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B İ R Î N C Î G E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 1,45 

REİS — Reisisani Dr. Adnan Beyefendi 

KÂTİPLER : Ziya Hurgid Bey (Lâzistan), Hakkı Bey (Van) 

REÎS — Efendim ekseriyette şüphe hâsıl 
oldu. Yoklama yapacağız. (Ekseriyet vardır, 
vakit geçmesin sadalan.) 

(Yoklama icra edildi.) 
REÎS — Efendim ekseriyet vardır, celseyi 

açıyorum. Zaptı sabık okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Reisisani Adnan Beyefendinin tahtı Riya
setlerinde bilinikat Şavşat kazası dahilindeki 
medresenin Dariühilâfe medresesine tahviline 
dair Batum Mebusu Fevzi Efendinin teklifi 
kanunisi Lâyiha Encümenine havale edildi. 
Müstaeelen müzakeresine dair 92 imzalı tak
rir kabul olunmadı. Pontüs mesaili hakkındaki 
ceraimin hiyaneti vataniyeden addolunup olun-
mıyacağma dair Adliye Vekâleti tezkeresi Ad
liye Encümenine, Lâzistan Mebusu Osman ve 
Ziya Hurşid beylerin, müsadere edilmiş bir 
vapur hakkındaki takrirleri Hariciye Vekâle
tine havale edildi. Trakya'nın senei devriyei 
işgali münasebetiyle mevrut telgraflara cevap 
yazılması tensibedildi. Şuabat ve encümen in-
tihabatma dair mazbatalar okundu. îzmit Me
busu Hamdi Namık Beyin, yapılan kıstelyevm
den dolayı Divanı Riyaset hakkındaki takriri 
ruznameye alındı. îşgal edilen mahaller aha
lisine muavenet icrasnıa dair Kanunun tefsiri 
hakkındaki lâyihai kanuniye ile Ziraat mek
teplerine mütaallik lâyihai kanuniyenin müsta
eelen müzakerelerine dair Muvazenei Maliye 
Encümeninin teklifleri reddedildi. Antalya li-
vasiyle Çıldır kazası teşkilâtına dair teklifler 
Dahiliye Vekâletine, Osmancık Ahzi Asker Şu
besi yazıcılarından Mahmud'un istidasına ve bu 
baptaki kanunun tefsirine dair istida Encüme
ni mazbatasiyle Hacı Hüseyin'in affına, Alay 

Kâtibi Cemal Efendinin istidasına dair İstida 
Encümeni mazbataları Adliye Encümenine ha
vale olundu. Diğer mazbatalar ruznameye alın
dı. Sahnei harbe karip mahallerde âşarm tah
min usuliyle tahsili hakkındaki lâyihai kanuni
yenin takdimen müzakeresi icra edilerek mad
deleri aynen kabul olundu. Heyeti umumiyesi-
nin tâyini esami suretiyle reye vaz'ında ekseri
yet hâsıl olamadığından celsei âtiyede tekrar 
reye konacağı tebliğ edildi. Bilâhara İstiklâl 
mahkemeleri Kanununun müzakeresine devam 
olunarak 4, 7, 9, 10 ncu «maddeleri aynen, 5, 6, 
11 nci maddeleri tadilen kabul olundu. 8 nci 
madde kabul edilen takrirler mucibince tadil 
edilmek üzere encümene verildi. İstiklâl mah
kemelerinde dâvavekili bulundurulmasının bir 
hakkı tabiî olduğu tasdik kılındı. Teneffüs için 
celse tatil olundu. 

tkinci celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 
açıldı. Aşar hakkındaki Kanunda nisabı ekseri
yet olmadığından tekrar reye konulacağı tebliğ 
edildi. İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf Beyefen
dinin talebi üzerine celsei hafiyeye geçildi. 

(Üçüncü celse hafidir.) 

Dördüncü celse 

Adnan Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde 
bilinikat Aşar hakkındaki Kanun ikinci defa re
ye vaz'olundu. İstiklâl mahkemeleri Kanununun 
encümenden ıgelen sekizinei maddesiyle 12, 13, 
14, 15, 16 nci maddeleri aynen ve heyeti umu-
miyesi ekseriyeti azîmeyle kabul edildi. Aşar 
hakkındaki Kanunun 18 ret ve 9 müstenkife karşı 
108 reyle kabul olunduğu tebliğ edildi. Bayram 
münasebetiyle Meclisin Ağustosun 14 üne kadar 
taliki müzakeresi kabul olunarak Ağustosun 14 
ncü Pazartesi günü toplanılmak ve Maliye büt-

109 



î : 84 14.8 
çesi müzakere edilmek üzere tçtimaa nihayet 
verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Dr. Adnan Lâzistan Van 

Ziya Hur§id Hakkı 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
ımı? (Hayır sadalan) Zaptı sabık hulâsası ka
bul olundu. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Adana'mn işgal devrine ait dâvalar 
hakkında kanun lâyihası 

REİS — Adana'mn işgali devrine ait dâva
lar hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniye vardır. 

CEMlL B. (Kütahya) — Reis Bey söz istiyo
rum. Meclise bir mâruzâtım vardır. 

REİS — Ruznameyi okuyalım. Bilâhara söy
lersiniz. 

CEMİL B. — Bir şey hatırlatacağım. 
REİS — Neye dair, ruznameye dair mi? 
CEMİL B. — Hayır. Zonguldak memurları

nın maaşatma dair. 
REİS — Efcnim Meclise arz etmek için bir 

takrir verirsiniz, kabul buyurulursa müzakere 
ederiz. 

CEMİL B . — Şifahen mâruzât da olur, takrir 
de olur. 

REİS — Efendim bir takrir verirsiniz, reye 
koruz, kabul edilirse müzakere ederiz. 

Efenim! Adana'nın işgal devrine ait dâvalar 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai ka
nuniye var; Adliye Encümenine. 

2. — Tasfiye Kararnamesinin ilgasına dair ka
nun lâyihası 

REİS — Tasfiye Kararnamesinin ilgası hak
kında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
vardır; Adliye ve Muvazenei Maliye encümenle
rine. 

3. — İspençiyari Nizamnamesine zeyil kanun 
lâyihası j 

REİS — İspençiyari Nizamnamesine zeyolmak 
üzere Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
vardır; Sıhhiye Encümenine gönderiyoruz. 

4. — Ticareti ve Ziraat odalarının posta ve tel-

. 1338 C : 1 
graf ücumtından istisnalarına dair kamın lâyi-
has» 

REİS — Ticaret ve Ziraat odalarının posta 
ve telgraf ücuratmdan istisnasına dair Heyeti Ve
kileden mevrut lâyihai kanuniye vardır; Posta 
ve telgraf Encümenine. 

5. — Amele hukukuna mütaallik kanun lâ
yihası 

REİS — Amele hukukuna mütallik Heyeti 
Veküeden mevrut lâyihai kanuniye vardır; İkti
sat Encümenine. 

6. — Posta paketleri ücretlerinin tezyidine dair 
kanun lâyihası 

REİS — Posta paketleri ücuratmm tezyidine 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
vardır; Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine. 

7. — Tiflis'te Gürcü Hükümetiyle münakit 
iki aded mukavele hakkında kanun lâyihası 

REİS — Tiflis'te münakit iki aded mukavele 
hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanu
niye vardır. Hariciye Encümenine. 

8. — Nüfus Kanununun onuncu maddesine 
zeylolmak üzere tanzim edilmiş olan kanun lâyi
hası 

REİS — Nüfus Kanununun onuncu maddesi
ne zeylolmak üzere Heyeti Vekileden ımevrut 
lâyihai kanuniye vardır. Dahiliye Encümenine. 

9. — Küreğe mahkûm Saiboğlu Kara Meh
med'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
kanun lâyihası 

REİS — Küreğe mahkûm Saiboğlu Kara 
Mehmed'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
dair Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
vardır. Adliye Encümenine. 

10. — Müskirat nakli maddesinden dolayı bir 
sene hapse »mahkûm Ahmed'in bakıyei müddeti 
cezaiyesinin affına dair kanun lâyihası 

REİS — Müskirat nakli maddesinden dolayı 
bir sene hapse mahkûm Ahmed'in bakıyei müd
deti cezaiyesinin affına dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye vardır. Adliye Encü
menine. 
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11. — Yirmi milyon liralık avans itasına dair 

kanun lâyihası 

REİS — Yirmi milyon liralık avans itasına 
dair Heyeti "Vekileden mevrut lâyihai kanuniye 
vardır. Nizamnamei Dahilînin olbaptaki sara-
hatina binaen dün 'bendeniz Ibu lâyihayı Muva-
zenei Maliye Encümenine göndermiştim. Mec
lisi Âlinize tebliğ ediyorum. 

5. — TEKLİFLER 

1. — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi 
ile arkadaşlarının, İsparta'da idama mahkûm 
Mustafaoğlu Osman'ın affına dair kanun teklifi 
(2/552) 

REİS — İsparta Mebusu Hüseyin Hüsnü ve 
ibrahim efendilerle Biga Mebusu Hamid Be
yin, idama mahkûm Ispartalı Osman'ın affına 
dair teklifi kanunileri vardır. Lâyiha Encüme
nine gönderiyoruz. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Mükellefiyeti ziraiye Kanununun tefsi

rine dair İstida Encümeni mazbatası 

RElS — Mükellefiyeti ziraiye Kanununun 
tefsir edilmesine dair İstida Encümeni mazba
tası vardır. Muvazene! Maliye Encümenine. 

6. — TEZKERELER 
1. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun on be

şinci maddesinin tefsir edilmesine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Tedrisatı iptidaiye Kanununun on 
beşinci maddesinin tefsirine dair İcra Vekilleri 
Riyaseti tezkeresi vardır. Maarif Encümenine. 

2. — Trabzon Rüsumat Müdürü sabıkı Meh-
med Ali Beye mazuliyet maaşı verilip verilmiye-
ceğinin Muvazenei Umumiye Kanununun sekizin
ci maddesiyle bu baptaki Kararnamenin tefsiriy-
le hallolunmasına dair Maliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Trabzon Rüsumat Memuru sabıkı 
Mehmed Ali Beye mazuliyet maaşı verilip verii-
miyeceğine dair Maliye Vekâleti tezkeresi var
dır. Kavanini Maliye Encümenine 
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2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Rahatsız bulunan Hariciye Vekili Yu
suf Kemal Beye İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf 
Beyin vekâlet edeceğine dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Rahatsız bulunan Hariciye Vekili 
Yusuf Kemal Beye İcra Vekilleri Riyasetince 
vekâlet edileceğine dair tezkere vardır. Okuna
cak : 

T. B. M- Meclisi Riyaseti Celilesine 
Rahatsız bulunan Hariciye Vekili Yusuf Ke

mal Beyefendiden mevrut ve bir sureti musad-
dakası merbut bulunan 3 Ağustos 1338 tarihli 
tezkere üzerine müşarünileyh iadei afiyet edin
ceye kadar kendilerine, tarafı âciziden vekâlet 
edilmesi İcra Vekilleri Heyetinin 3 Ağustos 
1338 tarihli içtimamda 
keyfiyet eylerim efendim. 

takarrür etmekle arzı 

T. B. M. M. 
İcra Vekilleri Heyeti 

Reisi 
Hüseyin Rauf 

3. — Maraşlı Istepanoğlu Emil Petriya hak
kındaki takibatın teciline dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Istepanoğlu Emil hakkında İcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi vardır. Adliye Encüme
nine. 

4. — Seferberlik zammı maaş Kanununun 
ikinci maddesinin tefsirine dair Müdafaai Milli
ye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Seferberlik zammı maaş Kanununun 
ikinci maddesinin tefsirine dair Müdafaai Milli
ye Vekâleti tezkeresi vardır. Kavanin ve Muva
zenei Maliye encümenlerine gönderiyoruz. 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

i. — Mebuslardan bâzılarına izin verilmesine 
dair Divanı Riyaset kararı 

REİS — Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset 
kararı vardır. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide isimleri muharrer zevata mazereti ka

tiye ve sıhhiyelerine binaen hizalarında gösteri
len miktarda mezuniyet itası Divanı Riyasetçe 
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tensibedilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Reisi sani si 
Dr. Adnan 

Faik Bey (Edirne) Bir ay, 
Apdullah Efendi (îzmit) Üç ay, (Hareminin 

vefatına mebni) 
Hamdı Bey (Amasya) tki ay, (Tabip rapo

runa müsteniden) 
REÎS — Faik Bey (Edirne) nin bir ay me

zuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Apdullah Efendi (izmit) in üç ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir : 

Hamdi Bey (Amasya) nın iki ay mezuniye
tini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Bayramda Garp Cephesine izam edilen 
heyet münasebetiyle Cephe Kumandanı İsmet 
Paşadan mevrut telgraf 

REİS — Bayram münasebetiyle cepheye izam 
edilen heyetten dolayı îsmet Paşanın teşekkür 
telgrafı var, okunacak. 

T. B. Millet Meclisi Riyasetine 
Muhterem bir heyeti mahsusa vasıtası :1e 

Garp Cephesinin bilcümle mensubinine Meclisi 
Âli tarafından ihda buyurulan selâmların ve bay
ram tebrikâtımn Garp Cephesince fevkalâde sü
rür ve iftiharı mucibolduğunu arza müsaraat ile 
Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının en ha
lis hissiyatı itaat ve tazimatını Meclisi Âliye arz 
ve takdim eylerim. 

Garp Cephesi K. 
îsmet 

2. — Kurban bayramı tebrikâtına dair muh
telif yerlerde1^ gelen tebrik telgrafları 

REÎS — îdi Adha münasebetiyle mevrut 
tebrik telgrafları vardır. Gelen yerler okuna
cak : 

Batum Şehbenderliğinden, Kartal 'da Hilâli-
ahmer Âzasından Hüseyin Hüsnü Beyden, Ada
na'da Âsaf Handan, Kars ' ta Cebbar Efendiden, 
Samsun Müdafaai Hukuk Cmiyetinden, Artvin 
ahalisinden, Garp Cephesi Kumandanı îsmet Pa-
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şadan, Birinci Ordu Kumandanı Nuredcliıı Pa-
aşdan îsparta Mebusu ibrahim Beyden, Muş 
Mebusu Said, Gene Mebusu Fikri ve Muş Me
busu Hacı Ahmed beylerden, Kadıköy Hilâli-
ahmer Merkezinden, Çatalca Müftülüğünden, 
Anteb Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Diyar-
bekir Mebusu Hacı Şükrü Beyden, Süvari On 
Dördüncü Fırka Kumandanı Mehnıed Beyden, 
Akhisar Müdafaai Hukuk Riyasetinden, Konya 
Mebusu Abdülhalim Çelebi Efendiden, Tokad 
Mebusu Mustafa Beyden, Döne Müdafaai Hu-
kuk Riyasetinden, Sivas Müdafaai Hukuk Ri
yasetinden Kars Mebusu Fahreddin Beyden, 
Beşinci Kolordu Kumandam Fahri Paşadan, 
içel Mebusu Şevki Beyden, Ertuğrul Mutasar
rıfı Âdil Beyden, Osmancık Kaymakamiyle Be
lediye Reisinden, Adana ve Havalisi Kuman
danı Muhiddin Paşadan, Dersim Mebusu Diyab 
Ağadan, Esseyyit Ahmedülşerif Sünusi Hazret
lerinden. 

REÎS — Efendim, münanip görürseniz Di
vanı Riyasetçe lâzımgelen cevaplar yazılır. 
(Hay hay sesleri) 

2. — Muvazenei Maliye Encümeni } Mazbata 
Muharrirliğine Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid 
Beyİn intihabolunduğuna dair Encümen Riya
seti tezkeresi 

RElS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meni Mazbata Muharrirliğine Mazhar Müfid 
Beyin intihabedildiğine dair tezkere vardır. 

Riyaseti Celileye 
Encümenimiz Mazbata Muharrirliğinden is

tifa eden Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin 
yerine 9) Ağustos 1338 tarihli Içtimada Hakkâri 
Mebusu Mazhar Müfid Bey intihab edilmiş ol
makla berayi malûmat arz olunur efendim. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Gazi Anteb Mebusu 

Ali Cenani 

HASAN BASRI B. (Karesi) 
Riyasette görmek isteriz 

Kendilerini 

2. — Erzurum Mebusu Celâleddm Arif Beyin, 
Adliye Vekâletini kabulde mazur olduğuna dair 
telgrafı 

REÎS — Adliye Vekâletine intihap buyuru
lan Celâleddin Arif Beyefendinden mevrut tel
graf var. 
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Hariciye Vekâletine 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiııe 
C : 13 Temmuz telle Meclisi Celil tarafın

dan Adliye Vekâletine intihabolunduğumu müş'-
ir telgrafnamei Devletlerini şimdi aldım. Hakkı 
âcizide rüfekayi muhteremenin ve zatı Devlet
lerinin ibraz buyurdukları teveccühe arzı teşek
kür eylerim. Makamı Devletlerine 16 tarihiyle 
keşide eylediğim telgrafta bu tevcihi vecihi 
kabulde mazur olduğumu ve buradaki hidema-
tım Meclisi Âlinin marzısi -dâhilinde cereyan 
eylemiyorsa fartı meşguliyetten nâşi ihmal eyle
diğim tedavimi bilicra harekete müheyya oldu
ğumu arz eylemiştim. Meclisi Celilin avamirine 
bir nefer gibi münkadolduğumu arz ile beraber 
prensibe ait bir meseleden dolayı mazur görül-
mekliğirni tekrar istirham eylerim ferman. 

