle alâkadar etmez. 
Binaenaleyh Muvazenei Umumiye ahkâmının 
cereyan etmemesi için lâyihai kanuniyenin mü
zakere ve kabul edilmesi lâzımdır. 

NUSRAT Ef. (Erzurm) — Bu abesle işti
galdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Fakat bütçei umumide yekûnu 
umumi şu kadar denilir ve reye vaz'olunur. Bu, 
tâyini esamiyle de, reyi işariyle de olur. Tatbi
katı için lâzımgelen izahatı arz ettim. Efendim 
vereceğiniz Avans Kanununda derseniz ki; He
yeti Umumiyeden verilen bütçelerde kebul olu
nan fusul ve mevadda göre sarfiyat yapılsın. 
O zaman Muvazenei Umumiye Kanununun tas
dikinden evvel sarfiyat yaparız. Demezseniz en 
yakın olan bütçe hangisi ise ondaki esasa göre 
nispetleri tezayüdetmiyeeek şekilde sarfiyat 
yapmak mecburiyetindeyiz. Çünkü henüz mü
zakere devresindeyiz. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim deniliyordu ki; Dahiliye büteeşi tâyini 
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esamiyle reye konsa dahi diğer vekâletlerin büt
çesi yani Muvazenei Umumiye Kanunu kesbi 
katiyet etmedikçe mabihittatbik olmaz. Aksi tak
dirde Muvazenei umumiye Kanunu zirüzeber 
olur buyurdunuz. Bu buyurduğunuz mahzur 
Müdafaai Milliye bütçesi haıkkında varit değil 
midir? Çünkü onu Meclis ıinüstakilfen kaîbul et
miştir ve altında da bir kanun gibi ierasma fi
lân vekil veya şu makam memurdur diye başka 
ahkâm da yoktur. Binaenaleyh Muvazenei Umu
miye Kanununu ihlâl etmek lâzımgeliyorsa o 
da ihlâl etmiş oluyor. Eğer ihlâl etmemiş ise bu 
da ihlâl etmez. Binaenaleyh onların katiyetini 
Heyeti Oelile kabul eder. Yani aradaki fark ne
dir? Malûmuâliriizdir ki, Müdafaai Milliye büt
çesi kabul edildikten sonra Hükümetten vuku- i 
bulan müracaat üzerine verilen avanslarda. Mü
dafaai Milliye bütçesi müstesna olmak üzere di
ğer devair masarifine karşılık olmak üzere şu 
kadar verilmiştir deniliyor. Demek oluyor ki, 
Müdafaai Milliye bütçesinin istiklâli bilâmel şa
hit olmuştur. Şu halde bunda farik vardır. 

MAHİYE VFJKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — İzah edeyim efendim : 1337 sene
sindeki Müdafaai Milliye bütçesi vakaa reye ko
nuldu. İcrasına filân vekâlet memurdur denil
di. Fakat Muvazenei Umumiye ahkâmı arz et
tiğini gibi yirmi veya yirmi dört maddedir ve 
aynen dercedilmenriştir. Muvazenei Umumiyenin 
kabulüne taallûk eden ahkâmı umumiye, yani 
1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
ahtkâmı sene nihayetine kadar Meclisi Âlinin1 

tasdikine iktiran etmediği için hükmen avans 
üiahiyetinde kaldı. Ve sene hihayetinde dahi 
Meclisi Âli en son kabul ettiği Avans Kanunun
da 1337 senesi için yerilecek hesabı katiye talik 
edilmek şartiyle kabul ye tasdik edilecek avans 
şekil ve mahiyetinde kaîbul ve telâkki olundu. 
Onun için bundan tesevvüşat kalktı. İşte o, b i 
rada olmasaydı .pek tabiî olarak tesevvüşat ken-
disini gösterecekti. Çünkü bir vekâlet bütçesinin 
müstakil bir bütçe addedilmesi, varidatının ay
rıca karşısına konulmasiyle kabil olur. îdarei 
Hükümette bu usul yoktur ve devairi Devlette 
buna imkân yoktur. 

ALİ SÜRÜRÜ Ef, (ıKarahisarı Şarki) — Aynı 
ahkâm bunlarda da cereyan -edemez mil Müda
faai Milliye bütçesi haikkında cari olan ahkâm 
Heyeti Celileee kabul edildiği takdirde her ve
kâlet hakkında cari olamaz ımı ? 
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MALİYE VEKitLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-

müşane) — Efendim, bendeniz arz ettim. Avans 
kanunlarında sarahati kanuniye bulunursa olur 
dedim. 

ALİ SÜRURİ Ef. (IKarahisarı Şarki) — Mü
dafaai Milliye tbütçesinde ne sarahat varsa bun
lar haikkıııda da o sarahat olmalı öyle mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi 
Avans Kanununa tevfikan sarf edildi. 

Alil ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Diğer hütçe-
leri bitirmediğimiz için böyle oldu. • 