Roma Mümessili 
Celâleddin Arif 

3. — Kayseri İstiklâl Mahkemesinin 'faaliyeti 
adaletkâranesinden dolayı Kayseri Müftülüğünün 
teşekkür mektubu 

REİS — Kayseri İstiklâl Mahkemesinin faa
liyeti adaletkâranesine beyanı teşekkürü muta-
zammm Kayseri Müftülüğünden mevrut tezkere 
vardır. Okunacak (Şahsa ait sesleri) 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Hususi 
mektup mahiyetinde bir şey olacak. 

SALİH Ef. (Erzurum)1 — Reis Beyefendi 
Paşa Hazretlerine hususi bir surette yazılmıştır. 
Mecliste okunmasına lüzum yoktur. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Rica ede
rim. Reis Bey, bu hususi bir mektup olacaktır. 
Zira Meclisi Âliye gelmiyor, Reis Paşaya ge
liyor. 

REİS — Efendim, İstiklâl Mahkemesinden 
beyanı memnuniyet zımnında gelen bir tahri
ratt ır ve Meclise aittir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Kayseri İstiklal 
Mahkemesi Meclisi Âlice intihabedilmemiştir. 
Riyaset arafmdan intihabolunmuşlardır. Bina
enaleyh ; bu da zâtı Riyasetpenahilerine ait bir 
şeydir ve okunmasına lüzum yoktur. 

RElS — Rica ederim efenim teşekkür Meclisi 
Âlinize karşıdır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bende
niz de mezkûr İstiklâl mahkemesi âzasından bu-
lunmaklığım hasebiyle hakkımızda gösterilen te-
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veccühe arzı teşekkür ederim, okunmasına lüzum 
yoktur. 

REİS — Pekâlâ efendim, esasen mealini de 
arz ettim. 

2. — Bolu Mebusu Abdullah Efendinin, Zon
guldak'ta ciheti askeriyece yapılan bir duvarın 
Evkafa terkine dair kanun teklifi ve lâyiha En
cümeni mazbatam (2/517) 

REİS — Zonguldak'taki bir duvarın Evkafa 
terki hakkındaki teklifin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, Ka-
vanini Maliye encümenine gönderiyoruz. 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Meclisi 
idare azaları intihabatında vergi kaydı aranılma-
masına dair kanun teklifi ve lâyiha Encümeni 
mazbatası (2/544) 

REİS — Meclisi idareye âza intihabatında vergi 
kaydının aranılmamasma dair olan teklifin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni maz
batası var. Dahiliye Encümenine gönderiyoruz. 

4. — Jandarma Umum Kumandanlığı bütçe
sine zamaim icrasına dair kanun lâyihası ve 31u-
vazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Jandarma bütçesine zam icrası hak
kındaki teklife dair Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası var, ruznameye alınması iktiza eder. 
Aynı zamanda arkadaşlardan Tokad Mebusu Rifat 
Beyin de bâzı esbaba mebni bugün müstacelen 
müzakere edilmesi hakkında takrirleri vardır. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib ) — Muvazenei 
Maliye kabul mü ret mi ediyor? 

REÎS — Müsaade buyurun efendim. Zaten 
ruznameye alacağız, ancak teklif, lâyihanın bu 
günkü ruznameye alınmasına dairdir. (Müstuçe
len sesleri) Müstaceliyet başka bir meseledir ve 
zaten tahsisatı munzammalar müstacelen müza
kere olunurlar, onun için isticale lüzum yoktur. 

MUSTAFA KEMAL 3- (Ertuğrul) — Efen
dim isticale lüzum nedir? Bir defa izah etsinler. 
(Zaten müstacelen müzakere olunacak sadaları). 
(Reye sadaları) 

RE IS — Efendim bugünkü ruznameye alın
masını kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

5. — 14 Eylül 1330 tarihli Tayınat ve yem 
Kanununun tadiline dair kanun lâyihası ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatası 
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REÎS — Efendim Tayinat ve Yem Kanu

nunun tadili hakkındaki lâyihai kanuniyeye 
dair Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası 
var, ruznameye alıyoruz. 

6\ — Malatyalı Abdülvahab'ın arzuhaline 
dair tstida> Encümeni mazbatası 

REİS — Malatyalı Abdülvahap Efendinin 
arzuhali hakkında istida Encümeni mazbatası 
var, bunnun da alelûsul ruznameye alınması 
lâzımdır. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Bugün okunsun. 
REÎS — Feyzi Efendi arkadaşımız bugün 

okunmasını teklif ediyorlar. 
REŞÎT AĞA (Malatya) — Mezkûr arzu

hal iki satırlık bir şeydir, kendisi on yaşın
da bir çocuktur. Tahsil için burada bulunu
yor. Şimdi mektepler tatil olduğu için mem
leketine gidecek.. Bunu bekliyor. Binaenaleyh 
bugün okunmasını Heyeti Celileden rica ede
rim. 

REÎS — Efendim bugün okunması için 
rica ediyorlar ve iki satırlık bir şeydir diyor
lar. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. (Bütçe ne olacak? ses
leri.) 

REÎS — Bittabi bütçeden sonra okunacak. 

5. — Her gün sabah ve akşam içtima edile
rek yalnız bütçe müzakeresi ile iştigal edilme
sine dair Muvazenei Maliye Encümeni Riyaseti 
tezkeresi 

RE IS — Her gün içtima akdi ile bütçenin 
müzakere edilmesi hakknıda Muvazenei Maliye 
Encümeninin tezkeresi var. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Senenin nısfı evveli güzeran olduğu halde 

ancak Dahiliye Vekâleti ile ona merbut üç 
dairenin ve Rüsumat idaresinin bütçeleri mü
zakere edilebilmiş ve devairi saire bütçeleri
nin kısmı küllisi tabı ve tevzi edildiği halde 
müzakeresine imkân bulunamamıştır. Bütçe 
müzakeratmın bu şekilde devamı 1336 ve 1337 
senelerinde olduğu gibi 1338 bütçesinin de 
sene nihayetine kadar tasdik edilememesine se
bebiyet verecektir. Büyük Millet Meclisinin mak
sadı teşekkülü olan dâvayı millînin hüsnüneti-
ceye iktiranı hudutta düşmanı ezecek orduyu 
takviye ve dâhilde ordunun müdafaa ve muka-
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j vemetini idame ettirecek vesaiti maliyeyi ihzar 

eylemeye mütevakkıf olmakla umuru maliyenin 
yegâne çarei tanzim ve tensikı olan Muvazenei 
Umumiye Kanununun üç sene zarfında bir defa 
olsun tetkik ve tasdik edilememesi umuru ma
liyede za'fı müstelzim ve müdâfaa ve idare umu
runun hüsnüceryanım muhil olduğundan bir ke
re daha Heyeti Celilenin bu nokta üzerine na
zarı dikkatini celbe mecbur olduk. Muvazenei 
Umumiye Kanunu çıkıncaya kadar bütçeden 
başka hiçbir iş müzakere olunmıyarak muntaza
man ve mütemadiyen her gün sabah, akşam iki 
celse akdi ile on beş gün bütçe müzakere olunur
sa Ağustos gayesinde Muvazene Kanununun it
mamı müyesser olacağından bu suretle müzake
reye karar verilmesini Heyeti Celileden tek
rar temenni etmekte bulunduğunuzu encümen 
kararı ile arz eylerim efendim. 10 Ağustos 1338 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi 

Gazianteb 
Ali Cenanı 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFlD B. 
(Hakkâri) — Efendim malûmuâlileri 1338 sene
si de geçmek üzere olduğu halde her nasılsa he
nüz bütçenin Dahiliye Vekâletine aidolan kıs-

I mmdan maadası ne müzakere ve ne de tasdiki 
i Celile iktiran edebildi. Halbuki Muvazenei Ma-
j üye Encümeni devairi saireye ait bütçelerin he

men kısmı âzamini Heyeti Aliyenize takdim 
etmiştir. Eğer bunların şimdiye kadar olduğu 
gibi müzakeresinde teahhur vukua getirilecek 
olursa bütçeden maksudolan mâna yok demek
tir. Bundan başka beyefendiler, en büyük mah
zur şudur ki, bütçeler Heyeti Aliyenizce tasdi-
ka iktiran etmediği cihetle Heyeti Vekile ma-

j lûmuâliniz olduğu veçhile ikide bir Avans Ka
nunu ile huzurunuza geliyor. Nitekim encüme
ninize 20 milyon liralık yeni bir Avans Kanunu 
daha gelmiştir ve yine malûmuâlileridir ki, ger
çi maaşat kısmı geçen seneki karar dairesinde 
tezyidedilemiyorsa da alman avanslarla masarif 
kısmı nasıl gidiyor? Bilmiyoruz. Ne suretle gir 
diyor? Yarın, öbürgün, yani iki ay sonra bir ve-

I kâletin bütçesi buraya geldiği zaman olabilir ki, 
azayı muhteremeden bir zat bir masraf hakkın
da tenzil talebinde buluncaktır. Halbuki şöy
le farz edelim. Üç yüz bin lira olarak gösterilen 
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bir masraftan yüz bin lira tenzilini talebettiği-
miz vakitte vekil diyecektir ki; ben şimdiye 
kadar bütçeden dört yüz elli bin lira sarf ettim. 
Çünkü bütçeler kânunuevvelde müzakere edile
cektir. Şu halde böyle olduğu takdirde bütçe
deki mâna kalmıyor. Bir taraftan masraf böyle 
giderken bir taraftan bütün Heyeti Celilenizin 
ve cümlemizin fikri de iktisada riayet iken büt
çe müzakere edilmeyip de gerek muamelât ci
heti ile ve gerekse bu avanslarla yapılan mas
rafın bihakkin murakabe edilememesi dolayısiyle 
- ki bu, Meclisin en birinci vazifesidir - bu vazi
feyi ifa etmiyecek olursak buraya Kânunuevvel 
veya Kânunusanide, yani sene nihayetinde bu
raya gelecek olan bir vekil, sizin tenkis etmek 
istediğiniz masrafın üst kısmını sarf ettim diye
cek ve bizler yine emrivaki karşısında kalaca
ğız. Binaenaleyh, Muvazenei Maliye Encüme
nimiz şu takriri ile bütçelerin tesrii müzakeresini 
nazargâhı âlinize arz ediyor. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim her şeye 
tercihan bütçe müzakeresi hakkında bendenizin 
mütaaddit takrirler vermiş olduğumu Heyeti 
Celilenize hatırlatmak isterim. Çünkü bütçe 
müzakeresi her şeye tercih olunmalıdır. Zira, 
her şeyin mütevakkıfı bütçedir. Bununla be
raber kanaati âcizaneme göre bütçe müzakere
sinde her şeyden evvel varidat bütçesi müzake
re olunmalıdır. Çünkü senenin altıncı ayı geç-
tifeten sonra ıeğer M Tmtçede ^açığımız varsa - iki 
bilmiyorum - hariçten para tedarik edemediği
miz takdirde, dâhilde tekâlifi cedide ile bütçe
yi kapatmak çok /müşkül olur. Binaenaleyh; 
evvelemirde varidat bütçesi müzakere olunmalı 
ve masarif bütçesi ile mütevazin midir, değil mi
dir anlaşılmalıdır. 

REİS — Mesele yalnız içtimalarm adedinde-
dir. Ne müzakere olunacağı mevzuubahis de
ğildir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Binaenaleyh ben
deniz, Muvazenei Maliye Encümeninin galiba 
bamazbata olarak vermiş olduğu bu takriri mu
vafık görüyorum ve Heyeti Aliyenizden de ka
bulünü rica ediyorum. Eğer cidden biz çalışır
sak bütçe müzaıkeratım on beş günde bitiririz. 

REİS — Salih efendi buyurun. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim benim 

sualimin vakti geçti. 
REİS — Efendim başka söz istiyen yok

tur... 
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MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Var 

var efendim. 
REİS —Buyurun.. 
MEHMED VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim 

hakikaten mevzuubahsölan bütçe müzakeresi 
mühimdir. Fakat bunun çaresi bu yoldaki 
müzakereler ve bu yoldaki kararlarla değildir. 
Meclis zannedersem buna ait beş, on defa ka
rarlar vermiştir. Fakat her şey zaman ile 
mukayyedolduğundan bunun imkânı var mı
dır, yok mudur? Onu düşünmek: lâzımdır. De
mek oluyor ki efendiler, Meclis bunda tekâsül 
etmiyor. Fakat; imkân olamıyor. Yani müm
kün olamıyor. Bugün «Her gün bütçe müzake
re edelim» diye karar veriyoruz. Yarın Heye
ti Vekile bir mesele ile geliyor. Onu her hal
de müzakere etmek lâzım geliyor. Bütçe yine 
kalıyor. Böyle karar vermekle kararımız boşa 
gitmektense işte bugün bütçe günüdür. Müza
keresine başlıyalım. Ve mümkün olduğu ka
dar her gün müzakeremize devam edelim. Ya
ni burada böyle bir takrirle veya teklifle bu 
bapta karar veriyoruz. Fakat, kararımızda se
bat olamıyor. Onun için karar vermeğe hacet 
yoktur. Hepimizin arzusu budur. (Bravo sa-
daları) 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
tecrübe edilmiş hususatı tekrar tecrübe etme
ye bendenizce ihtiyaç yoktur zannederim. Ya
kın bir zamanda haftanın beş gün içtimaını 
dörde tenzil ettik. Bunu, her gün içtima ade-
miimkânmm icabı olarak yaptık. Sonra bizim 
encümenlerde çalışmamız da lâzımgeliyor. Bu
nunda bera'ber hiç olmazsa mievzuubıahsıolan 
mesail hakkında bir gün istirahat günü olarak 
ayırarak tabı ve tevzi edilen lâyihaları okuyup, 
tetebbu etmek zamanını da bulalım. Mütema
diyen mesai bizi akamete mahkûm eder. Ve 
hiçbir şey yapılamaz. jOnun için Muvazenei 
Maliye Encümeni hakiki bir asabiyeti mesle
kiye gösteriyor. Ve Meclisin bütün kuvvetinin 
bütçe üzerine hasrını teklif ediyor. Fakat, bu
nun imkânsızlığı karşısında bir şıkkı mutavas
sıt bulmak lüzumu vâridolabilir. Şimdi bir 
defa bugün bütçeyi müzakere edeceğiz diye 
karar vermek* bendenizce kanuni bir karar 
vermek demek değildir. Yarın bir teklif gele
cektir. Yine ehemmiyetine binaen bütçeye ter
cihan müzakeresine bir karar aldık mı o halde 
bugün ittihaz edeceğimiz bu kararın hiçbir 
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kıymeti kalmıyacaktır. Vehbi Efendi Hazret
lerinin buyurdukları pek doğrudur. Her ruz-
namenin başında bütçe müzakeresi bulunsun, 
ruznamenin esası bu olsun. 