ALİ SÜRURİ Ef. (IKarahisarı ŞarM) — Ha
san Beyefendi, bugün bir hakikat vardır ki Mü
dafaai Milliye masarifini Heyeti Celilenin kabul 
ettiği bütçeye tevfik ediyorsunuz. Bunlar da ay
nı suretle cereyan eder. Fakat siz onlara bir 
tearuz teşkil etmemek için Müdafaai Milliye büt
çesini avans mahiyetinde telâkki ediyorsunuz. 
Bunlar arasında ne fark vardır? Anlamıyorum. 
Bunları da öyle telâkki edersiniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Her bütçenin altına bir maddei ka
nuniye ilâve etmek esasını Meclisi Âli kabul 
ederse o zaman tecezzi çıkar. Faıkat bendenizce 
bu doğru değildir. Yalnız âtiyen vereceği avans
lara Heyeti Umumiyede müzakeresi ikmal edilen 
bütçelerin fusul ve nıevadda göre sarfiyatı ic
ra olunur demekle meseleyi ikmal etmiş olur. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim bütçelerin şekli müzakeresi her yerde Mec
lis ve hükümetlerin şekli teşekkülü ile sureti ka-
tiyede alâkadardır. Meclisimiz şu müzakereyi 
açmakla çok isabet etmiştir. Çünkü geçen **ene 
'Müdafaai Milliyeyi münferit bir bütçe yapan 
Meclis gayet güzel hareket etmiş ve ihtiyacın 
önünde mevcudolan Nizamnaimei Dahilîdeki 
cmaddeyi fiilen tadil eylemiştir. Muvazenei Umu
miye kanunu lâyihasında da, alelade hükümet
lerde de kabul edilen bu lâyihalar, bu muvaze
ne kanunları bütçeyi' bir kül itftihaz ettikleri 
vakitlerde yalnız icrasına Maliye nazırları me
murdur diyor. Halbuki geçen sene Meclisimiz 
yirmi beşinci maddeyi %bu kanunun icrasına ic
ra Vekilleri memurdur diyerek kabul etmiştir. 
CBinaenalyeh, şimdiye kadar mevcudolan usulü 
Meclis ve Hükümetimizin şekil ve teşekkülüne, 
vaziyetimizin ihtiyacına bakarak, tadil etmek 
lüzumunu bilerek hareket etmiştir. Şüphesiz Mu-
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vazene Encümeni arkadaşlarımız mevcut Nizam-
ııamei Dahilî maddesine tevfikan iddialarında 
haklıdırlar. Fakat Meclisi Ali de her dakika 
kendi şekli teşekkülüne uymıyan bu Nizam-
namei Dahilî ile çarpıştıkça yeni şekiller kar
şısında bulunuyor, işler gitmiyor, yürümüyor. 
0 Nizamnamei Dahilî bu Meclisin Nizamnamei 
Dalülâsi değildir. Şu halde bugün alelacele bir 
müzakere ile fasılları kabul etmiş olmakla diğer 
bütçelere geçmesi muvafık olmadığı gibi fasıl
ları ayrı ayrı reye konularak kabui edilen 
vekâlet bütçesinin heyeti u muıniyesini reye 
koyduğumuz vakit, yani heyeti umumiyesini tâ
yini esamiyle reye koyduğumuz vakit ret veya 
vkabul tarzında fasılları kabul olunmak esasına 
tearuz teşkil etmek vaziyeti karşısında bulunu
yoruz. Binaenaleyh alelacele bir karar vermek
tense bu meseleyi Nizamnamei Dahilî Encüme
nine havale ederek o maddesinin bu ihtiyaca 
göre ve vâki olan teamüllerden ders alarak ta
dilini ve Dahiliye bütçesinin reye vaz'mm o 
maddenin tedvinine tehirini talebederim ve 
kuvvetle zannediyorum ki bizim Meclisin bün
yesine bakılarak bütçeyi kül addetmiyeceğiz 
ve zannediyorum ki her vekâletin bütçesini ay
rı olarak reye koymak zaruretinde Kalacağız. 
Çünkü bütçe Devletin umuru maliyesinin tev-
zini olduktan başka bir de istizah sahasıdır. 
Heyeti umumiyesini reddettiğimiz vakitte ki
mi reddetmiş olacağız? Karcımızda Hükümet 
mi var? Meclis kendi kendine mi reddedecek! 
Rica ederim. Mânası kalmıyo \ Ancak olsa ol
sa bütçenin heyeti umumiyesini fasıl fasıl ka
bul ettikten sonra reddedebilecek arkadaşları
mız, Meclisin tarzı mesaisini beğenmek istemi-
yenler olabilir. Halbuki her vekâletin umuru 
maliyesiyle beraber, yürüyüşiyle beraber Mec 
1 isin bütçesi için rey verirken hakkımızı kul
lanmak isteriz. Heyeti umumiyesini reddet
mekle neyi reddedeceğiz? Şu halde mâna kal
mıyor. Karşımızda mesul bir Maliye Vekili 
yoktur. O vakit lağıv gibi bir vaziyet karşısın
da bulunuyoruz. Bunun için her vekâlet büt
çesinin ayrı ayrı reye vaz'mı, tadilini ieabetti-
ren ahval vardır. Ancak Nizamnamenin mad
delerini alelacele tadil etmeliyiz. Teamülen ta
dil etmekliğimiz de kifayet etmez. Bugün bu 
bütçeyi ne lağıv ve ne de reddetmek i nkânı ol
madığından meseleyi tehir edip alelacele bütçe 
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müzakeresinde takibedeceğimiz esası mübeyyin 
bir madde tedvin etmeliyiz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
demin telsiz telgrafa aidolan mesele tâyini esa
mi suretiyle reye vaz 'edilmiş olsaydı her hal
de karşımıza daha pürüzsüz bir bütçe çıkması 
temin edilirdi. Çünkü her vekâlete aidolan büt
çeler ayrıca reye konulsun, gerek vekâletlerin 
bütçeleri bir kül halinde reye vaz'edilsin. Ben 
her hangi bir vekâletin bütçesine, her hangi bir 
maddeye ve rakama aleyhtar olduktan sonra 
acaba bütçe müzakeratı neticesinde reyi beyaz 
mı veririm? Yoksa kırmızı mı veririm? Eğer, 
ben beyaz verirsem kanaatimin hilâfında ha
reket etmiş olurum. Kırmızı verirsem, kısmen 
muarız olduğum dolayısiyle bütçelerin heyeti 
umumiyesine aleyhtar bir rey vermiş olurum. 
Binaenaleyh böyle meseleler küçük bir" halde 
iken halledilmek, pürüzler izale edilmek, zan
nederim ki, vekâletlerin de işine yanyan bir 
şey olur. Nizamnamei Dahilîden bahis buyur
dular. Halbuki Tevfik Rüşdü Beyefendinin bu
yurdukları gibi Nizamnamei Dahilî bizim tarzı 
teşekkülümüze mugayir olduğu gibi birtakım 
teamülât ile de bunun birçok mevaddı fiilen 
münfesih olmuştur. Buyurdukları gibi geçen 
sene Müdafaai Milliye bütçesi ayrı bir bütçe 
olarak tâyini esamiye vaz'edilmek suretiyle ka
bul edilmiştir. Bence pürüzsüz bir bütçe çıka
rılmak için evvelemirde pürüz olan nokta han
gisi ise o nokta halledildikten sonra müzake-
rata yürümek daha mu$rafıkhr. Mamafih gerek 
vekâletler, gerek Riyasıet ıstar eder de tâyini 
esami tatbikini nazarı itibara almazlarsa o va
kit ben derim ki bu pürüz büyümekiense Da
hiliye Vekâleti bütçesini ayrıca tâyini esami 
ile kabul edelim. Ayrıca bu bütçeyi olsun biti
relim. Her halde benim bütçede kanaatime te
vafuk etmiyen birtakım rakamlar vardır ki, 
ben bu rakamları göz önüne getirerek her hal
de beyaz kâğıt verecek değilim. Binaenaleyh 
meseleyi bidayetinden halletmek, zannederim 
ki, daha doğrudur. Sonra Muvazenei Maliye 
Encümeni namına burada beyanatta bulunan 
Ali Cenani Beyefendi ile onu takiben kürsüye 
gelen ismet Beyefendi yekdiğerini münakız ve 
münafi ifadatta bulundular. Al* Cenani Beye
fendi bütçeler bir küldür, bu kül müzakere ve 
intacedilmeden, tâyini esamiyle reye konulma
dan tatbik olunamaz, binaenaleyh henüz ihzari 
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mahiyette kalan Dahiliye bütçesinin ihtiva et
tiği tahsisat sarf olunamıaz dediler. Eğer böyle 
ise o halde Hükümet daha müşkül bir vaziyete 
dü§mü§ olacaktır. Mademki, bütçelerin mü-
zakeratı neticelenmeden yalnız reyi işarı 
ile vekâletlerin bütçesi tatbik edilemiyecek-
tir. O halde Hükümetin kolu, kanadı 
bağlanmış olacaktır. Binaenaleyh Hükümet 
kendim bağlamanmk için her vekâletin 
bütçesinin, müzakeresi hitam bulduktan sonra, 
tâyini esami suretinde reye konulması hususuna 
her halde muvafakat göstermek lâzımdır ve hattâ 
bunu musirren istemek lâzımdır. Sonra İsmet 
Beyefendi; Avans Kanunundan, Muvazene Kanu
nundan bahsetti. Maliye Vekili Beyefendi de bu
nu teyiden beyanatta bulundular. Efendiler bu
gün hiçbir mahiyeti katiyesi ve vazıh erkamı, iza
hatı ihtiva etmiyen avans kanunları şimdiki mü
zakere ettiğimiz Dahiliye bütçesi meyanında, zan
nederim, pek sönük kalır, bütçe meydana çıkınca 
avans kanunu kaçar. Sonra muvazene kanunları, 
kanunun maddeleri her halde bütçelerde erkanı 
taayyün ve tesebbüt ettikten sonradır ki, ancak 
kabili müzakere olabilir. Binaenaleyh bu meselede 
esas erkanıdır, bütçelerdir. Muvazene Kanunu bu 
bütçelere istinaden mukayyedolmak Jâzımgelir. 
Bugün elimizde, velev tâyini esamiye iktiran et
memiş olsun, Dahiliye bütçesi varken bu Dahiliye 
bütçesinin varlığına rağmen, evvelee alınmış bir 
avans kanunu ile hareket etmek, zannederim ki, 
büyük bir cüret olur ve mantıksızlık olur. Bina
enaleyh böyle mantıksızlığa doğru yürümekten, 
karanlığa gitmektense; her vekâletin bütçesi bit
tikten sonra tâyini esami suretiyle reye vaz'ı da
ha muvafık olur. Hattâ benim fikrime göre pürü
zünü hallettikten sonra Dahiliye bütçesi tâyini 
esamiyle reye vaz'edilirse daha isabet edilmiş 
olur. Sonra avans kanununda, hatırımda kaldığı
na göre, bir işaret vardır. Heyeti Umumiyece ka
bul edilen bütçe mucibince tatbikat iera oluna
caktır... Benim hatırımda böyle kalmıştır veya
hut böyle beyanat var. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşaneY — Avans Kanununun metninde... 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Evet metnin
de... O halde mesele taayyün etmiştir. Demek ki, 
avans dahi şimdi müzakere ettiğimiz Dahiliye 
bütçesine istinadetmektedîr. Binaenaleyh gerek 
bu sarahate ve gerek arz ettiğim birçok noktalara 
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nazaran her vekâlet bütçesinin müzakeresinin hi
tamında tâyini esami ile reye vaz'ı zaruridir, lâ-
büttür, lâzımdır, mantıkidir ve geçen seneki tea
mül de bundan başka bir şey değildir. Binaen
aleyh bendeniz teklif ediyorum; evvelemirde tel
siz telgrafa aidolan takrir reye konulsun. Tâyini 
esamiyle bu pürüz halledilsin, ondan sonra Dahi
liye Vekâletinin bütçesi reye konsun, tâyini esami 
suretiyle bu bütçe de intacedilsin. Zannederim, 
en mâkul, en mantıki hattı hareket de budur ve 
Hükümetin de işine gelen cihet ve nokta da bun
dan başka bir şey değildir. Her halde Hükümet 
de bu noktada bizimle beraber ısrar ederse zan
nediyorum ki, her halde eline iyi bir bütçe almış 
olur. Teklifim bundan ibarettir. 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALİ FETHÎ B. — 
Efendiler, gerek heyeti umumiyesi hakkında 
uzunuzadıya müzakere edilen ve gerek fusul ve 
mevaddı ekseriyetle kabul edilmiş olan Dahiliyeye 
müteferri bütçelerin şimdiki halde toptan, yekûn 
olarak tâyini esamiyle reye vaz'olunmasma dair 
Hükümetin ısrar etmesi lâzımgeleceğine dair 
Basri Beyefendinin nutuklarını dinledim. Ben
denize kalırsa bu mesele Nizamnamei Dahilî me
selesidir. Hükümet meselesi değildir. Bendeniz 
Dahiliye Vekili sıfatiyle Nizamnamei Dahilînin 
mutlaka şu şekilde olması lâzımdır diye ısrar ede
cek olursam, zannederim, gayet mânâsız bir ha
rekette bulunmuş olurum. Onun için, pek esef 
ederim, bu yolda kendilerini takibedemiyeceğim, 
bu yolda, bu hususta ne ısrar etmek, ne de ısrar 
etmemek fikrindeyim. Bu; Meclisi Âlinizin Ni
zamnamei Dahilîsine tallûk eden bir mesele oldu
ğu için buna Hükümetin müdahalesini hattâ zait 
addederim. Heyeti Aliyeniz Nizamnamei Dahilî
nin sureti tatbiki hakkında doğrudan doğruya 