RACfJB B. (Kütahya) — Perşembe müstes
na (Handeler) 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Bundan 
sonra diğer mesaili mühimme zuhur ederse o 
müzakere olunsun. Sonra bütçeye başlansın. 
Ragıb Beyefendi eğer pek arzu ettikleri ve ar
zu ettiğimiz Nevahi Kanununun ikmalini arzu 
ediyorlarsa bu bütçe müza'keratınm itmamını 
beklemesi lâzımgelir ki bu itmam olunsun. Ona 
vakit bulunsun. Vehbi Efendi Hazretlerinin 
teklifleri veçünle her şeye tercihan bütçe mü
zakere edilmeli. Bunun aksine Meclisten bir 
karar alınmadıkça diğer cihet müzakere oluna
maz, diye bir karar alalım. Bu hepsinden doğ
rudur zannederim. Eskiden olduğu gibi filân 
gün kavaniın müzakere günüdür. 'Filân gün Ne
vahi müzakere günüdür. Filân gün <bütçe gü
nüdür, demek doğru değildir. Esası müzakere 
bütçedir. Mühim olan tercih olunur. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Refik Şevket Beyefendi meseleyi gayet iyi izah 
buyurdular. Fakat encümeninizin gösterdiği 
asabiyete (Asabiyeti meslekiyedir) diyor. Hal
buki asabiyeti meslekiye değildir. Çünkü bütçe 
için geçen vakte cidden acıyoruz. Eğer bütçe, 
senenin dokuz ayı geçtikten sonra çıkacaksa 
bunun için sarfedilecek vakit hederdir. Geçen 
senenin bütçesini bir maddei kanuniye ile ya
rım saat içinde tasdik ettik. Eğer yeniden bir 
bütçe tanzim ve tasdik olunsun diyorsak her 
halde bunu Ağustos ayı zarfında bitirmek za
ruridir. Binaenaleyh; bizim Heyeti Celileden 
rica ettiğimiz bütçeyi on beş gün zarfında âza
mi bir mesai sarfederek çıkaralım. Ondan son
ra Nevahi Kanunu ve daha müstacel kanunlar 
için vakit kalır. Ve onlar o zaman da'ha çabuk 
tetkik ve müzakere olunabilir. Bütçe diğerle
rine de engel oluyor. Binaenaleyh; Heyeti Ali-
yenizden ricamız bu bütçeyi on beş günde tet
kik ve tasdik edip Hükümetin eline vermektir. 
Bu suretle karar verilirse, ki karar vermekten 
ziyade o kararda sebat lâzımdır ve bu hususta 
Heyeti Celilenin asabiyet göstermesini rica edi
yoruz. Vaktimizi diğer mesail ile geçirmiyellm. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
Muvazenei Maliye Encümeninin, bütçenin bir 
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; ari evvel çıkarılması hususundaki arzusu ga-
f yet meşru ve mâkuldür ve filhakika bir an ev-
İ vel Devletin varidat ve mesarifi tesbit edilme-
| dikçe bundan mutazarrır olunması mümkündür. 
] Fakat bendeniz yalnız bir noktayı anlıyamıyo-
j rum. On beş günlük bir mesai ile bütçenin çıka-
| cağmâ itikad ediliyorsa her şeyi ihmal edip mü

zakere edelim. Halbuki on beş gün değil, kırk beş 
j günde dahi çıkamıyacaktır. Yalnız varidatın on 

beş, on altı kalem maddeleri üzerinde "Meclisi 
Âliyi günlerce işgal edecek olan meselâ1, Reji me
selesi gibi akaar ve saire gibi şeyler vardır. Yani 
varidat bütçesi ile biz beş, altı celse iştigal mec
buriyetindeyiz. Masarife gelince Heyeti Celileniz 
her celsede bir tanesini çıkaramaz. Bir kere pek 
çokları üzerinde memleketin âtisine ve eşkâline 
göre tetkikat yapılacak muhtelif cihet vardır. 
Eğer böyle yapılmıyacaksa geçen sene gibi kabul 
edivermek doğru olur. Onun için bendeniz^ encü
menin bütçe hakkındaki noktai nazarını pek doğ-

j rü görmekle beraber bu işin öyle on beş günde bi
tecek bir iş olmadığını görüyorum. Hiçbir iş gör
meden yalnız bütçenin müzakeresi teklifini kabul 
edersek çıkmaz bir şey içinde kalacağız. Doğru
dan doğruya kendimizi bağlıyacağız. Bendeniz bu 
teklifi daha mutavassıt bir tarza indirmeyi daha 
mâkul görmekteyim, öteden beri Meclisin ittihaz 
ettiği karar ki, haftada müddeti içtimai beşe çı
karmaktı. Ve fevkalâde umura yalnız haftada bir 
gün vermekti. Bu pek tabiî bir usuldü. Ve bun
dan başka bir gün de Nahiye Kanununa veriyor
du. Heyeti Aliyeniz icabederse bunu da bütçeye 
verebilir. Meclisin fevkalâde umura ait işleri var
dır. Bilhassa Heyeti Vekilenin vazife ve mesu
liyeti hakkında bir Kanun derdesti müzakeredir. 
Heyeti Vekilenin katî bir kanunu olmak lâzım. 
Neye iptinaen ifayı umur edeceklerdir! Şimdiye 
kadar bir teamüldür gidiyor. Bu kanun en nâfi 
ve Meclisin şekli hazırına göre de en lâzım olacak 
olan bir kanundur. Bununla beraber onunla böy
le aylarca uğraşmak da doğru değildir. Biliyor
sunuz ki, bir defa tehir ettik. Altı ay durdu. Sü
rüklendi. Onun için bendeniz teklifin aynen ka
bulü taraftarı değilim. Evvelce Meclisin bir ka-

• rarı vardı ki, haftada beş gün içtima yapıyordu. 
Şimdi de âzami olarak bunu kabul edebiliriz. Ve 
bu suretle bu karar kabili tatbik bir şekil olur. 
Binaenaleyh meselenin takdirini Divanı Riyasete 
havale ile Divanı Riyasetin tensibi veçnile hare
ket edilmesini teklif ederim. 
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BEİS — Efendim müsaade buyurursanız Ni-

zamnamei Dahilîye ait bir mesele olduğu için ben
deniz de buradan bu baptaki mütaâatımı arz ede
ceğim. Efendim malûmuâliniz Meclisi Âliniz ver
diği kararla haftada dört gün içtima etmeyi ka
bul etmişti. Bunlardan ikisi bütçeye aittir. Birisi 
mühim mesaile aittir. Birisi de Nahiye Kanunu
na aittir. Şimdi Muvazenei Maliye Encümeninin 
huzuru âlinizde okunan takriri büsbütün başka 
bir şekil arz ediyor ve bunu ayrı ayrı reyinize 
arz edeceğim. Çünkü mesele hem içtimaa ait ve 
hem de ruznamei müzakerata. Bir defa her gün 
içtima olunması teklif ediliyor, tabiî Cumayı is
tisna etmişlerdir. Altı günü bütçeye münhasır 
kılmak istiyorlar. İkincisi hem sabah, hem akşam, 
ve hem de sabah ve akşam içtimalarında da ruz
namei müzakerat olarak yalnız bütçeyi teklif edi
yorlar. Bu ciheti de izah ettiler. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Geceleri 
unutmuşlar efendim. 

REİS — O halde bendenizin de ruzname na
mına söyliyecek bir şeyim var. Bu kabul 'edilse 
bile Meclisi Âliniz tarafından bendenize öyle ge
liyor ki, Meclisinizin haiz olduğu icrai ve teşriî 
sıfatlarından dolayı şu kararı tatbik etmek İm
kânı yoktur. Çünkü fevkalâde bir hâdise olur ve 
Hükümet bir meselenin müstacelen müzakeresini 
talebederse, biz münhasıran bütçe ile uğraşaca
ğız diye cevap vermek doğru olamaz. Yalnız bu
nu ruzname namına arz ediyorum. Başka söyliye
cek bir şeyim yoktur. Başka söz istiyen yok. Şim
di bir defa Ali Cenani* Beyefendinin Muvazenei 
Maliye Encümeni namına takrirleri var. Bir de 
Refik Şevket Beyin onu tadil eden teklifleri var. 
Müsaade ederseniz tadil teklifini evvelâ reyinize 
arz edeceğim. 

Riyaseti Celileye 
Bütçe müzakeratının diğer hususatm müzake

resine tercihini ve ancak ahar bir karar alınma
dıkça bu usulün muhafazasını teklif ederim. 

14 Ağustos 1338 
Saruhan 

Refik Şevket 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Burada 
esas bütçe müzakeresi olacaktır. Fakat mühim 
mesail olursa o tercih edilsin. 

REİS — Müsaade buyurursanız bendeniz şöy
le anlıyorum. Her günkü ruznameye mutlaka büt-
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çe konulsun ve bütçe müzakere edilsin ve pek mü
him bir mesele olmadıkça ruznameye bir şey kon
masın. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sajhib) — 
Yani münhasıran bütçe müzakere edilsin. Büt
çenin gayrı müzakere edilmek istenilirse Meclis 
ayrıca bir karar versiaı. (öyledir, değildir sesleri) 

REİS — Bendenizin söylediğim de aşağı -
yukarı aynıdır. Bendeniz diyorum ki; yanlış 
yapmıyalım. Çünkü ruznameyi yapacak Divanı 
Riyasettir. Malûmuâliniz her gün bütçe müza
keresi ruznamede bulunsun. Ancak mühim bir 
mesele olursa o da Meclisin kararı ile müzake
re edilsin, (öyledir sesleri) 

Şimdi efendim, bu teklifi reyi âlinize ko
yuyorum. Bu teklifi ve tadil takririni izah et
tim. Bunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir efendim. (Edilmedi sesleri) Ka
bul edildi efendim. Rica ederim müsaade buyu
run. 

OSMAN B. (Lâzistan) — O halde yevmi iç
tima değişiyor. Demek her gün içtima edeceğiz. 

REİS — Ona ait bir takrir daha vardır. 
Meseleyi bir daha tekrar edeyim; bir kere 

» 
Meclis her ne zaman içtima ederse etsin, ruzna-
menin birinci maddesinde bütçe bulunacaktır. 

Adedi içtimaa ait de Salâhaddin Beyefendi
nin bir takrirleri vardır, noktai nazarlarını de
min de izah ettiler. Takriri Heyeti Celilenize 
arz ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim veçhile haftada beş gün

lük içtimain kabulü ve bütçeye üç veya dört gün 
tahsisi hususunda keyfiyetin Divanı Riyasete 
tevdiini teklif eylerim. 

Mersin 
Salâhaddin 

(Divanı Riyasete gitsin sesleri) 
REİS — Efendim bu takriri Divanı Riyase

te tevdi ederseniz, Divanı Riyaset bir şey yapa
maz. Meseleyi yine Heyeti Aliyenize soracağız. 
Çünkü ruznameye hâkim Heyeti Aliyenizdir. 
Şimdi içtimaimiz haftada dört gündür. İki gün 
de encümenlerde içtima oluyor. Muvazenei Ma
liye Encümeninin son teklifiyle içtima adedini 
haftada altı güne çıkarmak meselesi var. (Dört 

i gün sesleri) 
I Müsaade buyurun efendim, günler adedini 
i mevzuubahsetmek mecburidir. Bir arkadaş haf-
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tada beş gün içtimai teklif ediyor. Geçen se
fer de içtima adedini haftada dört güne indir
miştiniz. Eğer şimdi bunu tekrar kabul eder
seniz yine haftada beş gün içtima olur. Haftada 
beş gün içtimai kabul edenler ellerini kaldırsın
lar. Kabul edilmedi. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) — 
Muvazenei Maliye Encümeninin sabahlan da iç
tima yapmak teklifi vardır. Onu da reye koymak 
lâzım.... 

RElS -— Müsaade buyurun haftada beş gün 
içtima teklifi kabul edilmedi. Şu halde her gün 
içtima teklifi, haliyle kabul edilmedi. Şimdi bir 
de sabah ve akşam içtima meselesi vardır, iç
tima günlerinde sabah ve akşam celseleri yapıl
masını kabul edenler ellerini kaldırsınlar. Ekse
riyet yoktur efendim. O halde reye koyacak baş
ka bir şey kalmamıştır. Karahisar Mebusu Ne-
bil Efendinin de bir takriri var. Fakat onu re
ye koymaya hacet kalmadı. 

NEBİL Ef. (Karahisan Sahib) — En evvel 
» okunmalı idi. 

REİS — Efendim demin zaptı sabık okun
duğu sırada Cemil Bey bir şey teklif etmişti 
Şimdi bir takrirle de teklifini teyidediyor. 

Riyaseti Celileye 
Zonguldak memurları maaşatı hakkında olup 

Muvazenei Maliye Encümeninden çıkmış ve Mec
lisin 65 nci Içtimamda tercihan müzakeresi ka
bul edilmiş olan üç maddelik kanunun önünüz
deki cumartesi ruznamesinin birinci numarası
na alınmasını teklif eylerim. 

Kütahya 
Cemil 

RElS — Halbuki şimdi verdiğiniz karar mu
cibince bütçe her gün ruznamenin birinci numa
rasında bulunacaktır. O halde bu teklifi ruzna
menin birinci numarasına almak imkânı yoktur. 
Bu meselenin bütçe ile beraber müzakeresi ya
pılır. 

ALI CENANI B. (Gazianteb) — Cemil Bey, 
teklifinizi Maliye bütçesinin nihayetinde bir mad
de ile çıkarım. Şimdi kalsın. 

ALI ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim baş
lanmış ve yansı ikmal edilmiş mesail. geri mi 
kalacak?. 

RElS — Hayır efendim her gün zatıâlüerine 
arz ederek rey alacağız. 

.1336 Ö : İ 
3. — Amasya İstiklâl Mahkemesi için intihap 

RElS — Efendim, ruznamei müzakerata geç-
I mezden evvel bir şey hatırlatmak isterim. Ma-

lûmuâliniz istiklâl Mahakimi hakkındaki Ka
nunu bayram tatilinden vevel çıkardık. 

Fakat, o kanunda bir maddeyi encümen ta
dil etmiştir. (Nasıl tadil eder, sesleri) zannedi
yorum ki, encümen, maddenin tadiline kendili
ğinden lüzum görmüş ve maddeyi tadil eylemiş
tir. Şimdi o maddenin tadili meselesi var. Yani 
Encümeni Mahsusun mazbatasının muamelesi 

"bu tadil münasebetiyle tamam olmamıştır. 
SALlH Ef. (Erzurum) — Encümen kendi 

kendine nasıl tadil ediyor? 
REÎS — Lüzum görmüş ve yapmış efendim. 

Ben haber vermeye mecburum. Meclis isterse 
reddeder. Karar Meclisinizin elindedir. Bu me
seleyi mazbata içinde zikretmişler. 

Bir de malûmuâliniz istiklâl mahakimi Ka
nununun müzakeresine başlamadan evvel Hükü
metin bir teklifi vardı. Hükümet Amasya'ya bir 
istiklâl Mahkemesi göndermek lüzumunu gör
müş ve Meclise teklif etmişti. Halbuki bugünkü 
müzakeremiz Heyeti Âliyenize evvelce de arz 
ettiğim veçhile Maliye bütçesidir. Bu bapta na
sıl tensip buyımırsanız o suretle muamele ya-
panz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bugün 
bütçe günüdür. 

RElS — Yalnız bugün değil, her içtima gü
nü bütçe günüdür. 

Şimdi efendim, bütçeden evvel istiklâl ma
hakimi meeslesini müzakere etmeyi reyinize ko
yayım. Bu kabul edilmezse bütçe müzakeresine 
başlıyacağız. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Efendim, bayram tatilinden ev
vel Heyeti Âliyenizce istiklâl mahakimi Kanu
nu müzakere edilirken bu müzakerenin ikma
linden sonra ilk fırsatta intihabı da, zannede
rim, mevzuubahsolmuş ve bendenizin anlıyabil-
diğim bu mesele takarrür etmişti, istiklâl ma-
hakiminin lüzumunu arz ettiğim bir sırada 
Amasya ve havalisi için de bir istiklâl Mahke
mesine Hükümetçe lüzum olduğunu arz etmiş
tim. Bunun bir an evvel intihabını tekrar arz 
ediyorum. 

RElS — Hemen intihabı teklif ediyorsunuz 
öyle mi? 
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RAUF B. — Evet. 
REİS — Efendim, îcra Vekilleri Reisi Rauf 

Beyefendi Amasya mıntakasmda İstiklâl Mah
kemesine lüzumu katî olduğundan bahsile bu 
mahkeme intihabının hemen icrasını teklif edi
yorlar. Hemen intihabı kabul edenler ellerini 
kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. O halde bütçeye 
başlamadan evvel intihabı yapacağız. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Reis 
Bey evvelâ oraya bir mahkemenin gidip gitme
mesi mevzuubahsolacaktır. 

REÎS — O evvelce takarrür etmiştir. 
HÜSEYİN AVNİ B. — Kanunun kabulün

den sonra takarrür etmemiştir. 
REİS — Kanunun kabulünden ewel takar

rür etmiştir. 
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 

— Hüseyin Avni Beyin buyurduğu doğrudur. 
Çünkü, bu mesele kanunun kabulünden evvel 
takarrür etmişti. Binaenaleyh, kanunun kabu
lünden sonra tekrar reye konması lâzınıgelir. 

t : 84 14.8.1338 C : 2 
Bu mahkemenin lüzumuna yeniden bir karar 
vermek ve ondan sonra intihabı yapmak lazım
dır. • 

REİS — Efendim, intihabı kabul buyurun-
ca mesele bitmiştir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Yeniden reye ko
yunuz. (Olmaz, sadaları) 

REİS — Efendim, bu esasen kabul edilmiş 
bir şeydir. İntihap reye konulduğu ve kabul 
edildiği için onun delaletiyle bu da kabul edil
miş demektir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. — Sarahate mukabil 
delâlete itibar olunamaz. 

REİS — Amasya ve havalisi için bir İstik
lâl Mahkemesi intihabının icrasını reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler ellerim kaldırsın. Ek
seriyeti azîme ile kabul edilmiştir. 

Müsaade buyurursanız on dakika teneffüs
ten sonra intihabı yapalım. 