. hakem ve salâhiyettar bulunuyorsunuz. Nasıl is
terseniz o yolda tatbik edersiniz. Yalnız bendeni
zin hatırıma gelen bir nokta vardır ki, bütçe yal
nız masraf kısmından ibaret değildir. Bütçenin 
bir de varidat kısmı vardır. Bugün kabul ettiği
niz yalnız masraf kısmıdır. Bunun tamam olması 
için, bir küllolabilmesi için onun varidat kısmını 
da kabul etmek lâzımdır. O zaman bütçeyi tasdik 
edersiniz ve Dahiliye bütçe ile hareket eder. Hal
buki bugün bütçenin masraf kısmını kabul etmiş
sinizdir. Binaenaleyh bu itibarla MuvaZenei Umu
miye Kanununun esasatı dairesinde, benim şahsi 
mütalâatıma göre, bütçenin bir kül teşkil edebil
mesi ve tam olabilmesi ve hakkında bir rey veri-
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lebilmesi için aynı zamanda varidatını da nazarı 
dikkatten geçirmek lâzımdır. Bunu şahsım namı
na söylüyorum. Yoksa Hükümet namına bu bapta 
söz söylemeyi münasip bulmuyorum. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Bendeniz so
ruyorum : Bütçesiz hareket etmeye Hükümet ta
raftar mıdır? Bu bir, ikincisi, geçen sene ayrıca 
kabul ettiğimiz Müdafaai Milliye bütçesinin 
karşısında varidat bütçesi müzakere ve kabul 
edilmiş midir? 

DAHİLÎYE VEKÎLÎ ALÎ FETHÎ B. — 
Efendim, bittabi Hükümetin bütçesiz hareket 
etmesi taraftarı değilim. Mütaaddit defalar 
Heyeti Aliyenizden rica ettim ki bütçeler çık
sın. Geçen senekî Müdafaai Milliye bütçesi 
hakkında Maliye Vekili refiki muhteremim 
uzunuzadıya izalhat verdiler. Müdafaai Milliye-
ye aidolan bütçenin masarifi mukabili varida
tını Avans Kanuniyle Meclisi Âli kabul etmiş
tir. Avans Kanuniyle verilen varidat Müdafaai 
Milliye bütçesinin fusul ve mevaddına göre 
sarf edilmiştir. Yine Dahiliye bütçesi de aynı 
veçhile olacaktır. Reye konacak olursa. Ve ni
tekim bundan evvel geçmiş olan Avans Kanu
nu da öyle olmuştur. Kaîbul edilen Avans Ka
nununa tevfikan bütçenin varidatı Dahiliye 
bütçesinin Heyeti Umumiyede kabul edilen fu
sul ve mevaddııia göre sarf edilmiştir. Binae
naleyh mesele böyledir. 

REŞAD B. (Saruhan) —-Efendim malûmu-
âliniz bizde ilk bütçe, 1325 bütçesidir, tik büt
çe 1325 te tanzim edildiği zaman bir maddei 
kanuniye tedvin edilmiştir. Sonra bu maddei 
kanuniye Mu'hasebei Umumiye Kanuniyle de 
teyidedilmiştir. Kaydı kanuni de şudur: Fasıl
dan fasla nakli tahsisat ancak bir kanunu mah
susla olur. Kanunun burada takibettiği mak
sat, varidat ve masarifat itibariyle gösterilen 
fasıl ve madde münderecatmdan haizi ehem
miyet ve kıymet olarak nazarı dikkate alman 
fasıllardır. Binaenaleyh bütçelerde gerek vari- j 
dat ve gerek masarifat ikisi de bir maddei ka- -
nuniye mahiyetindedir. Bunun ikisi ortası yok
tur. Ya her fasıl tâyini esamiyle reye konulmak 
lâzımdır. Veyahut Muvazene Encümeni Maz
bata Muharriri Ali Cenani Beyefendinin pek 
güzel izah buyurdukları gîbi bir kül halinde 
Üir maddei kanuniye ile Muvazenei Umumiye 
Kanununun birinci maddesini teşkil eden ^u 
"kadar masarifat ve şu kadar varidat 
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kalbul olunmuştur, tarzında kaibul olun
mak , veyahut her vekâlete ait bütçenin 
her faslı ayrı ayrı tâyini esasiyle reye konmak 
lâzımdır. Bütçe muvacehei millette alenen mü
zakere edilmiş ve alenen kabul edilmiştir. Ka
bul edilen muhassasat ta'biî zabıtlarda ınünde-
rictir. Her daireye ait yökûnu umumiler bir 
kıymeti 'haiz değildir, mâna ifade etmez. Onla
rın yekûnlarını tashih etmeksizin tâyini esa
miyle reye koymak haşivdir ve bunun sarfın
da eğer bir usulsüzlük varsa, affı âlilerine mağ-
ruren arz edeceğim, bu usulsüzlük doğrudan 
doğruya Heyeti Celilenize aittir. Çünkü Mec
lisi Âlinin ilk vazifesi her işi bırakarak terci-
han bütçeyi tetkik etmektir. Ya bütçe senei 
maliyenin hululünden evvel müzakere olunur, 
tetkik olunur. Hükümete tevdi edilir veyahut 
böyle müzefozep bir vaziyette kalacak olursa 
her fasıl ayrı ayrı tâyini esamiyle reye 'konul
mak lâzımgelir. Vaktiniz müsaitse her faslı tâ
yini esamiyle reye koyunuz. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler Mu
vazenei Umumiye Kanununun müzakeresi ay
rıca 'bir noktai nazarı da tazammun eder ki bu
da o bütçeyi tertibeden Hükümetten yapılacak 
istizah üzerine bir karar vermeyi istilzam et
tirir; netice itibariyle. Bizim eski şekli Hükü
metimiz hepinizin bildiğiniz veçhile bir kabine 
şeklinde idi. Hepsi müştereken mesul idi. Bi
naenaleyh Hükümetin muhtelif şuabatmın reis-
kârında bulunanların teşkil ettikleri, ihzar et
miş oldukları Muvazenei Umumiye Kanununun 
heyeti umumiyesi reye konur. Eğer bu Bütçe 
Kanunu reddedilirse Hükümet sukut ederdi. 

Şimdi elimizdeki Nizamnamei Dahilî böyle 
bir Hükümet esası üzerine yapılmış bir nizam
namei aslidir. (Gürültüler.) Müsaade buyurun 
efendim. Buraya aidolduğunu söylemiyorum. 
Demek istiyorum ki; elimizdeki Nizamnamei 
Dahilî böyle bir Hükümet esası üzerine yapıl
mış bir Nizamnamei Dahilîdir. Nitekim bugün 
bizim şekli idaremiz ile kabili tevfik olmıyan 
nıkatmı kısmen fiilî olarak tadil etmişizdir ve 
bu mesele do geçen sene yine fiilen tadil olun
muştur. Şu Nizamnamenin sarahatine rağmen 
Müdafaai Milliyenin bütçesi doğrudan doğruya 
müstakillen kabul edilmiştir. Reyi aleniye müra
caat edilmiş, tâyini esamiyle kabul edilmiştir. 

Maliye Vekili Beyefendi buyuruyorlar ki, 
dünkü Avans Kanuniyle varidat kabul edil-
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mistir. Bugün yine aynı vaziyettir. Vaziyetin I 
dünkünden hiçbir farkı yoktur. Meclis bir defa 
bugünkü teşkilâtının zarureti şevkiyle Nizam-
namei Dahilînin usulünden ayrılmış, fiilî bir 
teamül meydana getirmiştir ki, o dâ ; ikmal ede
bildiği müdafaai Milliye bütçesini müstakil bir 
bütçe addiyle, ki, Teşkilâtı Esasiye itibariyle 
müstakil addedilmek lâzımgelir, çünkü o bütçe
den doğrudan doğruya Müdafaa! Milliye Vekili 
mesuldür. Nitekim Tevfik Rüşdü Beyin ifade 
buyurdukları veçhile; Muvazene Kanunu ka
bul edildiği zaman bunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur demiyoruz. Buna biz îera Ve
killeri Heyeti memurdur diyoruz. Bu da hep
sini ayrı ayrı reye koymaktansa mücmel bir ifa
dedir, bütün devairin bütçesini ikmal edemedi
ğimiz için ikmal ettiğimizi derhal zaruret şev
kiyle, müstakil bir bütçe addiyle müzakereye 
girişmiş ve reye koymuşuzdur ve bunu kabul 
etmişizdir. Avans Kanuniyle henüz müzakere 
edilmediği halde bugün varidatı da kabul et
mişizdir. 