Hitamı celse; saat: 2,45 

Î K İ N C Î CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,10 

REÎS — Birinci Reisveküi Vehbi Efendi Hazretleri 
KÂTÎP : Hakla Bey (Van) 

REİS — Efendiler, Celse açılmıştır. Müza
kereye başlıyoruz. Biraz evvelki kararımız veç
hile Amasya, Samsun ve havalisi için İstiklâl 
Mahkemesi intihabatma başlıyoruz. Efendim, 
malûmuâliniz olbapdaki kanun veçhile bir reis, 
bir müddeiiumumi ve üç tane de âza intihab-
olunacak. 

(Reyler toplandı) 
Efendim rey vermiyen arkadaşlar varsa 

reylerini istimal etsin. Beyefendiler müsaade 
buyurunuz, dinliyelim. Tokad Mebusu Ri-
fat Bey bir takrir veriyor. Doyir ki: Sivas 
mıntakası esasen Samsun dâhilinde idi. Fakat 
bu İstiklâl Mahkemesinin teşkilinden maksat 
Pontüs teşkilâtıdır. Halbuki Sivas'ta Pontüs 
teşkilâtı yoktur. Bu İstiklâl Mahkemesi daire

si dâhilinden Sivas mıntakası hariç kalsın di
yor. Takriri okutuyorum. Lütfen dinliyelim. 

Riyaseti Celileye 
Sabık Amasya ve havalisi İstiklâl Mahke

mesi mıntakası dâhilinde Sivas Sancağı dahi 
dâhildir. Bu defa yeniden teşkili mukarrer 
olan mezkûr mmtaka İstiklâl Mahkemesinin 
sebebi teşkili Pontüs meselesi olmasına ve Si
vas dâhilinde Pontüs meselesi mevcut olmama
sına göre Sivas Sancağının Pontüs mmtakasm-
dan ve İstiklâl Mahkemesi dairesinden hariç 
bırakılmasının heyeti umumiyece tahtı karara 
alınmasını teklif ederim. 

Tokad Mebusu 
Rifat 
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REİS — Efendim bu takrire karşı Hükü

metin bir diyeceği var mı? 
İCRA VEKİLLERİ REİSİ RAUF B. (Si

vas) — Efendim evvelce vâki olan teklifte 
mahkemenin (hududu, bundan evvel orada ic
rayı faaliyet eden Amasya İstiklâl Mahkeme
sinin hududu olmak üzere gösterilmiştir ve 
bunda Hükümet sabittir. (Doğrudur sadaları) 

REİS — Efendim Rifat Bey takririni izah 
edecek. (Hacet yok sesleri) 

RİFAT B. (Tokad) — Malûmuâliniz Pon-
tüs esasen Sivas mmtakasmın haricindedir. 
Üç sancak Tokad, Amasya, Samsun bu mlnta-
kaya dâhildir. Fakat Sivas'a bunun katiyen 
şümulü yoktur. (Yoktur öyle bir şey sadaları) 

MUHİDDİN BAHA B. (Bursa) — Ankara'
da da Pontüs meselesoi yoktur efendim. (Gü
rültüler) 

REİS — Efendim İstiklâl mahkemesi umu
ma aittir. Hususi bir mesele olmadığından şu 
takriri kabul edecek misiniz1? (Ret sesleri) 
Efendim takrir reddedildi. 

4. — Dahiliye Encümeni Mazbata Muharrir
liğine Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin in-
tihdbolunduğuna dair encümen riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim Dahiliye Encümeni Reisi 
Lâzistan Mebusu Esad Beyin takriri var, okuna
cak. 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye Encümeni Mazbata Muharriri Sü

leyman Sırrı Bey mezunen dairei intihabiyesine 
azimet eylediğinden mazbata muharrirliğine en
cümence Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin 
intihabolunmuş olduğu arz olunur. 

14 Ağustos 1338 
Dahiliye Encümeni Reisi 

Lâzistan Mebusu 
Esad 

REİS — Efendim berayı malûmat arz olu
nuyor. (Reyler toplandı.) 

Esad Bey (Mardin), Feyyaz Ali Bey 
(Yozgad), Abdülgani Bey (Muş) tasnifi araya 
memur edilmiştir.) 

Efendim ara tasnif olununcaya ka
dar evvelce verilen karar mucibince Maliye büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. Heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı ? 

9. 
C : 2 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Malatyalı Abdülvahab'm arzuhaline da

ir İstida Encümeni mazbatası 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — On 
yaşında bir çocuğa aidolan istidanın bugün 
okunması takarrrü etmiş ve bunun da mühim bir 
şey olduğu anlaşılıyor. Rica ederim, evvelâ ar
zuhal okunsun, bu on yaşındaki çocuk hakkında
ki mesele nedir? Anlaşılsın. Müsaade buyuru
nuz. Hakikaten evvelce karar verilmiş idi, mü
saade ederseniz bu istida okunsun; aradan çıka
ralım. 

İstida Encümeni mazbatası 
Müstedi Abdülvahab Efendinin pederi Hacı 

Hüseyin ve şeriki Mahmud efendilerin 14 Nisan 
1338 tarihinde derdest ve müsadere edilen kırk 
yük manifatura eşyalarının gümrükten ikaçırıl-
madığı ve mumaileyhimadan Hüseyin Efendi
nin bu malı takip yüzünden eşkıyalar tarafın
dan katledildiği ve kendileri erbabı namustan 
bulunduğu eneümenimizce yapılan tahkikat ne
ticesinden anlaşılmış olmakla müsadereye tâbi 
tutulan mezkûr kırk yük eşyalarının alelûsul 
resmi nizamisi alındıktan sonra aynen iade edil
mesi takarrür etmekle berayı tasdik Heyeti Umu-
miyeye arz ve takdim olunur. 
İstida Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Erzurum 
Durak 

Osman Nuri 

Hamdi 

TAHSİN B. (Aydın) — Maliye Vekilinin 
izahat vermesi lâzımdır. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Nasıl iade 
olunuyor! Muhakemeye tâbidir. Alelımiyya ka
bul edilecek bir şey değildir. Mühim bir mesele
dir, rica ederim; Maliye Vekili Bey izahat ver
sin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Reis Bey bu mesele ruznameye alın
sın. İstida Encümeninden bir istida geldi, mesele 
mahkemededir. Bittabi buna ait evrak ve dosya 
vardır. Bu meselenin ruznameye alındığına dair 
bize bir tebligat yoktur. Bugün Maliye bütçesi
ni müzakere edeceğiz. Bu ve buna mümasil da
ha on beş dâva vardır. Hattâ gümrükten kaçırı
lırken derset edilen dört yüz ideve meselesi de 
vardır. Bunun için Maliye Vekâletinin daha ev-
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velce Heyeti Vekile vasıtasiyle Meclisi Âliye j 
derdesti takdim olan bir kanun lâyihası mevcut
tur. Tensip buyurursanız bu ruznameye alınsın, 
ondan sonra muayyen bir günde müzakere ede
lim. Eğer Meclisi Âli mutlaka Maliye bütçesini 
tehir edip de bu müzakere olunsun diye karar ve
riyorsa cevap veririm. 

RE IS — Bunun evvelce müzakeresine karar 
verildi, fakat Maliye Vekili Beyefendi bunun te
hir edilmesine dair esbabı mühimme beyan edi
yor. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Reis Bey müsaa
de ediniz izahat vereyim. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Evet evet, şimdi 
izahat versin efendim. Bu mesele hakkında mü
zakere... 

RE IS — Rica ederim Feyzi Efendi iki gün 
sonra olsun! Neden acele ediyorsunuz? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bir 
kelime söyliyeceğim. Meselenin mahkemeye inti
kal ettiğini Maliye Vekili söylüyor. Eğer mahke
meye hakikaten intikal etmiş ise burada müzake
reye hacet yoktur. Maliye Vekili Bey neticei mu
hakemeyi bize bildirsin. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Zaten Meclis bu
nun müzakeresine karar verdi. 

REÎS — Meclis 'karar verdi ve lâkin Malt-
ye Vekili meselenin tehir edilmesini rica ediyor. 
Maliye Vekilinin teklifini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. Başka bir gün
de müzakere olunacaktır. 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Reis Bey bir saat 
evvel bunun müstacelen müzakeresine karar ver
miştik. Bu nasıl olur? Meclisin bir saat evvelki 
kararı nasıl tebeddül edebilir? 

REÎS — Müsaade buyurun, Feyzi Efendi. 
Efendiler hangi gün ruznameye almak münasip
tir? 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim bugün 
mevzuu müzakere Maliye bütçesidir. 

RElS — Efendiler rica ederim. Esasen mese
le Maliyeye aittir. Maliye Vekâletinin bütçesi 
mevzuubahsolduğu esnada faslı mahsusuna gelin
diği vakit bu da müzakere olunsun. Münasip gö
rüyor musunuz? (Hayır sadaları) Münasip gö
renler lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sadala
rı) Efendim rica ederim, dinleyin beyefendiler, ı 
bu Maliyeye taallûku olan bir meseledir. Maliye 
Vekili başka bir günde müzakeresini teklif etti ve i 
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kabul olundu. Rica ederim, müsaade buyurun, 
başka bir gün, esasen Maliye bütçesi müzakere 
olunuyor, bunun faslı mahsusu geldiğinde bilmü-
nasebe arz ederiz. Bu suretle olmasını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... (Hayır sadaları) 

EMlN B. (Erzincan) — Bu Rüsumata taal
lûk eder bir meseledir. Rüsumat bütçesi ise Mec
listen çıkmıştır. Bunun için gün tâyini lâzım
dır. Ayrıca bir ruzname yapılmalı ve o günkü 
ruznameye alınmalıdır. 

NEBlL Ef. (Karahisan Sahib) — Bir mese
le var. Gümrükten mal kaçırılıyor, Hükümet de 
bunu müsadere ediyor. Müsadere de tabiî bir 
mahkemenin kara^na tâbi olmak lâzımdır. Şim
di rica ederim; mesele ya intacedilmiş veya edil
memiştir. Intacedilmiş ise bu mahkemenin kara
rını Meclis hangi salâhiyetle ilga ediyor? 

FEYZÎ Ef. (Malatya) — Mesele intacedil-
memigtir beyefendi. Evrak gözünüzün önünde
dir. Okunsun, anlaşılır. 

MALİYE VEKÎLI HASAN FEHMİ B. — 
Efendim; bendeniz evvelce de arz ettim ki; güm
rükte müsadere edilen eşyalar hakkında verilen 
müsadere kararları aleyhine gerek mahkemeye 
müracaat edilmiş ve gerekse edilmemiş ve henüz 
muallâkta bulunan beş, on mesele vardır. Bun
lar hakkında Meclisi Âlinin, yalnız bir iş hakkın
da değil, umum işler için bir karar ittihaz etme
si lâzımgelir. Bu karar şu olabilir; eğer Mecli
si âli arzu ederse bir maddei kanuniye tanzim 
eder ve der ki; henüz Suriye ile Anadolu ara
sında gümrük hattı yeni tesis edildiğinden aha
linin kaçak suretiyle gümrük hattını tecavüz 
ile geçirmiş oldukları eşya gümrük idareleri 
tarafından müsadere edilmiş ise bunların Res
mini alsın ve mesele kapansın. Bundan sonra 
Gümrük Kanununun ahkâmı umumiyesine bina
en sureti katiyede müsadereye devam edilsin. 
Fakat bu bir maddei Kanuniye tanzimi ile olur. 
Maliye Vekâleti bu hususta bir teklif yapmış 
ve Heyeti Vekileye arz etmiştir. Heyeti Âliye-
nize gelecektir. Bu mesele hakkında bir müza
kere açacak olursak o zaman diğer mesailin 
medlulü hakkında uzun izahat vereceğim. Gö
rüşmek üzere bir gün tâyin ediniz. Maddei ka
nuniye ile Heyeti Âliyenize geldiğim zaman me
sele hallolunur. 

RElS — Efendim, bunun Perşembe günü 
müzakeresini kabul ediyor musunuz? Hasan 
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Fehmi Beyi Perşembe gününü kabul ediyor mu-
ntınuz? (Kabul sadaları) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. — 
Nasıl arzu ederseniz... 

REÎS — Pekâlâ Perşembe günü müzakere 
edilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın. Ka-
b̂ ftl edilmiştir. 

2. — 1338 senesi Muvazenei Umumiye kanunu 
lâf hem vef'Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

A /— Maliye Vekâleti bütçesi 

Maliye bütçesi 
Maliye Vekâletinin 1338 senesi bütçesi ber-

veçhi âti tetkik olunmuştur: 
1337 senesi Muvazenei Maliye Encümeni ve

kâletin sekiz aylık tenkihat esası üzerine mu-
hassatı umumiyesini (7 061 462) lira olarak tes-
bit etmiş ise de mezkûr encümen tenkihatınm 
senelik miktarına ve Birinci Avans Kanunu ta
dilâtı ile istirdadedilen mahaller için istenilen 
tahsisata göre 1337 senesi muhassasatı asliye 
ve munzamması 6 630 957 lira olmak lâzımgelir. 
Bundan bir defaya mahsus olarak istilâzede-
lerle Koçgiri ahalisine muavenet olmak üzere 
verilmiş olan (1 040 000) lira ile sigara kâğıdı in
hisarı sermayesi olarak mevzu (1 000 000) lira ve 
Maarif bütçesine naklolunan vilâyat idarei 
hususiyelerine muavenet faslında murakkam 
(100 000) lira ki ceman (2 140 000) liranın tenzili 
icabeder. Şu suretle baki kalacak (4 490 957) 
liraya Müdafaai Milliye, Dahiliye ve Hariciye 
bütçelerinden nakloulnacak (300 000) lira ile 
mazuliyet maaşatı asliyesi olan (5 600) liranın 
'ilâvesi iktiza eder ki bununla vekâletin 1338 
senesi için teklif edeceği bütçe muhassasatı umu-
miyfcsine esas olacak erkam tahakkuk etmiş olu
yor. (4 797 457^ liradan ibaret olan bu erkama 
nispeten Vekâlet (1 158 399) lira fazlasiyle 
(5 955 856) lira tahsisat talebetmiştir. Encümen 
teklifi vâkıdan (1 0§0 OOÖ) liralık sigara kâğıdı 
inhisarı sermayesini tayyettikten sonra (473 758) 
lira daha tenkis ederek muhassasatı umumiyeyi 
(4 482 098) lira olarak kabul ve tesbit eylemiş
tir ki bütçenin fasul ve mevaddınm izahatında 
da ayrıca arz olunacaktır. 

Bütçelerin esnayi tetkikinde nazarı dikkate 
alınacak cihetlerden birisi ve pek mühimmi veri
len tahsisatın mukabili olan vazaif ve hidematm 
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hakkiyle ifa olunup olunamad]ğı keyfiyetinin 
ve esbabı mucibenin tahkiki ve izahıdır. Maliye 
Vekâletine mevdu olan vazaif in en mühimmi dev
letin Muvazenei Umumiyesini tanzim ve Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanununa tevfikan tatbik, 
bilûmum sarfiyat ve havalâtı kontrol ederek mua
melatı umumıyeı maliyeyi Kayıt ve tesou, munasse-
sat erkanımın mukabili olan nakdi temin ıçm vari
datı umumiyenin bir senei maliye zarfında ta-
hakkukkat, tahsilat, nakliyat ve hesabatını icra 
ve takip, her sene Muvazenei Umumiye lâyihala
rını ve hesaba ti kafiyelerini miadı kanunisinde 
ihzar ve tevdi etmektir. Muamelâtı muteıerrıai 
idariyesi pek kesir olan ve otuz milyon Ura rad
desinde varidatı devleti cibayet eden vekâletin 
bilhassa taşra teşkilâtında yap,lan tenkihat ile 
umumi seferberliğin ilânını mütaakıp ahzi asker 
muamelatı vilayet devam hesauıyesı Keteuesmm 
sülüsan.m kaybetmiş ve kalanlar da müecceli
ydi askeriye için muallimlik ve saire gibi me
muriyetlere gitmiş olduğundan tahakkukat, tah
silat ve muhasebat tamamiyle yapılamamış, mev
cut bir iki kâtiple mal memurları ancak ma-
salihi ruzumerreyi ifa ile meşgul bulunmuştur. 
Bu baptaki muhaberat ile müfettiş raporları bu
nun vesaikini teşkil etmektedir. Taşra devairi 
hesabiyesi muattariyetten kurtarılmadıkça ida
rei merkeziyenin de vazaifi mevdualarını tama
miyle ifaya muktedir olacaklarını ümit etmek, 
istemek muhali temenniden başka bir şey olamaz. 
Cephe genlerindeki kıtaat, ve hidematta bulu
nan ketebei maliyenin mezuniyeti ve varidat 
kalemlerindeki tenkihatm kısmen tashihi ancak 
bu hale çaresaz olabilirdi. Birinci tedbire ve
kâlet tevessül etmiş olduğundan ikinci tedbiri de 
encümen kabulde tereddüdetmemiş, merbut müf
redat cetvellerinde görüldüğü üzere varidat ka
lemleriyle muhasebelere vergi vukuat kâtip ve 
refikleri, otuz kadar vilâyat ve livaya ağnam. 
aşar, müsakkafat ve arazi vergi kâtipleri, vari
datı çok olan ehemmiyetli kazalara mal ve vergi 
refikleri ilâve etmiş ve mevcut tahsildarlardan 
tefrik olunmak üzere livalarda birer merkez 
tahsildarı kabul eylemiştir. S:nıf tertibatında 
tadilât yapılarak bu ilâvelerle 1337 senesi tah
sisatı asliyesi tezyidolunmuş ve idarei vilâyatı 
ihtiva eden 60 nei fasıldaki 34 499 lira fark 
Mersin, Adana ve mülhakatiyle Gazianteb teş
kilâtı maliyesi tahsisatı munzammesinden hasıl 
olmuştur. 