Geçen sene Müdaf aai Milliye bütçesi müza
kere ve kabul edilmiştir. Sonra ortada yine bir 
Avans Kanunu var, varidat aynıdır. Rica ede
rim geçen sene ne gibi bir sevk ile, ne gibi bir 
zihniyetle kabul ettik de. bu sene bugün bunu 
neden kabul etmiyeceğiz? Bendenizce geçen 
sene'ki bizim şekli hazırımızın icabettirdiği za
rurettir ve o zaruret bugün aynıdır. Çünkü bi
zim karşımızda bildiğimiz Kalbine şeklinde bir 
Hükümet yaktur. Biz her daire için ayrı ayrı 
tâyin ettiğimiz vekillerimiz mevcuttur. Ve o de
vairin muamelâtından kendileri mesuldür. Büt
çelerinin tanzimine 'kendileri memurdur. Bu iti- I 
barla biz geçen seneki yaptığımız teamül muci
bince bu sene de aynen burada tatbik etmek za-
ruretindeyiz. Geçen sene böyle yaptık. Bu sene 
de böyle yaparız. Sonra denildi iki; Reşad Bey
efendi zannederim buyurdular, nolktai nazarını 
istinadettirdikler'i senetr eski Muvazene Kanu- * 
nundaki maddedir, tik yapılan Muvazene Kanu
nundaki maddedir. (Gürültüler) Müsaade bu-• 
yurun. Fakat bidayeten de söylemiştim 'ki, bu 
kabil değildir. Nitekim olmadığı içindir ki biz 
onun kabulünde aykırı gittik. Yalnız buyurdu
lar ki; her fasıl veya her madde ayrı ayrı reye 
'konmalıdır. Çünkü beher fasıl veya beher mad
de bir maddei kanuniye şeklindedir. j 
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REŞAD B. (Saruhan) — Madde değil, fa

sıl. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Evet fasıl 

maddei kanuniye hükmündedir. Ayrı reye kon
malıdır. Konmuyor. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Konuyor. 
Nasıl konmuyor? 

ALI ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Müsaade bu
yurun rica ederim, o şekilde değil, bütün bütçe
ler bittikten sonra konuyor da böyle ayrı ayrı 
konmuyor. Vekâlet bütçesi sonra bendenizce ay
nıdır. Sonra bendeniz zannediyorum ki, fasıl
ları, maddeleri, müzakere ettiğimiz vakit, demin 
Ali Cenani Bey Söylemişti, bu faslı, bu maddeyi 
kabul edenler lütfen el 'kaldırsın deniliyor. Bu 
da yanlış, teamüldür. Bir defa 'kabul edildikten 
sonra bence de reye koymakta mâna yoktur. Bu 
faslın kabulünü mütaakıp, yani usulü müzake
re bu faslın yekûnu müzakeresini kâfi görüp di
ğer fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın deniliyor. Bu da yanlış teamüldür. Bir 
defa kabul edildikten sonra bence reye koy
makta mâna yoktur. Bu faslın yeikûnu müzake
resini kâfi görüp diğer fasla geçilmesini 'kabul 
edenler lütfen el 'kaldırsın, der, fau kadar. Yani 
o maddeler tkabul edilmiş değildir. Yani teanm-
len reye yanlış konuyor. Kabul edenler deniyor. 
ihtimal ki, bir yanlışlık ve bir zühul eseri ola
rak yapılıyor. Netice itibariyle reye koymakta 
mâna yoktur. Binaenaleyh reye vaz'ı şekli «Fas
lın müzakeresini kâfi görüp diğer fasla geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın» şeklinde
dir. Binaenaleyh kabul edilmiş bir şey yoktur. 
O halde bizim bu şekilde kabul ve tasdik etmiş 
olduğumuz bir bütçe yoktur. Olsa olsa ya bunu 
hiç olmazsa bugün ikmal edebildiğimiz Dahiliye 
'bütçesinin mamulüribih olması için 'göçen sene 
Müdaf aai Milliye bütçesinde yaptığımız gibi tâ
yini esamiyle veyahut da reyi aleni ile reye koy
mak zaruretindeyiz. Başka çare yoktur. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Yoksa ilel
ebet avanslardan kurtulamayız. • 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Yoksa, bu ol
mazsa geçen sene olduğu gibi avans kanunları 
ile Şubata kadar idare edeceğiz. 

HÜSEYİN AVM B. (.Erzurum) — Efendim 
arkadaşların Meclisi Âlinin vaziyetini ve vekil
lerin farkını, yani Kabine- ile farkını izah bu
yurdular-. Tamamiyle bendeniz de iştirak ede
rim. Sonra bir küllün eczasını, heyeti umumiye-
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" sini kabul etmek; o küllü kabul etmek demek

tir. Yoksa buyurdukları gibi, Muvazene Kanu
nunun hilâfında hareket edilmiş değildir. Biz 
burada abesle iştigal etmiyoruz. Dahiliye Vekâ
letinin bütçesini kabul ettik. Bu kabul bir ka
nunla kesbi katiyet etmelidir. Artık Dahiliye 
Vekilinin bu hususta hesap vermeye mecburi
yeti yoktur. Aldığı şey üzerine olmuş demektir. 
Malûmuâlileridir İki, bütçelerde evvel b'eevvel 
nazarı diiklkate çarpan masarif attır. Onun karşı
lığı mevzuubahis değildir. Devlet bütçeleri!1 de 
biz sarfına mezun kılıyoruz. Muvazene! Umıı-
miyede tasdik ettiğimiz zaman varidatı ve ge
rekse sarfiyatı ayrı ayrı tasdik edeceğiz. Tâyini 
esamiyle vekili mazur gördük. Çünkü ayrı bir 
sıfat vermiyoruz. Hazinemiz yine müstakildir. 
Varidat alelûsul eibayet ve masarifini de yine 
öyle yapacaktır. Ne sayede? Fasıllar sayesinde. 
Şimdi aidolduğu vekillere Hazineye m'erbut'ytt-
lerine mezuniyet veriyor, bunun, yani ilmi malîye 
mugayirdir diye iddia eden yoktur. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Ben iddia 
ediyorum. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Devamla) — Yalnız 
Nizamnamenin sarahatine mugayirdir diyorlar. 
Muvazene! Umumiyede böyle kabul edilmiştir, 
ki Devletin varidat ve masarif atı şöyle tasdik 
ediliyor. Efendiler siz umuri Dahiliyede ve her 
türlü bütün şuaba'tı Devlette müstakil vekilleri
nizi bulunduruyorsunuz, bugün, yani müza
kere edilip de kabul edilen fasıl ve mevad tas
dik olunduktan sonra.. Ya olmazsa nasıl ola
caktır1? Avansla mı? Bizim burada bütçeyi 
fasıl fasıl kabul edip de heyeti umumiyesini 
yalnız tâyini esamiyle reye koymaktan mak
sat, taraftar kimdir? Kim değildir? Yok
sa ekseriyet vardır veyahut yoktur. Eğer öy
leyse bütün kanunlarımız mefsuhtur. Tâyini 
esamiden maksat bu kanunun tatbikinden kim
ler memnundur? Kimler gayrimeınn undur? 
Kendilerini tarihe karşı göstermek istiyenler-
dir, yoksa meşru mudur? Değil midir? Ma
hiyetinde değildir. Bütün kanunlarımız tâyini 
esamiyle mi kabul edilecektir? Hayır, hattâ 
Kanunu Esaside bile mecburiyet yoktur, tllâ 
tâyini esami denmemiştir. Tekrarından tabiî
dir ki, tevakki etmek lâzımdır. Arkadaşla
rım vaziyeti hukukiyesini izah ettiler. Bende
niz teklifimde musırrım. Bizini Teşkilâtı Esa
si yen in. valilere vermiş olduğu salâhiyet; yal-
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j mz bize irtibatı dolayısiyledir, müstakil olma