— 122 — 



İ : 84 14. 
1337 senesi idareyi merkeziye teşkilâtında un

van ve vazife tahsisiyle yapılan tertibat alelıtlak 
mümeyyizler, masa kâtipleri ve refik namiyle 
maaşları müsavi, adedleri muvafık ve mütenazır 
olarak tadil edilmiş ve bunda da 1337 senesi tah
sisatı asliye ve munzammasına bir şey ilâve olun
mamıştı*. 

56 ncı (A) faslındaki 3 050 liralık tezayüt se
ferber ordu muhasibi mesulleriyle maiyetleri 
kadrosunda yapılan tadilât ve icabeden tahsisat
tan mümbaistir. Muvazenei Umumiyenin üçte iki
sini teşkil eden Müdaf aai Milliye masarif atı umu-
miyesinin muntazam bir usulü muhasebeye tâbi 
tutulmasından hâsıl olacak fevait azîm olacağın
dan üç bin küsur liralık zammın istiksar olunma
ması iktiza eder. 

57 nci heyeti teftişiye faslında görülen fazla
lık muamelât ve hesabatı umumiyei Maliyeyi bi-
hakkin murakabe edebilmek ve buna muktazi ki
fayet ve ihtisası bulabilmek için sınıfları terfi ve 
adedleri tezyidetmek her suretle elzem olduğun
dan işbu lüzuma göre vukubulan tahsisatı mun-
zammadan mütevellittir. 

58 nci fasılda 500 lira tasarruf vardır. 
59 ne a fasıl aynen kabul edilmiştir. 
61 nei faslın ikinci mefruşat maddesine 500 

lira ilâve, dördüncü kırtasiye maddesinden 2 000 
lira alınarak üçüncü tenvir ve teshin maddesine 
zammolunmuştur. 

62 nci taşra müteferrikası faslı 1337 senesi
nin aynıdır. 

63 ncü masarifi müşterek faslının ikinci defa-
tir ve evrak masarifi tab'iye ve teclidiye ve ben-
diye ve nakliyesi maddesine 30 000 lira, 7 nci 
Maliye müfettişleri maddesine de 9 160 liranın 
ilâvesi iktiza ettiğinden faslı mezkûrun yekûnu 
160 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

64 ncü emlâki emîriye masarifi faslının birin
ci harcırah ve yevmiye maddesinden 500, üçüncü 
cibayet memurini muvakkatesi maddesinden 
5 000, beşinci inşaat ve tamirat maddesinden de 
5 000 lira ki, ceman 10 500 lira tenzil olunarak 
Emvali Metruke Kanununun mevkii meriyete 
vaz'mdan dolayı bu faslın ikinci masarifi müte-
nevvia maddesine 20 000 lira ilâve edilmiştir. Bi
naenaleyh; faslın yekûnu 1337 senesi erkanıma 
göre 9 500 lira fazladır. 

65 nci masarifi tahsîliye faslının on birinci 

.1338 C :• 2 
sigara kâğıdı inhisarı maddesi tay, nıevaddı sai-
reden de 48 500 lira tasarruf olunarak yekûnu 
152 500 lira olmak üzere kabul edilmiştir. Fakat 
bu faslın temettü ve Harb Kazançları Vergisi ma
sarifinin şeraiti sarihai kanuniyeye mugayir ve 
müevvel sarfiyatından ve komisyonların temadi
sinden vekâlet mesuldür. 

66 ncı muamelâtı nakdiye faslının beşinci red-
diyat maddesinden 20 000 lira tenzil edilmiştir. 
Mevaddi saire 1337 senesinin aynıdır. 

83 ncü fasıl aynen kabul edilmiş ve A/73 fas-
İmdaki matbaa maaşat ve masarifi umumiyesi 
sarf olunamadığından bu sene tayyedilmiştir. 

81 nci Hazinei Evkaf muhassasatı faslının 
ikinci tevliyet maddesinden 23 800 lira tenzil olu* 
narak bunun 20 000 lirası hayrat ve müberrat 
tamiratı karşılığı maddesine konulmuştur. Bu 
faslın yekûnu tevliyet bedelâtmdaki yanlışlığın 
tashihinden dolayı geçen seneden 3 800 lira nok
sandır. 

89 ucu masarifi gayrimelhuze faslı geçen s.e-
neki 60 000 lira olarak kabul edilmiş ise de bu
nun 50 000 lirası açlık, yangın gibi felâketlere mâ
ruz olan ahalii mahalliye muavenete tahsis olun
muş ve mütebaki 10 000 lirası usulü sabıkası veç
hile tahakkuk edecek masarife karşılık tutulmuş
tur. Hilafı sarfiyattan vekâlet mesuldür. 

B 89 tahsisatı mesture faslı Birinci Avans Ka
nunu mucibince devairi müteaallikası bütçelerin
den naklolunmuştur. 

91 nci Hükümet konakları tamiratı faslı ge
çen seneden 20 000 lira noksanı ile 30 000 lira ola
rak kabul olunmuştur. 

Bir defaya mahsus olan A 99, E 99, D 99 fa
sıllarına sıfır vaz'olunmuş, H 99 mazulini mülki
ye maaşatı faslına mezkûr kanun mucibince 5 600 
lira tahsisat naklen vaz'olunmuştur. Bütçe tetki-
katma esas olan geçen sene sarfiyatını vekâlet ta
mamen tahakkuk ettiremediğinden levazım, ma
sarifi müştereke, emlâki emîriye, masarifi tahsi
liye fasıllarına mevzu rakamlar vekâletin şifahi 
izahat ve tahminatına istinadettirilmiştir. 1339 
senesi bütçelerinin tetkikatı esnasında her vekâ
let muhassasatmm sarfiyat ve tenkisatı umurni-
yesini ihzar ve irae etmeye mecburdur. 

Hulâsa : Bütçeler vekaletlerce malûm ve mü-
tahakkak erkam ve ihtiyaca göre tanzim edilme-
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diğinden münhallâtm ve bilhassa ahzi asker mu
amelâtından dolayı vilâyat kadrolarındaki açıkla
rın eyyamı haliye tasarrufatı maaşata nısıf dere
cede; emlâki emîriye, masarifi tahsiliye ve müş
tereke fasıllarından verilecek havalât sarfiyatı 
aynı nispette olacağından encümenin 1338 senesi 
tahsisatı umumiyesi olarak tesbit ettiği 4 482 098 
liranın bir milyona yakın bütçe taasrrufatı ola

cağını kuvvetle ümideder* sureti umumiyede mü
nakalâttan ihtiraz ve Meclisi haberdar etmesini 
Vekâletten temenni eyleriz. 

1 Temmuz 1338 
Muvazene! Maliye Encümeni 

namına 
Çorum Mebusu 

îsmet 

1338 senesi bütçesi 

F. M. 

56 

A 
56 

Nev'i muhassasat 

Birinci kısım - Idarei Umumiye 
Birinci bap - Idarei merkeziye 

Vekâlet ve memurin maaşatı 
Vekil ve müsteşar 
Devair müdürleri ve aklâmı 
Müessesatı Maliye komiserleri 
Islâhatı Maliye Komisyonu âza ve ke-
tebesi 
Müstahdemini muhtelife 

56 ncı faslın yekûnu 

Devair muhasebe müdürleri ve aklâmı 
Devairi mülkiye ve adliye kalemi 
Posta ve Telgraf Muhasebe Heyeti 
Müdafaai Milliye Muhasebe Heyeti 
Seferber ordular muhasibi mesul ve 
maiyetleri 
Bahriye Muhasebe Heyeti 
Askerî Fabrikaları Muhasebe Heyeti 

Elli altıncı (A) faslının yekûnu 

]337Muva-
zenei Mali
ye Encüme
nince kabul 

edilen 

1337 senesi 
encümenin 

tenkih atiyle 
Birinci 

Avans Ka
nunu tadi
lâtına göre 
1338 senesi Hükümetçe 
için tesbit teklif 

olunan olunan 

4 992 

1338 senesi için 
Muvazenei 

M'aliye 
Encümenin

ce teklif 
olunan 

4 992 9 720 

2 240 
29 584 

2 160 
23 268 

2 400 
41 172 

2 160 
21 973 

4 992 

36 816 

2 602 
5 230 

31 780 

39 612 

30 420 

2 442 
4 968 

17 640 

25 050 

53 292 

2 586 
6 504 

22 656 

31 746 

29 125 

3 456 
2 442 
4 140 

16 758 
300 

1 008 

28 1Q4 
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Nev'i muhassasat 

Heyeti Teftişiye maaşatı 
Müdürü umumi 
Müfettişler 
Ketebe 

14.8.1338 

1337 Muva-
zenei Mali
ye Encüme-' 
nance kabul 

edilen 

640 
4 760 

176 

C : 2 
1337 senesi 
encümenin 

tenkihatiyle 
Birinci 

Avans Ka
nunu tadi

lâtına göre 
1338 senesi 
için tesbit 

olunan 

600 
3 480 

144 

• • > « 

1338 senesi için 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

900 
9 600 

516 

Muvatftenei 
Mıaliye 

Encümenin
ce teklif 
olunan 

8 000 
144 

58 

Elli yedinci faslın j^ekûnu 5 576 4 224 11 016 8 144 

1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Levazım 
Darüşşafakaya mevkuf dükkânlar be
deli icacı 
Meremmet 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Melbusat 
Icare 

300 
200 

2 000 
2 000 

500 
600 

300 
200 

2 000 
2 000 

500 
600 

— 
1 000 
3 000 
2 000 

600 

— 
500 

2 000 
2 000 

600 

Elli sekizinci faslın yekûnu 

59 tdarei merkeziye müteferrikası 

îkinci bap - tdarei vilâyat 
60 Maaşat 

1 Defterdarlar 
2 Muhasebeciler 
3 Mal müdürleri 
4 Vilâyat ve liva ve kaza muhasebe ka

lemleriyle sandıkeminleri 
5 Vilâyat ve liva ve kaza varidat kalem

leri 
6 Vilâyat ve liva ve kaza tahsilat kalem

leri x 
7 Emlâki emîriye memurları 
8 Rüsumu istihlâkiye memurları 
9 Vilâyat ve liva ve kaza Defteri Ha-

kâni Müdür ve memur ve ketebesi 

5 600 

3 000 

54 752 

5 600 

3 000 

6 600 

5 000 

46 992 59 328 

5 100 

3 000 

21 280 

39 424 

82 260 

54 200 

162 992 

19 500 

37 824 

70 848 

36 216 

140 400 

24 060 

39 504 

89 112 

76 224 

140 400 

22 440 

39 140 

76 190 

45 393 

156 136 

44 388 
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M. Nev'i muhassasat 

10 Tahrir ve Tahdit Heyeti 
11 Müstahdemin müteferrikası 

1337 Muva-
zenei Mali
ye Encüme
nince kabul 

edilen 

69 336 

0 : 2 
1337 senesi 
encümenin 

tenkihatiyle 
Birinci 

Avans Ka- 1338 senesi için 
nunu tadi- Muvazeneı 

lâtına göre Maliye 
1338 senesi Hükümetçe Encümenin-
için tesıbit teklif ce teklif 

olunan olunan olunan 

Altmışıncı faslın yekûnu 484 244 

Levazım 
îcarat 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Kasa esmam ve nakliye masarifi 

Altmış birinci faslın yekûnu 

Taşra müteferrikası 

Üçüncü bap - Masarifi müştereke 
Masarifi muhakeme 
Defatir ve evrak masarifi tab'iye ye 
teclidiye ve bendiye ve nakliyesi 
Kıymetli evrak masarifi tab'iye ve tec
lidiye ve bendiye ve nakliyesi 
Rüsumu istihlâkiye bandrolları ve tec
lidiye ve bendiye ve nakliyesi 
Evrakı nakdiye masarifi 
Memurin harcırahı 
Maliye müfettişleri harcırahı 
Hicaz memurları muhassasatı 
Tahriri emlâk ve tadili kıyem masarifi 
îstirdadedilen mahaller kuyudatı, ve 
masarifi ıslahiyesi 

Altmış üçüncü faslın yekûnu 

Emlâki emîriye masarifi 
1 Harcırah ve yevmiye 
2 Masarifi mütenevia 
3 Cibayet memurini muvakkatesi ücu-

ratı 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

35 000 

5 000 

5 000 

68 544 74 448 

420 324 503 076 

35 000 39 500 

5 000 " 7 000 

5 000 5 000 

2 592 
68 544 

454 823 

6 000 
500 

8 000 
20 000 

500 

6 000 
500 

8 000 . 
20 000 

500 

6 000 
2 000 
10 000 
20 000 
1 500 

6 000 
1 000 
10 000 
18 000 

500 

35 500 

5 000 

20 000 

20 000 

25 000 

10.000 

35 000 
10 840 

20 000 

20 000 

25 000 

10 000 

35 000 
10 840 

20 000 

50 000 

25 000 

10 000 

35 000 
25 000 

20 000 

50 000 

25 000 

35 000 
20 000 

5 000 

125 840 

1 500 
10 000 

125 840 

1 500 
10 000 

170 000 

1 500 
30 000 

160 000 

1 000 
30 000 

10 000 10 000 10 000 5 000 

126 
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F. 

65 

66 

M. Nev'i muhassasat 

4 Zürraa tâ vizen verilecek tohumluk za
hire ile çift hayvanatı esmanı 

5 Varidat alman emlâk ve erazii emîri-
yenin inşaat ve tamirat ve hafriyatı 

6 Ciheti askeriyeden müdevver çiftlikât 
maaş ve masarifi 

7 Etfal Hastanesi etrafındaki mahalle
rin bedeli istimlâki 

8 Teferrüz olunan emvali gayrimenkul e 
bedelâtı 

9 Emlâk ve mebanii emîriye icarat ve 
mukataatı vakfiyesi 

Altmış dördüncü faslın yekûnu 

Masarifi tahsiliye 
1 Mal sandıklarınca cibayet olunan ağ

nam masarifi 
2 Mal sandıklarınca cibayet olunan aşar 

masarifi 
3 Duyumu Umumiye İdaresine tevdi 

olunan varidata ait cibayet masarifi 
4 Tahsilat komisyonlarının azayı gayri-

muvazzafa yevmiyesi 
5 Tahsil memurları masarifi devriyesi 
6 Ücreti imlâiye 
7 Evrakı nakdiye aidatı tahsiliyesi 
8 Kâtibiâdillere ita olunacak aidat 
9 Temettü, Harp Kazançları Vergisi 

masarifi 
10 Süvari tahsildarları yem bedeli 
11 Sigara kâğıdı inhisarı masarifi 

1337 Muva-
zenei Mali
ye Encüme
nince kabul 

edilen 

5 000 

10 000 

1337 senesi 
encümenin 

tenkihatiyle 
Birinci 

Avans Ka
nunu tadi

lâtına göre 
1338 senesi 
için tesbit 

olunan 

5 000 

10 000 

' 

1338 senesi için 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

5 000 

15 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenin
ce teklif 
olunan 

5 000 

5 000 

10 000 

2 000 

48 500 

50 000 

30 000 

10 000 

2 000 

48 500 

50 000 

30 000 

10 000 

2 000 

73 500 

50 000 

50 000 

10 OOO 

2 000 

58 000 

50 000 

30 000 

2 000 
1 000 

50 000 
30 000 

5 000 
33 000 

000 000 

2 000 
l'OOO 

50 000 
30 000 

5 000 
33 000 

1 000 000 

__. 
— 

25 000 
20 000 

2 500 
— 

1 000 000 

• — 

— 
10 000 
20 000 

5 000 
37 500 

Altmış besinci faslın vekûnu 1 201 000 1 201 000 1 147 500 

Muamelâtı nakdiye masarifi 
1 Bankı Osmani şubeler ikramiyesi 
2 Bankı Osmani komüsyonu 
3 Faiz ve acyo 

152 500 

9 00ü 
18 000 
50 000 

9 000 
18 000 
50 000 

9 000 
18 000 

100 000 

9 000 
18 000 
50 000 
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F. 

67 

M. 

4 
5 
6 

1 

1 : 84 

Nev'i muhassasat 

Akça nakliye ve bendiyesi 
Eeddiyat 
Alman hazine bonoları faiz ve 

14. 

masa-
rif ve komüsyonu 

Altmış altıncı faslın yekûnu 

Maliye Tatbikat Mektebi 
Heveti tedrisive maasatı 

8.1338 

1337 Muva
zenei Mali
ye Encüme
nince kabul 

edilen 

10 000 
50 000 

— 

137 000 

0 : 2 
1337 senesi 
encümenin 

tenkihatiyle 
Birinci 

Avans Ka
nunu tadi

lâtına göre 
1338 senesi 
için tesbit 

olunan 

10 000 
50 000 

— 

137 000 

1338 senesi için 

Hükümetçe 
teklif 

olunan 

10 000 
30 000 

— 

167 000 

Muvazenei 
M'aliye 

Encümenin
ce teklif 
olunan 

10 000 
30 000 

— 

117 000 

2 Taşradan gelecek talebe muhassasatı 
3 Taşradan gelecek talebe harcırahı 
4 Ücuratı müteferrika 

Altmış yedinci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci kısım - Müessesat 
Birinci bap - Darphane 

(î8 Maaşat 

69 Masarifi idare 

70 Mubayaa olunacak gümüş ve mesku
kâtı kadîme 

1 Koleksiyon için mubayaa olunacak 
meskukâtı kadîme 

2 Meskukât darbı için mubayaa oluna
cak gümüş ve nikel esmanı ve ıslahı 
meskukât masarifi 

Yetmişinci faslın yekûnu 

71 İşletme masrafı 
1 Amele ve memurin ve müfettiş yevmi

yesi 
2 Eşya ve levazım bahanasiyle ifraz ve 

saire masarifi 

2 127 188 2 040 958 < 2 215 230 1 056 296 
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F. M. Nev'i muhassasat 

1337 Muva-
zenei Mali-
ye Encüme
nince kabul 

edilen 

C : 2 
1337 senesi 
encümenin 

tenkihatîyte 
Birinci 

Avans Ka
nunu tadi
lâtına göre 
1338 senesi Hükümetçe 
için tesbit teklif 

olunan olunan 

1358 senesi için 
Muvazenei 

Maliye 
Encümenin

ce teklif 
olunan 

72 

73 

Demirbag alât 
elektrik tesisatı 

ve edevat tamiri ve 

Yetmiş birinci faslın yekûnu 

Bâzı vilâyette istihdam olunacak dam
ga ve çeşni memurları maaşatı 
Nişan ve madalya 

İkinci bap - Matbaa 
5 000 5 000 

İkinci bap - Fırat ve Dicle 
vapurları 

74 Merkezi idare ve acantalar maaşatı 
f 5 Merkezi idare ve acantalar masarifi 

mütenevviası 
76 İşletme masarifi 

1 Vapurlar mürettebatı ve fabrika müs 
tahdemini ve maaşat ve ücuratı 

2 Vapurlar ve fabrikalar için mubayaa 
olunacak eşya esmaniyle tamir masa 
rifi 

Yetmiş altıncı faslm yekûnu 

5 000 5 000 

A 
73 
B 
73 

1 
2 
3 

4 
5 
6 

# 
Maaşat 

Masarif 
Tesisat 
İnşaat 
Kâğıt ve mukavva ve bez ve meşin ve 
emsali levazımı tab'iye 
Tenvirat ve mahrukat 
Masarifi mütenevvia ve müteferrika 
Mefruşat 

Yetmiş üçüncü (B) faslının yekûnu 

2 316 

25 000 
2 500 

10 000 
1 000 
1 000 

500 

40 000 

4 632 

25 000 
2 500 

10 000 
1 000 
1 000 

500 

40 000 

4 633 

50 000 
10 000 

10 000 
4 000 
1 000 

500 

75 500 

0 

0 
0 

0 
0 
0 
0 

• 0 
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1337 senesi 
encümenin 

tenkihatiyle 
Birinci 

Avans Ka-
1337 Muva- nunu tadi-
zenei Mali- lâtma göre 

1338 senesi için 
Muvazene! 

Maliye 

Nev'i muhassasat 

Üçüncü bap - Bnbiyei seniyo 
Memurin maaşatı 
Masarifi müteferrika 
Masarif 
Kırtasiye ve levazımı mimariye ve.ev
rakı matbua 
Teshin 
Melbusat 
Ücuratı maktua 

Yetmiş dokuzuncu faslm yekûnu 

Masarifi tamiriye 
Tamirat 
Mefruşat 

Sekseninci faslın yekûnu 

İkinci kısmın . yekûnu 

Üçüncü kısım - Mürettebat 
ve ianat 

Birinci bap - Tahsisatı Hayriye 
Hazinei Evkaf muhassasatı ^ 
Evkafı Hümayun 
Tevliyet 
Cevami hademesi 
Hayrat ve müberrat tamiratiyle umu
ru hesabiye karşılığı 
Tekâya taamiyesiyle lâhım tayınatı 

Seksen birinci faslın yekûnu 

Müessesatı hayriye tahsisatı 
Mileli muhtelife hastaneleri lâhım v« 
nanıaziz muhassesatı 

veEneüme- 1338senesi Hükümetçe Encümenin-
nince kabul için teshit teklif ee teklif 

edilen olunan olunan olunan 

47 316 49 632 85 132 000 

120 000 
15 000 

6 500 

141 500 

120 000 
15 000 

6 500 

141 500 

120 000 
15 000 

6 500 

141 500 

96 200 
15 000 

20 000 
6 500 

137 700 
- • I S " 7 V " . , .' ','•" " 
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1337 senesi 
encümenin 

tenkihatiyle 
Birinci 

Avans Ka-
1337 Muva- nunu tadi-
zenei Mali- lâtma göre 

P. M. Nevi muhassasat 

83 

84 
85 
86 

87 

A 

m 
li 
87 

2 Üarüşşefaka tayınat bedeli 
0 Darüşşefakaya muaveneti nakdiye 

Seksen ikinci faslın yekûnu 

Mürettebatı Hicaziye 
1 Sürrei Hümayun ve kilârı hac mü 

rettabatı 
2 Mısır'dan gönderilen zahair nakliyesi 
3 Haremeyn ikramiyesi ve şahadetname 

bedeli 

•Seksen üçüncü faslın yekûf-u 

İkinci bap - Tahsisatı nınktua 
Sıhhiye muhassesatı 
Hicaz sıhhiye muhassesatı 
Vilâyat idarei hususiyesine ait aşar 
hissesi muadili 
Vilâyata muavenet olmak üzere verile 
cek olan 

Posta ve Telgrafa muavenet olmak 
üzere verilecek olan 

idarei hususiyeleri teşekkül etmiyen 
mahallere verilecek olan 

1338 senesi için 
Muvazened 

Maliye 
yeEncüıne- 1338senesi Hükümete* Kneümeniu-
nince kabul içintesbit teklif ce teklif 

edilen olunan olunan olunan 

1 737 502 1 737 502 1 737 502 1 737 502 

100 000 100 000 

85 000 85 000 

Üçüncü kısmın yekûnu 2 064 002 2 064 002 1 879 002 1 875 202 
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F. M. 

89 
B 
89 

90 

91 

92 

93 

94 
A 
94 

95 

97 

98 

99 

A 
99 

Nev'i muhassasat 

Dördüncü kısım - Masarifi 
muhtelife 

Birinci bap - Masarifi daima 
Masarifi gayrimelhuze 

Tahsisatı mesture 
Müdafaai Milliye tahsisatı mesturesi 
Dahiliye tahsisatı mesturesi 
Hariciye tahsisatı mesturesi 

Seksen dokuzuncu (B) faslının yekûnu 

Vefat eden memurin ailelerinin harcı
rahı 
Hükümet konakları tamirat ve tevsı-
atı ve ikmali inşaatı 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 
Muinleri tahtı silâha alınan ailelere 
muaveneti nakdiye ve masarifi 
Emvali metrukenin idaresi ve tasfiye 
komisyonu masrafı 
Cezairi Bahrisefid memurini maaşatı 

Büyük Millet Meclisi binasının tevsii 
için mubayaa olunacak mebani 
Evkaftan mubayaa olunacak bina ile 
arsa bedeli 
Hakanı sabıkın düyunu müdevveresi-
ne tediyat 
Edirne vilâyeti îdarei Hususiyesine 
muavenet 
Memurin ve müstahdemini Maliyenin 
tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

îstilâzedelere meccanen tevzi olunacak 
yemeklik ve tohumluk bedeli 

1337 Muva-
zenei Mali
ye Encüme
nince kabul 

edilen 

C : 2 
1337 senesi 
encümenin 

tenkihatiyle 
Birinci 

Avans Ka
nunu tadi
lâtına göre 
1338 senesi Hükümetçe 
için tesbit teklif 

olunan olunan 

60 000 

50 000 

30 000 

10 000 

1338 senesi için 
Muvazenei 

Maliye 
Encümenin

ce teklif 
olunan 

60 000 

50 000 

30 000 

10 000 

60 000 

50 000 

60 000 

200 000 
50 000 
50 000 

300 000 

200 000 
50 000 
50 000 

300 000 

30 000 

1 632 956 1 286 365 1 360 892 1 150 000 

500 000 500 000 
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Nevi muhassasat 

C : 2 
1337 senesi 
encümenin 

tenkihatiyle 
Birinci 

Avans Ka-
1337 Muva- nunu tadi-
zenei Mali- lâtma göre 

1338 senesi için 
Muvazene! 

Maliye 
yeEııeüme- 1338senesi Hükümetçe Encümenin-
nince kabul içintesbit teklif ce teklif 

edilen olunan . olunan olunan 

îstilâzedelere meccanen vesaiti nakli
ye ve hayvanat tevzii için 500 000 500 000 

Koçgiri hâdisesinde duçarı sefalet 
olanlara verilecek tohumluk ve ye
meklik 40 000 40 000 

Mazulini mülkiye maaşatı 5 600 

Dördüncü kısmın yekûnu 2 822 956 2 476 365 1 776 492 1 545 600 

Yekûnu umumi 7 061 462 6 630 957 5 955 856 4 482 098 
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S 

F. M. Unvanı memuriyet 

Birinci kısım - îdarei 
umumiye 

Birinci bap - îdarei 
merkeziye 

56 Umuru Maliye Vekâleti 
memurin maaşatı 

1 Vekil 
2 Müsteşar 

1338 senesi iç 
1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan Encümen 

Şehrîsi Senevisi 
Belleri Aded Lira Lira Beheri Aded 

100 
100 

1 200 
1 200 

Muhasebei 

Yekûn 

Umumi ve Mü-
düriyeti Umumiyesi 
Muavin 
Mümeyyiz 

Masa kâtibi 
» » 
» » 

Refik 
» 
» 

iv 

Yekûn 

30 
25 
16 
15 
14 
10 
8 

12 

2 

1 
1 
2 
3 
3 
5 
5 
7 

11 , 
5 

43 
,—u, 

200 

75 
40 
60 
75 
48 
75 
70 
70 
88 
60 

661 

2 400 

900 
480 
720 
900 
576 
900 
840 
840 

1 056 
720 

7 932 

25 

12 

10 
8 

2 

1 
1 
5 

10 
.— 
— 
11 
2 

— 

30 
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F. M. Unvanı memuriyet 

1338 senesi 
1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan Encüme 

Şehrîsi Senevisi 
Beheri Aded Lira Lira Beheri Aded 

Masa kâtibi 
> » 
> ^ 

Refik 
» 
» 

16 
15 
14 
12 
10 
8 

2 
3 
2 
4 
4 
4 

32 
45 
28 
48 
40 
32 

384 
540 
336 
576 
480 
384 

12 

10 

Yekûn 

Kalemi mahsus müdüriyeti 
Şifre mümeyyizi 

Yekûn 

20 380 4 560 

30 
25 

360 
300 

55 660 

1 

Yekûn 11 207 2 484 

Devairi Merkeziye Muhase
bat Müdüriyeti 
Muavin 
Mümeyyiz 
Masa kâtibi 

> » 
» » 

Refik 
» 
» 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
12 
10 
— 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

50 
35 
25 
16 
15 
14 
24 
20 
8 

600 
420 
300 
192 
180 
168 
288 
240 
96 

12 

8 

_̂  

, 

Muhassasatı Zz 
riyeti 
Mümeyyİ2 

ıtrye Müdü-
— 
25 

1 
2 

50 
50 

600 
600 25 
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F. M. Unvanı memuriyet 

Refik 
» 
» 

1338 senesi iç 
1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan Encümen 

Şehrîsi Senevisi 
Beheri Aded Lira Lira Beheri Aded 

12 
10 

24 
20 
16 

288 
240 
192 

8 
I 

Yekûn — 119 1 428 

Yekûn 14 228 2 736 

Serhademe (Ücreti ınaktua) 
Hademe » » 
Hamal » *> 

— 
30 
30 

— 
25 
2 

— 
750 
60 

— 
9 000 

720 
18 
18 

1 
20 
2 

Defteri Hâkani Müdürü 
Mümeyyiz 

» 
Masa kâtibi 

» » 
» » 

Refik 
Mukayyit 

» 

_ 
— 
20 
—. 
— 
— 
12 
10 
8 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 

50 
25 
40 
16 
15 
14 
24 
20 
24 

600 
300 
480 
192 
180 
168 
288 
240 
288 

12 

10 

1 
1 
1 
2 

• — 

— 
3 
1 

— 

Yekûn 

Elli altıncı faslın yekûnu — 

27 

205 

810 

3 913 

9 720 

44 736 

23 

148 



Devairi Mülkice ve Adliye 
muhasebe aklâmı 

1 tcra Vekilleriyle Dahiliye 
ve Emniyeti Umumiye Mü
meyyizi 
Masa kâtibi 

» » 
Refik 
Mukayyit 

Yekûn 

Hariciye ve Matbuat Mü
meyyizi 
Masa kâtibi 
Kefik 

Yekûn 

Jandarma Muhasebe Mü
meyyizi 
Masa kâtibi 
Kefik 
Odacı (Maktu ücret) 

Yekun 

Sıhhiye Muhasebe Mü
meyyizi 
Masa kâtibi 
Mutemet ve levazım depo 
memuru 
Masa kâtibi 



1338 senesi için 

§ 

F« M. Unvanı memuriyet 

Refik 
» 

IŞer'iye Muhasebe 
yizi 
Masa kâtibi 

Adliye Muhasebe 
yizi 
Masa kâtibi 
Refik 

* 

- -i - r< 

Maarif Muhasebe 
Masa kâtibi 
Refik 

-,j « - * 

Nafıa Muhasebe 
yızı 
Masa kâtibi 

Yekûn 

i Mümey-

Yekûn 

Mümey-

Yekûn 

kâtibi 

Yekûn 

Mümey-

1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan 

Beheri Aded 

1 
1 

6 

1 
1 

2 

1 
1 
1 
1 

4 

1 
1 
1 

3 

1 
1 

Şehrîsi 
Lira 

10 
8 

82 

20 
15 

35 

25 
15 
12 
10 

62 

20 
15 
10 

45 

20 
15 

Senevisi 
Lira Beheri 

120 
96 

984 

. 240 
180 

420 

300 
180 
144 
120 

744 

240 
İSO 
120 

540 

240 
180 

Encümenin 

Aded 

3 

1 
1 

2 

1 
1 

— 
— 

2 

1 
1 

— 

2 

1 
1 



Refik 

Yekûn 

İktisat Muhasebe Mümey
yizi 
Masa kâtibi 
Refik 

Yekûn 

Birinci madde yekûnu 

2 Posta, Telgraf Muhasebe 
Müdürü 
Mümeyyiz 

Kâtip 
» 

Kâtip 
Odacı (Ücreti maktua) 

Yekûn 

10 

10 
8 

Müdafaai Milliye Muhase
be Müdiriyeti (Müdür) 
Muavin (Muav?n) 
Birinci Şube : 
Kısmı evvel mümeyyiz 
(Mümeyyizi evvel) 
Kısmı salis mümeyyiz 
(Mümeyyizi sani) 
Sınıfı evvel kâtip (Masa 
kâtibi) 
Sınıfı sani kâtip (Refik) 

120 

540 

240 
180 
240 

660 

.6 156 

4S0 
340 
210 
144 
Ö60 

,ri92 
:360 

25 586 

V-G0O 
fteo 

300 

240 

180 
144 

— -

to 
8 

20 

15 

10 
8 

2 

1 
1 

— 

2 

22 

1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 

15 

1 
1 

4 

3 

7 
5 



& 

M. Unvanı memuriyet 

1338 senesi için 
1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan Encümenin 

Şehrîsi Senevisi 
Belleri Aded Lira Lira Beheri Aded 

ikinci Şube : 
Kısmı evvel mümeyyiz 
(Evrak masa kâtibi) 
Kısmı salis mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip (Odacı 
ücreti maktua) 
Sınıfı sani kâtip 
Üçüncü Şube : 
Kısmı evvel mümeyyiz 
Kısmı sani mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 
Sınıfı sani kâtip 
Dördüncü Şube : 
Kısmı evvel mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 
Sınıfı salis kâtip 
Evrak masa kâtibi 
Odacı (Ücreti maktua) 

15 

15 
12 

1 
* 1 

3 
1 

1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

25 
20 

45 
12 

25 
20 
30 
24 

25 
15 
12 
15 
30 

300 
240 

540 
144 

300 
240 
360 
283 

300 
180 
144 
180 
360 

Yekûn 

-5 Bahriye Muhasebe Mü-

23 450 5 400 23 

meyyizi 
Kâtip 

Yekûn 

6 Askerî Fabrikalar Muha
sibi Mesullüğü (Seferber 
ordulardan naklen) 
Mümeyyiz 

1 
1 

2 

1 
1 

25 
12 

37 

25 
25 

300 
144 

444 

300 
300 

1 
1 

2 

l 
1 



£ 

„ Kâtip 15 2 30 
Veznedar (Seferber ordu-. 
lardan naklen) 1 15 

Seferber Ordular Muha
sibi Mesul ve maiyetleri 
Cenup ve Garp Cephesi 
Defterdarı 
Ordu Muhasibi Mesulleri 
Kolordu » » 
Fırka » » 
Sefain » » 
Cenup ve Garp Cephesi 
Veznedarı 

Veznedarlar 
Cenup ve Garp Cephesi 
Mümeyyizi 
Cenup ve Garp Cephesi 
Masa Kâtibi 
Cenup ve Garp Cephesi 
Refiki 

Yekûn 5 55 

40 
30 
25 

15 
12 
1 
10 

20 

12 

10 

1 
6 
9 
33 
1 

6 
9 

33 

2 

2 

4 

50 
240 
270 
825 
25 

90 
108 

330 

40 

24 

40 

Yekûn 97 1 888 

Elli altıncı (A) faslının 
yekûnu 174 3 158,5 

•>7 Heyeti Teftişiye 
1 Müdürü Umumi 1 75 
2 Birinci sınıf müfettiş 60 (1)2 120 

(t) Birisi müdürü umumi vazifesini ifa edecektir. 