sı hasebiyledir. Ayrı bütçelerin ayrı tasdiki 
ilmi malîye mugayeret teşkil etmez. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
mesele bir Nizanmamei Dahilî meselesi şekli
ne girdi. Bendeniz zannediyorum ki, Nizam
name; Dahilî ile bu meselenin katiyen bir irti
batı yoktur. Mesele sırf malî ve hukukidir ve 
bizim yaptığımız şekil ilmi malîye ve ilmi hu
kuka ve ilmi malînin istinaddettiği kavaide mu
haliftir. Bunu ispat edeceğim. Efendiler bir 
defa fiilen size bir vaka göstereyim. Geçen se
ne bizim maliyemizin almış olduğu şekil; ge
çen senemin dört ayında 1336 bütçesi tatbik 
edildi. (Gürültüler) Evet efendim. Müsaade 
buyurun, izahat vereceğim. Evet 1336 tatbi
katını arz edeyim efendim, sonra izahatını arz 
edeyim. Temmuzdan itibaren Muvazenei Ma
liye Encümeninin yapmış olduğu kadrolar mu
cibince sarfiyat icrasını- âmir bir madclei kanu
niye kabul edildi. O maddei kanuniye daire
sinde sarfiyat yapıldı. Sonra Müdafaai Milli
ye bütçesi bilâmüzakere aynen kabul olundu. 
Müdafaai Milliye bütçesi ayrı bir şekilde çık
tı. Şimdi devair bu üç şekli ayrı, ayrı tatbika 
mecbur olduğu için hesaplar tamamen karış
mış. Ve bugün bir hesabı katî almak lâzım gel
se içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Şimdi 
ilmi malîye tearuz eden nokta burasmdadır ki, 
bütçe denildi mi bir devletin hesabatmı tâyin 
eden bir şeydir. Birisi devletin hesabatmı tâ
yin eder. Her ikisi sarfiyatın bir şekli kamı-

! nide olmasını, yani birisi emri, diğeri ise sar
fını irae eder. föğer bütçe biç senei maliy*. için
de bir şekli muntazamda tatbik edilmezse tat
bikini irae edecek olan Hesabı Katı Kanının tan
zim olunmaz ve neticesinden ne hâsıl olmuştur? 
Kanuni bir sarfiyat yapılmış mıdır? İsraf at ya
pılmış mıdır? Bu anlaşılamaz. Paralar' nere
ye gitmiştir? Katiyen anlaşılamaz. Bendeniz 
birkaç defa buraya çıktığım zaman Heyeti Ce-
lileden bütçeleri tesri edelim, Muvazenei Umu
miye Kanunu çıkaralım diye rica etmiştim. Mu
vazenei Umumiye Kanunu çıkarmaktan mak-

ı sat, iki seneden beri müzebzep bir şekilde ka-
j lan bizim bütçemiz ve bizim maliyemiz munta

zam bir şekle girsin. Hesabatı muntazam ol
sun, sarfiyat muntazam olsun ve Heyeti Celi-
lenin tasdikine iktiran etıniyen bir şey sarf edil-

' m esin. lOğeı* Heyeti Celile bütçe kanunlarım 
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yine geçen sene gibi Şubata kadar bırakıp Şu
batta çıkaracaksa hakikaten bendenizin de arz 
ettiğim veçhile böyle bir kül olarak Muvazene 
Kanunu çıkarmakta hiçbir faidei ameliye yok
tur. 

Şimdi bu bütçelerin ayn ayrı kesbi kanu-
niyet etmesi cihetine gelince; Bütçeler bugün 
hazırdır. Heyeti Celile bunları tasdik eder de 
çıkarırsa tabiî Temmuzdan itibaren tatbik edi
lecektir. Biz devam edeceğiz. Sıhhiye Vekâ
letinin, Hariciye Vekâletinin veyahut Maliye 
Vekâletinin bütçelerini Temmuz içerisinde çı
karacağız ve Temmuz içinde kesbi kanuniyet 
edecek. Ağustos içinde onları çıkaracağız. Bu 
suretle beş altı kalemde olarak her ayda tatbik 
edilen bütçe ayn ayn tatbik olunmaya bağlı
yacak. Demek ki, bir sene içerisinde 8 • 9 he
sap tutulmak iktiza edecek. Binaenaleyh bu 
hesabın içinden ne Maliye Vekâleti şimdiki teş-
kilâtiyle çıkabilir, ne de doğru bir hesap alı
nabilir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Murakabe heyet
leri var efendim! 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Efendim, arz 
ettiğim şekilde Muvazene! Umumiye Kanununu 
çıkartırsanız maksat hâsıl olur. Şimdi bende
nizin arzu ettiği şekil; eğer bu haftalar zarfın
da Muvazenei Umumiye Kanununu çıkaracak 
olursanız Jıem kanun hukuki bir şekilde bir Mu
vazenei Umumiye Kanunu çıkarılmış olur ve 
hem de hesabı katî talebetmeye hakkımız olur. 
Fakat böyle her çıkan kanunu bir sene içeri
sinde ayrı ayn çıkanrsak hesabatı maliyemiz 
müzepzeb bir şekilde kalır ve içinden çıkılmaz 
ve bundan bir faide de çıkmaz (Sualimiz var, 
sadaları) , 

REİS — Efendim encümen namına değil, me
bus sıfatiyle söyledi. 