360 

180 

660 

600 
2 880 
3 240 
9 900 
300 

1 080 
1 296 

3 960 

480 

288 

480 

22 656 

37 902 

900 
1 440 

12 

40 
30 
25 

15 

20 

12 

10 

152 

60 

2 

1 

5 

1 
4 
t 
20 
1 

l 
— 

29 

2 

2 

4 

69 

136 

2 



P. M. Unvanı memuriyet 

îkinei sınıf müfettiş 
Üçüncü sınıf müfettiş 
Dördüncü sınıf müfettiş 
Defteri Hâkani müfettişleri 

» » » 
Rüsumat Müfettişi 
Rüsumat Müfettişi 

» > 

1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan 

Beheri 

50 
40 
30 
40 
30 
50 
40 
35 

Aded 

2 
3 
3 
2 
3 
1 
2 
2 

Şehrîsi 
Lira 

100 
120 
90 
80 
90 
50 
80 
70 

Senevisi 

1338 senesi için 
Encümenin 

•: 

Lira Beheri Aded 

1 200 
X 440 
1080 

960 
1 OBO 

600 
960 
840 

50 4 
40 5 

— 
— 
—. 

50 2 
40 4 

— 

3 Kâtip 

* 

Yekûn 

Yekûn 

yekûnu 

21 

1 
1 
1 

3 

24 

875 

16 
15 
12 

43 

918 

10 500 

192 
. „ 180 

144 

516 

11 016 

17 

1 

— 

1 

18 

60 İkinci bap - İdarei vilâyat 
1 Birinci sınıf defterdarlar 

Moskova Muhasibi Mesulü 
Birinci sınıf defterdarlar 
İkinci » > 
Üçüncü » » 
Drdüncü » > 

(i) Yeni heyeti sefaret gittiğinde 

50 
50 
45 
40 
35 
30 

yirmi beş 

4 
1 
6 
6 
4 

15 

lira maaşla 

200 
50 

240 
240 
140 
450 

2 400 
600 

2 880 
2 880 
1 680 
5 400 

40 
35 
30 
25 

bir muhasibi mesul bulunmak 

% 
— 

1 
6 
8 

20 
20 

şartiy 
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1338 senesi içi 

§ 

F. M. Unvanı memuriyet 

Varidat Kalemi 
Varidat Başkâtibi 

Ağnam, aşar kâtibi 
Müsakkafat, Arazi 
Vergi kâtibi 
Vergi vukuat kâtibi 
Vergi vukuat kâtibi re 
fiki j.(l) 
Temettü vukuat ve mu
amelât kâtibi 

Emlâki emîriye memuru 
Kaza vergi kâtipleri 

Nevahi vergi kâtipleri 
Kaza vergi refikleri 

Yekûn 

Süvari tahsildarı 
Liva, vilâyet merkez tah
sildarı 

1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan 

Beheri Aded 

12 69 
— — 
—. — 
— — 
8 30 

8 69 
7 69 

Şehrîsi 
Lira 

828 
— 
— 
— 
240 

552 
483 

Senevisi 
Lira 

9 936 
— „ 

— 
— 

2 880 

6 624 
5 796 

Encümenin 

Beheri 

12 
10 
8 
7 
8 

8 
7 

Aded 

19 
20 
15 
15 
30 

30 
69 

10 60 720 10 

9 
6 
— 
10 
7 
6 
5 
5 

4,5 

16 
69 
— 
45 
96 
214 
45 
200 

932 

1 800 

144 
414 
— 
450 
672 

1 284 
225 

1 000 

6 352 

8 100 

1 728 
4 968 

—. 
5 400 
8 064 
15 408 
2 700 
12 000 

76 224 

97 200 

â 
7 
6 

7 
6 

5 

5 

7 

16 
20 
33 
— 
96 
214 
— 
45 

632 

1 800 

69 

(1) Aşar ve müsakkafat, arazi ketebesiyle rüfekad** bir ktsmı varidatı ehemmiyetli olan k 
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1338 senesi iç 
1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan 

Şehrîsi Senevisi 
I?, M, Unvanı memuriyet 

Naibi 
Mühendis 
Kâtip 

1338 senesi için Hükümetçe teklif olunan 

Beheri 

30 
20 
12 

Aded 

1 
3 
3 

Şehrîsi 
Lira 

30 
60 
36 

Senevisi 
Lira 

360 
720 
432 

Encümeni 

Beheri 

30 
20 
12 

Aded 

1 
3 
3 

Yekûn 10 216 2 592 10 

H 
99 

Vilâyet ve liva hademesi 
(Ücreti maktua) 
Kaza hademesi (Ücreti 
anaktua) 

Yekûn 

Altmışıncı faslın yekûnu 

Maznlin maaşatı 

18 

12 

138 

310 

448 

6 353 

119 

2 484 

3 720 

6 204 

41 923 

467 

29 808 

44 640 

74 448 

503 076 

5 600 

10 

12 

30 

8 

292 

416 

5 695 

119 

99 Memurin ve müstahdemi-
nin tahsisatı fevkalâdesi 

Yekûn 6 975 50 379,5 602 330 6 116 

İkinci kısım 
ikinci bap - Matbaa 

A 
73 Matbaa memurları 

Müdür t 30 360 

(1) Zonguldak memurlarının zammı maaşı karşılığı. 



Muhasebe memuru 
Kâtip 
Sermürettip 
Mürettip yamağı 
Hattat 
Çinkograf 
Makinist 
Muavin 
Mücellit ^ ^̂  
Hademe 

10 

10 

8 
3 

1 
2 
1 

20 
1 
1 
1 
1 
2 
5 

20 
20 
20 

200 
15 
20 
20 
10 
16 
15 

240 
240 
240 

2 400 
180 
240 
240 
120 
192 
180 

Yekûnu umumi 

36 386 4 632 

7 011 50 765,5 606 962 6 116 

•* 
O 
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REİS — Muvazenei Maliye Envümeni Maz- | 

bata Muharriri Maliye bütçesi hakkında söz 
söyliyecek mi?. Heyeti mecmuası hakkında söz 
istiyen var mı? 

FEYZİ Ef. (Malatya) — Maddelere geçil
mesini teklif ederim. 

EMİN B. (Erzincan) — Muvazenei Maliye 
Encümeni heyeti mecmuası hakkında izahat ver-

1338 
sın. 

C : 2 

BEİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni izahat verecek mi? (Hayır; sadalan) O 
halde fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edildi. 

Maliye bütçesinin fasıllarını müzakereye baş
lıyoruz. 

56 ncı fasıl okunacak. Dinliyelim : 

F. M. 

56 

Nev'i muhassasat 

Birinci kısım - İdarei umumiye, Bi
rinci bap - îdarei merkeziye 
Vekâlet ve memurin maaşatı 
Vekil ve müsteşar 
Devair müdürleri ve aklâmı 
Müessesatı maliye komiserleri 
Islâhatı Maliye Komisyonu âza ve ke-
tebesi 
Müstahdemini muhtelife 

Elli altıncı faslın yekûnu 

1337 senesi 
Encümeninin 
tenkihatiyle 

1337 se- Birinci Avans f 

nesi Muva- Kanunu 
zenei Ma- tadilâtına 
üye Encü- göre 1338 se- Hükümetçe 
meninceka- nesi için tes- teklif 
bul edilen bit olunan olunan 

1338 senesi için 

Muvazenei 
Maliye 

Encüme
nince tek
lif olunan 

4 492 

36 816 

2 240 
29 584 

2 160 
23 268 

2 400 
41 172 

2 160 
21 973 

4 492 

30 420 

9 720 4 992 

53 293 29 125 

REİS — Efendim bu fasıl hakkında söz isti
yen var mı ?. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — izahat versin
ler efendim. 

HALlYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim neye dair izahat arzu buyuruluyor? 
Bütçenin heyeti umumiyesi hakkında söz söyle
miyoruz. Onun için bendeniz izahatı Meclisi Âli
nin izhar edeceği arzuya talik ettim. Maliye Ve
kâleti bütçesi için 1337 senesinde Muvazenei 
Maliye Encümeninin tesbit edip Heyeti Celile-
nin 28 Haziran 1338 tarihli Kararına iktiran 
eden miktar altı milyon altı yüz otuz bin kü
sur lira miktarında iken senei haliyede Mu
vazenei Maliye Encümeniyle Maliye Vekâleti 
esaslı ve ciddî bir tetkikat neticesinde hattâ 

memurin kadrosunu da müferdatiyle beraber 
tabedip bütçeye raptetmek suretiyle ki - man
zum âlileri buyuruluyor- dört milyon 482 bin 
küsur liradan ibaret olduğu anlaşıldı. Buna ev
velce Maliye bütçesine ilâve edilip de sarfına 
imkân görülmiyen birtakım masraflar ithal 
edilmişti ki bunları alıp da tekrar kadroya 
koymakta bir faide görmedik. Maliye bütçesin
de bulunan bu dört milyon 482 bin lira yalnız 
Maliye Vekâletinin tahsisatı değildir. Malûmu-
âlileri Devletin müşterek bütçesi Maliye büt-
çesindedir. Bunun iki ıtfin'yon 665 bin küsur 
lirası Maliye teşkilâtından gayrı olan masraf
lardır. Bir milyon 700 bin küsur lirası Hissei 
İanedir. Müdafaai Milliye, Hariciye ve Dahi
liye vekâletlerinin mesture tertipleri de Maliye 

150 



t : 84 14. 8 
Vekâleti bütçesine ithal edilmiştir. Masarifi 
gayrimelhuza ki bütün vekâletlere aidolup 
Heyeti Vekilenin karariyle sarf edilir. Bunla
rın yekûnunun tenzilinden sonra Maliye Vekâ
letinin varidatı umumiyei Devleti kabız ve sarf 
için mevcudolan teşkilâtının masarifi iki mil
yon iki yüz on yedi bin iki yüz altı liradan iba
rettir. Hakiki Maliye bütçesi budur. Üst tarafı 
Devletin müşterek bütçesidir. Yalnız bu sene 
1337 senesinden hâsıl olan fark, bâzı fusui ve 
mevad arasında tadilât yapılmıştır. Bilhassa 
taşra kalemlerinde, lüzumu olan mahallerde 
birer efendi ilâve edilmiştir. Fakat bütün bu 
miktarlar varidat nispetinde maaşlara ufak bir 
zamdır. Fakat teşkilâtı vâsi olup işi olmıyan 
mahallerde tenzilât ve tenkihat icra edilmiştir. 
Yapılan bu ufak tefek zamlarla beraber diğer 
fusul ve mevaddan icra kılman tenkihat neti
cesinde Maliye Vekâleti bütçesini arz ettiğim 
gibi iki milyon liraya yakın bir tasarrufla hu
zuru âlinize sevk ediyoruz. Binaenaleyh, me
murinin müfredatlı kadrosu bütçeye merbut 
olduğuna göre idarei merkeziye hakkında uzu-
nuzadıya tafsilâta lüzum görmüyorum. Arzu 
ederseniz bunu da veririm. Bu fasla ait suali
niz varsa lütfen sorunuz. 

Dr. TEVPİK RÜŞDÜ R. (Menteşe) — Bu 
fasıl hakkında izahat verecek raisiniz1? idarei 
merkeziye teşkilâtı ve onun sizce maksada ki
fayet edip etmiyeceği hakkında izahat lütuf 
buyurursanız bizim de bu hususta söyliyeeek 
sözlerimiz var. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN PEHMÎ B. — 
Bütçenin sene iptidasında Meclisi Âlinin tasdi
kine iktiran edememesi ve avanslarla idare 
olunması Maliye Vekâletinin idarei merkeziye-
sine aidolan muamelâtı kırtasiyeyi bire on iki 
nispetinde tezyidetmiştir. Çünkü, her ay için 
alman avansların bütün tahsisat havalelerini 
vilâyata vermek ve devairi Devlet üzerine tev
ziat yapmak, her ayda ayrı ayrı rakamlar tan
zim etmek kadar müşkül bir şey yoktur ve kır
tasiye muamelâtını teksir edecek bir iştir. Ma
liye Vekâletinin 1337 senesi zarfında vekâleti 
teşkil eden Muhasebei Umumiye, idarei Merke
ziye, Vezne, Defteri Hakani, Muamelâtı Nakdi
ye ve sair müdiriyetlerin varide ve sâdıra ka
yıt numarasının (309 152) den ibaret olduğu
nu arz edersem ve bu maruzatımla 1338 senesi
nin ilk dört ayının varide ve sâdıra kayıtlan-
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nın senei sabıkaya aidolan muamelâtın yüzde 
yirmi nispetinde tezayüdettiğini de ilâve eder
sem ne kadar müthiş bir kırtasiyecilik içerisin
de bulunduğumuzu hayretle görürsünüz. Se
ne iptidasında Heyeti Âliyeniz tarafından tas-
dika iktiran etmiş bir bütçe Maliye Vekâletine 
verildiği takdirde muamelâtı kırtasiyenin 
% 60 ı bertaraf edilmiş olur. Bunu arz etmek
ten maksadım da bütçenin her şeye takdimen 
müzakeresi hususunda Muvazenei Maliye En
cümeninin Heyeti Âliyenize arz etmiş olduğu 
noktai nazarı teyittir. Binaenaleyh; îdarei Mer
keziye faslında, devair, müdiran ve aklâmiyle 
teşkilâtı hazıra senei sabık teşkilâtının hemen 
aynıdır. Yalnız Muvazenei Maliye Encümeniyle 
anlaşamadığımız bir muavinlik meselesi kalmış
tır. Muhasebei Merkeziye Müdür Muavini 1336 
senesinde mevcudolmasma rağmen 1337 sene
sinde bütçeden tayyedilmiştir. Halbuki derha-
tır buyurulur ki, evvelce her vekâletin bir mu
hasebe heyeti mevcutken Meclisi Âlinin tasar
ruf hususunda gösterdiği lüzuma binaen 1337 
Kenesinde vekâletlerin muhasebe daireleri lâğv
edilerek her vekâletin muamelâtı hesabiyesi için 
yalnız birer mümeyyizle birer masa kâtibi tefrik 
etmek ve bunlar îdarei Merkeziye Muhasebesi
ne merbut olmak üzere gayet basit bir teşkilât 
yapılmıştı. On bir vekâletin - ki Müdafaai Mil
liye Vekâleti ayrı bir muhasebe teşkilâtına ma
liktir - Müdafaai Milliye Vekâletinden mâada 
bütün vekâletlerin muhasebat dairelerim cem-
eden bir Muhasebe Müdiriyetine bir muavin 
vermek bendenizce lâzım ve zaruridir. Bunun 
için bütçeye para ilâvesine de lüzum yoktur. 
Yalnız bu rakam dâhilinde olmak ve âtiyen 
Muvazenei Maliye Encümeniyle de mutabık 
kalmak üzere - ve tekrar arz ediyorum - bu ye
kûnu tecavüz etmemek şartiyle bir Müdür 
Muavini vermek zarureti karşısındayız. Çün
kü, bir sene zarfında yalnız o müdiriyetin 
kestiği havalenamenin yekûnu 147 bindir. 
Bu havalenamelerin kontrol vazifesinin yal
nız bir müdür tarafından ifa edilmesi gay-
rikabildir. Mamafih, şimdiden buraya bir 
Müdür Muavininin tahsisatının ilâvesini tek
lif etmiyorum. Bütçede bu fasıldaki miktarı 
tecavüz etmemek şartiyle bu miktar dâhilinde 
Muvazenei Maliye Encümeni ile ileride muta
bık kalmak üzere bir müdür muavini tâyin et
mek lüzum ve zarureti karşısındayız. Diğer teş-
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kilâtımız merbut kadro mucibince kabul edilir- ı 
se ihtiyacatımızı temin ve işlerimizi tedvir ede- ş 
biliriz. Başka sual var mı efendim? 