HASAN BASRt B. (Karesi) — Bunu ispat 
etsin, ben kanaatimden döneceğim. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bendeniz ar
kadaşlarımın içtihadatmm... (Grürülltüler) Efen
dim rica ederim. Bir M noktanın tenvirin© ihti
yaç vardır zanneder'im. Efendim arkadaşların içti
hadatmm telifi kabildir efendim. Bir taraf yan
lış içtihadediyor, diğer taraf da yanlış içtihade-
diyor. Diğer taraf yanlış müdafaa eder şeklinde 
olmasın. Bu muvazene cetvelleri tâyini esamiy
le reye konulduğu zaman hâsıl edeceği vaziyeti 
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maliye şudur. Fusul ve mevad kesbi kanuniyet 
edecektir. Binaenaleyh Muvazenei Umumiye Ka
nununun ikinci maddesiyle verilecek olan tahsi
satı umumiyenin tahakkukuna kadar bu fusul 
ve mevaddan vukubulacak sarfiyat o tahsisatı 

I umumiyeden mahsubedilmek üzere sarf olunacak
tır. Şimdi Muvazenei Umumiye Kanunu bütçe 
cetvellerinin müzakeratını mütaakıp Heyeti Âli-
yece tasdik olunduğu zaman bir bütçe yapmış 
oluruz. Fakat bir mesele varsa bütçe cetvelleri 
ni tâyini esamiyle reye vaz'etmekle bütçe yapmış 
değiliz. Yani bir vekâletin muvazene cetvelini, fa
sıllarını, heyeti umumiyesini tâyini esamiyle reye 
koymakla yalnız bir muvazene kanunu yapmış 
değiliz. Bu şekilde bütün bu cetvelleri kesbi ka
nuniyet ettirirsek bir zararı olur mu? (Hayır ol
maz, sadalan) Hayır olmaz, katiyen zarar olmaz. 
Fakat ne olur? Muvazenei Umumiye Kanununu 
müsaraaten çıkarmak ve esası muvafık olarak 
bir bütçe kanunu vücuda getirmek meselesi te
ehhür edebilir. Şayet teehhür ederse netieei ka-

I nuniyesi ne olabilir? Yani bütçe muvazene cetvel
lerinin tâyini esamiyle reye konarak kabul edil-

I meşinin netieei katiyesi ne olur? Şayet böyle bir 
Muvazenei Umumiye Kanununu senei maliye ni-

I hayetine kadar çıkaramıyacak olursak mutlaka 
I tahsisatı umumiyesi taayyün etmeden, tahakkuk 
I eden matlubat ve tahsisat yine umumi bir avans 

tahsisatından mahsubedilecektir, fark bu kadar
dır. Nitekim 1337 senesinde ne olmuştur? 1337 
senesinde Müdafaai Milliye bütçesi tâyini esamiy
le reye konmuştur. Fusul, mevad kesbi kanuni
yet etmiştir. 1336 senesi fusul ve mevaddma te
tabuk etmemiştir, fakat Muvazenei Umumiye Ka
nunu çıkmadığından dolayı 10 milyon liralık da
ha tahsisat ilâvesi suretiyle heyeti umumiyesi 
bir avans tahsisatı addedilmişti ve 1336 senesinde 
yapılan esasatiyle Muvazene Encümeninin tenki-
hat icrası esasiyle, yani hesabı katî ile yapılması
na mezuniyet verilmiştir. İşte her iki içtihattan 
hâsıl olan vaziyeti kanuniye bundan ibarettir. 
Yani bu, bütçe mevad ve fusulünü kesbi kanuni
yet ettirmek demektir. (Doğru, biz de onu istiyo
ruz sadaları) Binaenaleyh tahsisat Muvazenei 
Umumiye Kanunu çıkıncaya kadar o fasıllar ka 
nundur, onlardan münakale sarfiyatı yapılamaz, 
onlardan yapılacak sarfiyat Muvazenei Umumiye 

I Kanuniyle olacaktır. Mahsubedilecektir. Mesele 
yoktur, fakat rica ederim arkadaşlar, "böyle fu-
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sul ve mevaddm kesbi kanuniyet ettirilmesi için 
Muvazenei Umumiye Kanununu müsaraaten çı
karılmasını hiçbir vakit hatırınızdan çıkarmayı
nız. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine da
ir iki takrir vardır, birkaç arkadaşımızın de söz
leri vardır. Binaenaleyh kifayeti,müzakereyi reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Müzakere kâfi görül
dü. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Dahiliye Vekâleti ve ona 

merbut Posta ve Telgraf, Emniyeti Umumiye, 
Jandarma bütçelerinin heyeti umumiyesinin tâ
yini esamiyle reye vaz'ını arz ve teklif eyleriz. 

Tokad Kastamonu 
Hamdi Besim 

Kayseri Kastamonu 

Kayseri 
Rifat 
Canik 

Süleyman 
Kângırı 

* Tahir 
Yozgad 

Feyyaz Ali 
Amasya 

Rıza 
îçel 

Haydar Lûtfi 
Kütahya 
Cemil 

(Muvafık sadaları) 

Kângırı 
Ziya 

Üsküdar 

Niğde 
Mustafa Hilmi 

Trabzon 
Ali Şükrü 

Canik 
Emin 

Erzurum 
Hüseyin Avni 

Karahisarı Sahib 
Ömer Lûtfi 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Telsiz telgraf meselesinin tâyini esamiyle 

reye vaz'ı zaruridir. 
3. Dahiliye bütçesi yine tâyini esami ile kes

bi katiyet etmek icabeder. 
4. Her Vekâlet bütçesinin de bu suretle reye 

vaz'ı usulü kabul edilmelidir. 
Karesi Mebusu 
Hasan Basri 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Vekâletine ait bütçe müzakeratı 

kâfidir. Diğer fasla geçilmesini teklif ederim. 
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Saruhan 
Ömer Lûtfi 
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REÎS — Efendim, cereyan eden müzakere ve 

okunan takrire nazaran üç takrire göre bir fi
kir var, birisi vekâlete ait bütçelerin itmamı 
müzakeresinde tâyini esamiyle reye vaz'ı ve o 
suretle kabul edilsin. Bu, bir prensibolarak tek
lif ediliyor ve Dahiliye Vekâletinde olduğu gi
bi diğer vekâletlere de şâmil olsun deniliyor. 
Müzakere bunun üzerine açılmıştır. Sonra efen
dim, bir de on beş, on altı imzalı bir takrir 
vardır. 

(Kayseri Mebusu Rifat Beyle rüfekasmın 
takriri tekrar okundu.) 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — İşte o zaruri
dir. 

REÎS — Müsaade buyurun, onu arz ediyo
rum. On beş imzalı Tbir takrir olmak dolayısiyle 
kabul etmek mecburiyeti olduğu gibi bir de 
prensibolarak ayrıca karar vermek var. On 
beş imzalı takriri bunun için yalnız kabul eder
sek yarın diğer bir bütçe daha gelir, aynca 
bir müzakere daha açmak lâzımgelir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Usule dair söz is
terim. * 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Prensip me
selesi mevzuubahsoldu. Bendenizin takriri ise 
prensibe dairdir. 

(Hasan Basri Beyin takriri tekrar okundu.) 
Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ben

denizin de takririm prensibe dairdir, okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Her vekâletin bütçesinin 

ayrıca tâyini esamiye vaz'ı; her vekâlete bir 
nevi sarfiyatta istiklâli malî vermek olur. Bu 
takdirde bir kül olan bütçenin muamelei tev-
ziniye ve murakabesinin temini için Meelisin 
bu vazifeyi Muvazene Encümenine havalesi bu 
suretle encümenlere yeni bir salâhiyet tevdiini 
intaceder. Binaenaleyh bütçenin sureti müza
keresine ait bu hususun Muvazenei Maliye En-
cümeniyle Nizamnamei Dahilî encümenlerinin 
birlikte müzakeresi ve o vakte kadar mevcut 
usule bütçe müzakeresine devamını teklif ederim. 

Menteşe 
Dr. Tevfik Rüşdü 

MALÎYE VEKÎLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Reis Bey müsaade eder misiniz? Takrir hak
kında söyliyeceğim.'.. 

DR. TEVFÎK RÜŞDÜ B. — Bendeniz izah 
edeyim, ondan sonra söyleyiniz. Eğer her ve-
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kâletin bütçesini reye koyduğumuz takdirde 
çıkacak olan netice; umumi bütçenin o faslını 
tetkik, etmek, kesbi kanuniyet ettirmek istiyen-
ler, Maliye Vekilinin kesbi kanuniyet hususun
daki olan muraka'besini kaldırmak, Meclisimi
zin şekline göre bir nevi umumi bütçenin mu
rakabesi hakkını kendi encümenimize Vermek 
lâzımdır. Ve Maliye Vekâleti, bildiğimiz kabi-
nelerdeki Maliye Nezareti gibi değil, ancak 
Hazine Vekâleti umurunu deruhde etmiş bir 
vekâlettir. Murakabe, ancak 'bu mevkiie düşer. 
Nitekim bu Meclis eski M'aliye nazırlarına ai-
dolan madde nakliyatını da filhakika ihtiyaç 
önünde almıştır. Binaenaleyh böyle bir lüzum 
görülmüş ve 'kabul olunmuştur. Bütçenin şekli 
müzakeresine ve her vekâletin malî sarfiyatına 
taallûk eden bahsine göre bendeniz buna dair 
evvelemirde Muvazene! Maliye Bncümeni ile 
birlikte Nizamname! Dahilî Encümeni tetkik 
edip o suretle Meclise gelmesi taraftarıyım 
Voksa esaslı bir surette, umuru maliyeye aido-
lau bir bahsin alelfevif karara iktiranına ta
raftar değilim. 

(M<]MİL B. (Kütahya) — Refcs Bey, on beş 
imzalı takriri reye koyunuz. 

MALİYE VKKtLt HASAN FLHMİ B. — 
ICl'endim; Tevfik Rüşdü Beyefendi, şimdiye ka
dar cereyan eden müzakerenin ve mevzuun ha
ricinde yeni bir fikir ileri sürdüler, bendeniz 
zannediyorum ki şimdiye kadar cereyan eden 
müzakere bu mevzua temas etmiyor, Çünkü 
mevzuu müzakere olan mesele; masraf bütçe
lerinin kesbi kanuniyet etmesi meselesi idi. 
Net.io.ei müzakerede yine muvazenei umumiye-
de hepsi tevhidediliyor. Maksat, esas bu idi. 
Eğer her vekâlet müstakillen bütçeye saihibola-
eaksa her vekâletin bir maliye dairesi olması 
Jâzımgclir ve Usulü Muhasebat Kanununun 
Maliye Vekâletine vermiş olduğu salâhiyet, ki 
her vekâletin sarfiyatını Usulü muihasebei umu
miye Kanununa tevfikan tetkik ettikten sonra 
o parayı sarf etmekle mükelleftir. O vazaifi 
bir kere kaldırıyor musunuz? Bu husustaki sa
lâhiyeti kaldırıyor musunuz?.. (Hayır sesleri) 
Bir kere bütçeyi tanzim hakkı doğrudan doğ
ruya Maliye Vekâletine aittir. Masraf cetvel
lerini tetkik edip varidat ile masarif arasındaki 
muvazeneyi tanzim edip esbabı mucibe lâyiha
sını yazmak hususunda Maliye Vekâletine aido-
lan o vazaifi kaldırıyor musunuz? (Hayır ses-
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leri). O halde arz ettiğim gibi, masraf cetvelle* 

I rinin kesbi kanuniyet etmesini teminden iba-
1 rettir. Hitamı müzakerede hapsi tevhidedilerek 

Muvazenei Umumiye Kanununa raptedilir. Bu 
mesele de ihtilâfı nazar foktur.... 

REİS — Efendim ; Tevfik Rüşdü Beyin tak
ririni reyi âlinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi efendim. 

Şimdi Basri Beyin takriri var, üç şıkka ay
rılıyor: Birinci şıkkı; Dahiliye Vekâleti bütçe
sinin hitamı müzakeresinde yekûnu umuminin 
tâyini esami ile reye vaz'mı teklif ederim diyor. 
Müzakere ise bitmiştir. Reye vaz'ediyorum. 
Rica ederim reyinizi istimal edin 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey bunda bir 
noktanın tenevvüü lâzımdır. 

REİS — Müsaade buyurun efendim, vekâlet
lerin bütçesinin hitamında her vekâletin bütçe
sinin yekûnu umumisinin tâyini esami ib
reye vaz'mı kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

F/fendim, Dahiliye Vekâleti bütçesine mülhak 
Riyaset Kalemi Mahsus Dairesi bütçesi de var
dır. Henüz müzakere edilmemiştir. Binaenaleyh 
bunun müzakeresinden sonra Dahiliye Vekâleti 
bütçesini tâyini esami ile reyinize vaz'edeceğim 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim be
nim takririmin bir fıkrası vardır. Reye koyma
dınız. 

REİS — Efendim, bu kabul edilince artık 
ona hacet kalmamıştır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Riyaset Kale
mi Mahsusu dahiliyeye neden mülhak? Anlıya-
madım. 

REİS — Efendim^ geldiğinde sorarsınız. Onu 
da reddederseniz reyinize vaz'ederim. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Bey müsaade 
buyurunuz. Encümen namına izah edeyim. Efen
dim, Riyaset Kalemi Mahsus bütçesinin âmiri 
itası Dahiliye Vekâletidir. Yani hepsi bir kül
dür. Riyaset, Emniyeti umumiye, Jandarma, 
Posta ve Telgraf hepsi birer cüzdür. (Hayır 
sesleri, gürültüler) Hayır, anlaşılmadı. Heyeti 
Vekile Riyaseti Kalemi Mahsusudur. Meclis Ri
yaseti değil, yanlış anlaşılmasın. 

REİS — Efendim, vakit geçmiştir. Yarın 
saat bir buçukta içtima etmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,10 
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İçtimaa âti ruznamesi 

İ. — Zaptı sabık ^hulâsası 

2. — Evrakı varide 

tekâlif ve levayihi kanuniye 
İ. — Palu kazasının Mamuretülaziz'den fek

ki itibariyle Genç sancağına ilhakına dair 
Genç Mebusu Hamdi Beyle^ rüfekasmın teklifi 
kanunisi 

Tezkereler 
Mesleki ilmiyenin ihyası hakkındaki lâyihai 

kanuniyenin üç nıahı tecavüz ettiği halde ilmi
ye Encümeninden çıkmamasından dolayı roz-
nameye alınmasına dair Siird Mebusu Mustafa 
Sabri Efendinin takriri 

Müzakere edilecek mew4 
Rüsumat bütçesi 
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