CEMlL B. (Kütahya) — Gerçi fasla taallû
ku yok. Bir sual soracağım. O da ziynet eşya- I 
l an hakkındadır. (O başka sadaları). j 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ar- j 
kadaşlar, mâruzâtımı bittabi karar mucibince | 
fasla istinadettirmekle beraber ufak bir ıstıtrad- i 
la arz edeyim ki; Meclis Azayı Kirammm umu
ru Maliye hakkında söyliyecek çok sözleri var
dı ve çok noktai nazarları vardı. Bunların hep- . 
sini varidat bütçesinin hini müzakeresinde söy-
lemiye tehir ettiğimizden dolayıdır ki söz iste
medim. Doğrudan doğruya fasla geçmek usu
lünü kabul etmiştim. Binaenaleyh; bu fasla ta
allûk eden maruzatım dört noktaya inhisar eder. 
Biri; Veznei Umumiye muamelâtı, ikincisi; Mu
amelâtı Nakdiye Müdüriyeti, üçüncüsü; Islahatı 
Maliye, dördüncüsü de; Maliye Vekili Beyle 
birleşeceğimiz Merkez Muhasebe Müdüriyetinin 
halihazırdaki şekli tedvir ve tedevvürüdür. ip
tida Islahatı Maliye Komisyonu âza ve ketebesi 
diye bir kayıt konduktan sonra karşısına sıfır 
vaz'edilmiş.. Acaba Maliye Vekili Beyefendi 
kaani değil midir ki bizim umuru Maliyemizde 
ıslahata muhtaç 'birçok noktalar vardır? Ve 
kaani değil m'idir ki bugünkü şekille cereyan 
eden muamelâtı Maliyede tanzim edilecek şey
ler vardır? Bu vazifeyi ne ile temin buyurmuş
lardır? İkincisi; devair muhasebe müdürleri 
ve aHâmı denilirken Muamelâtı Nakdiye Mü
dürü vardır. Hakikaten yürek sızlatan işlerden . 
birisi de bu noktadır. Bilmem bu mesele Meclise 
geldi, soruldu mu ? Ve bilmem şâfi cevaplar 
alındı mı ? Her halde umuru Maliyemizin bu 
yüzden birkaç milyon mutazarrır olduğunu ale
nen iddia edecek olursam, zannederim, müba
lâğa etmemiş olurum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Lütfen bu hususta biraz izahat verir j 
misiniz ? 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Pek
âlâ! Herkesçe malûmdur ki bizim varidatımız 
Hazineye girerken bir kısmı mütedavil evrakı 
nakdiye suretiyle, diğer kısmı da altın suretiyle 
girmiştir ve tabiîdir ki, Devlet bu altınları sarf 
ederken nazarı itibara alacağı, onun mevcudolan 
kıymet mübadelesinden âzami istifadeyi temin j 
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etmek olacaktı. Ve bu da o meselelerdendir ki, 
yalnız kudret ve kıymeti Ankara piyasasına ve 
hattâ istanbul piyasasına tâbi değildir. Harbi 
Umuminin tevlit ve hattâ teşdidettiği şeylerden 
biri de evrakı nakdiye buhranıdır. Bugün yalnız 
devletlerin itibarından ibaret kalan, muharip ve 
gayrimuharip devletlerde karşılığı rub'unu teca
vüz etmryen bu evrakı nakdiye buhranı dünyada 
namütenahi sipekülâsyonlara yol açarken, bu iş
lerle mütevaggil bir dairenin bunun her hareke
tine vâkıf olarak bizi daha az zararla bu işin için
den çıkarması çok temenni olunur şeylerdendir. 
Arkadaşlarımdan ümidederim ki, «Aynen muka
bili altın olan evrakı nakdiye vardır» gibi cevaba 
mâruz bırakılmam, esasen mevcudu pek az olan ve 
piyasada mevcut bulunmıyan bu nevi evrakı nak-
diyeyi herkes bilir. Binaenaleyh bu müdüriyetin 
vazifesini pek mühim görüyorum. Ve isterdim ki, 
devairi merkeziye bütçesi hakkında söz söylenir
ken bira? muamelâtı nakdiye hakkında izahatta 
bulunulsun ve bizim doğrudan doğruya kendimi
zin iyi hatırlıyorsam 158 milyon yahut bundan bi
raz fazla veya noksan miktardaki evrakı nakdiye-
mizin nerelerde bulunduğu ve sonra bunların di
ğer evrakı nakdiye ile nispeti ve bilhassa Hazine
den çıkan altınların ne hesap üzerine ve ne kıy
met üzerine çıktığı, yahut bundan sonra çıkacağı 
ve bu hususta alman tedabir nedir? Onun için 
Muamelâtı Nakdiye Müdüriyetine fazla kıymet 
vermek istiyenlerdenim. 

Üçüncüsü; Veznei Umumiye demiştim. Vari
dat ve masarif atımız hepinizin malûmudur. Zan
nediyorum ki, o varidat ve masarif at artık bir 
banka muamelâtına tahvil edilmesi ve o suretle 
bir banka doğmasına kifayet edecek miktarda bu
lunduğu kanaatine zahip bulunanlardanım. Şüp
hesiz aksine dair izahat dinlersem tashihi fik-
redeceğim ve nihayet Merkez Muhasebe Müdüri
yeti... Geçen sene Muvazenei Maliye Encümenin
de pek az süren Mazbata Muharrirliğim esnasında 
yakînen hissetmiştim ki, umuru hesabiyede ve 
maatteessüf bir türlü kurtulamadığımız bu kır
tasiye bombardımanında gaşyi umumiyi mucib-
olacak derecede muzır tasarruflar yapılmıştır. 
Yapılan tasarrufların faid eli değil daha çok mu
zır olduğuna şahidolmuştum. Onun ıslahatı hak
kında da ne düşünüldüğünü ve benimle hemfikir-
olup olmadıklarım anlamak isterim. 

REFlK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim 
bendeniz de Hasan Beyin encümenle ihtilâfta kal-
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dığını bildirdiği Merkez Muhasebe Müdür Mua
vinliği hakkında arzı malûmat edeceğim. Hasan 
Bey diyor ki; bu Devairi Merkeziye Muhasebe Mü
düriyetinde 140 bin havale kesildi. Bir sene zar
fında 140 bin havale kesilen bir yerde bir müdür 
muavinini çok görmek zannederim, Muvazenei 
Maliye Encümeninin en büyük bir insafsızlığıdır. 
Yalnız 140 bin havale kesilmiştir. Bu havale kim-
bilir ne dert ile kestirilmiştir. Havale kestirmek 
de vekâlet için ayrı bir derttir. Birçok muamelât
tan sonra, muhasebe kalenıindeki muamelâttan 
sonra imza koyacak, bilmem ne yapacak.. Onan 
için bir muavin hakikaten lâzımdır ve çok mu-
siptir. Çünkü gördüm, on dört ay beraber çalış
tım, mümkün olursa bir tane daha ilâve etmeli
dir. Yoksa ilga etmek o dairenin işini tatil etmek 
demektir. Parayı tasarruf ederken gayeyi, takibi 
düşünmüyoruz. Hasan Beyin teklifi veçhile bu
nun bir çaresine bakılmasını rica ederim. 

OSMAN B. (Kayseri) — Efendim bendeniz 
maalesef, Refik Şevket Beyin sözlerine iştirak ecîe-
miyeceğim. Muhasebei Umumiye Müdüriyetinde 
43 efendi var. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Muhasebe! Umumiye değil, beyim, Muhasebei 
Merkeziye... 

OSMAN B. (Kayseri) — 56 ncı faslın 2 uci 
maddesinde müdürü umumi, muavin, mümeyjnz, 
masa kâtibi, refik. Burası değil midir? (Hayır 
sesleri) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
12 nci sayfada, Devairi Merkeziye Muhasebat 
Müdiriyeti... 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Anlama
dan nasıl söylüyorsun? 

OSMAN B. (Kayseri) — Pekâlâ burada da 11 
efendi var. Bu on bir, sekize indirilmelidir. Şüp
hesiz bu sekiz efendi ile bu vazife bihakkin görü
lür. Bir sene zarfında kesilen havaleler 140 bin 
havale değil mi? Bunu sekiz efendi belâğan - ma-
belâğ idare eder. Zaten müdür ve muavinler müf
redatı umuru görmekle mükellef değil, onu gör
dürmekle mükelleftir. Onun için bendeniz muavi
nin lüzumsuzluğuna kailim. 

HALİL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim bu 56 ncı fasla dikkat edecek olursak 
nazarı dikkate bir şey çarpıyor. O da şekil me
selesi. Meselâ bir müdür tâyin edildi mi? Onun 
için mutlaka bir muavin düşünülüyor. Bu fas- | 
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İm kadrolarına bakılacak olursa Muhasebatı 
Umumiye Müdüründen sonra bir de muavin 
var. Ve netice itibariyle 43 tane efendi var. 
Şüphesiz her kalemin mümeyyizleri vardır. 
Muavinler her müdiriyeti umumiyeye vekâlet 
ediyor. Onunla iştirak ediyor demektir. Hal
buki biz tasarruftan bahsederken buraya gel
miş olan kadroyu gözümüzle görüyoruz. Eğer 
burada tadilât ve tasarrufat yapmıyacak olur
sak tabiîdir ki bütçenin tetkikinden ve müza
keresinden bir mâna çıkmaz. Onun için ben
deniz nerede olursa olsun müdiriyeti umumiye 
teşkil edildikten sonra muavinliklerin kalması
nı beyhude görüyorum ve binaenaleyh; bu mad
deden tayyını teklif ediyorum. 

YASİN B. (Gazianteb) — Dairelere teşrif 
ediniz de müdürlerin vazifesini görünüz. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efen
dim bütçenin heyeti umumiyesini henüz He
yeti Celileye vermedik. Fakat mazbata tanzim 
edilmiş ve birkaç güne kadar matbaaya vere
ceğiz. Yalnız şimdi tenkidat sırasında encü
menin en ziyade istinadettiği mesele tenkihat 
meselesidir, hesabat meselesidir. Maliye Vekâ
letinin geçen seneki kadrosunda yapılan tadi
lât sebebiyle gerek taşrada ve merkezde 1337 
senesinin hesabatı henüz intacedilmemiştir. 1336 
senesinin hesabatı da taşradan kısmen gelmiş, 
kısmen gelmemiştir. Gelmiş de olsa bu hesa
batı tevhidederek vermek fevkalâde bir saye 
mütevakkıftır. Encümence bu kadroları birer 
birer tetkik ettiğimiz zaman noktai nazarımız 
hesabatı muntazam almak cihetine matuftu. 
Çünkü efendileri Umuru Maliyenin ruhu he
saptır. Eğer bu hesabata memur olan devair 
gerek şehriye cetvellerini ve gerekse senelik cet
veli senenin son günü muntazam olarak vere
mezse, yahut nihayet buraya geldikten sonra 
iki ay sonra muvazenei umumiyei şehriye 
cetvellerini tevhit ve tanzim edip de 
bir hesap çıkaramazsa artık Maliyenin he-
sabatını anlamak imkânsız olur. Refiki Muh
teremim Muhasebei Umumiyeden bahis buyur
du. Muhasebei Umumiye bütün devairin he-
sabatını tevhideden bir dairedir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Hani ya, iş gör
müyorlar ki... Muhasebei Umumiye Müdürü mem-

| leketin en ücra köşelerinde dolaşıyor. 
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ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Efendim iş 

görmemek bahsi Heyeti Celilenin tenkid ve ıslah 
edeceği bir meseledir. Fakat mevcut memurin ile 
idare imkânını hâsıl edecek bir derecede tesbiti 
de yine Heyeti Âliyenin ve encümenin nazarı 
dikkate alacağı bir meseledir. Biz kadroyu tan
zim ettiğimiz zaman bütün ııoktai nazarımız is
tediğimiz hesabı meydana getirecek bir heyeti 
hesabiye meydana getirmektir. 0 heyeti hesabi-
yeyi vücuda getirmezsek ve niçin hesap vermi
yorsunuz dersek böyle dediğimiz zaman bunu 
kendileri bizim vereceğimiz kadroya atfederler. 
Şimdi Muhasebei Umumiyeye bir muavin veril
mesi yalnız beyefendinin buyurduğu gibi muha
sebeci hasbelvazife bir yere gittiği zaman o boş
luğun doldurulması için değildir. Bu Muhasebei 
Umumiyenin muhtelif kısmını muavinin kontrol 
etmesidir. Binaenaleyh bendeniz muavinin bura
da lüzumu vücuduna kaaniim. Yalnız encümen
ce tayyedilmiş bir muavin vardır ki, Devairi Mer
keziye Muavinliği. Encümen tetkik ettiği zaman 
bu şeklin kifayetine kanaat etti. Fakat Vekil 
Beyefendi bunun kâfi olmadığından bahsediyor
lar. Devairi merkeziyede evvelce İstanbul teşki
lâtında her bir dairede bir Muhasebei Umumiye 
Muavini varken burada umum muamelâta muka
bil bir muavin de istiksar edilemiyecek gibi gö
rünüyor. Heyeti Celileniz münasip görürse ma
demki yekûndan artırmak istemiyor, Vekil Beye
fendi yekûn dâhilinde bir tasarruf yaparak Mua
vinliği tesis edeceğini beyan buyuruyor. Bunu 
muvafık görürseniz encümene havale buyurunuz. 
Yekûn dâhilinde tasarruf ederek burada Mua
vinliğin ipkasını düşünelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Ayrıca. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — O halde en
cümene iadeye lüzum yok. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Muhterem refikim Doktor Tevfik Rüşdü Bey 
Islahat Komisyonunun İstanbul'da olduğu gibi 
tekrar teşkili lüzumundan bahsettiler. Ve bu hu
susa temas etmediğimden şikâyet ettiler. Efendi
ler; zannediyorum ki, günün meselesi vergileri 
esaslı bir surette ıslah ve tensik etmek için yeni 
yeni tecrübelere geçmek değil, mevcut vergileri 
zamanında cibayet edip bir an evvel memleketin 
deruhde etmiş olduğu muazzam dâvayı intacet-
mektir. Islahatı maliyede Tevfik Rüşdü Be-
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yin arzularına iştirak «ederek bendeniz de ta-
mamiyle arzu ederim. Ve o hususta da sarf 
edilecek parayı Meclisi Âlinin diriğ etmiyece-

I ğinden de eminim. Fakat efendiler; bu mesele 
evvelâ zaman, saniyen de memur meselesidir. 
İtiraf ederim ki bugün 'bir taraftan askerlik 

i birçok genç ve münevverlerin ihtiyat zabiti 
; olarak silâh altına alınması diğer taraftan 
i memleketin dimağı ve kalbi olan İstanbul'un 
i maalesef bugünkü vaziyeti bizi istediğimiz me-
; muru bulmakta pek azîm müşkülâta duçar edi-
I yor. Efendiler; kadro mucibince Maliye müfet-
! tisi bulmakta çektiğim müşkülâtı düşünürken 
! Islahatı Maliye Komisyonu gibi bütün Maliye 
I devairi üzerinde esaslı ve ciddî surette tesir 
: gösterecek zevatı bulmak zannederim bugün 

için o kadar kolay bir mesele değildir. Arzu-
': larını tamamen kabul etmekle beraber bunun 
| vakti merhununa talikinin bir zaruret olduğu-
i mı Doktor Bey de kabul buyursunlar. 

! İkinci; muamelâtı nakdiye meselesinde bâzı 
| zararlardan bahsettiler. Ve zannederim ki berı-
| deniz biraz tavzih buyurulmasmı rica ettiğim 
i halde biraz mühmel geçtiler. Hattâ Veznei 
I Umumi hakkındaki arzulariyle muamelâtı nak-
j diye hakkındaki arzularının her ikisinin bir 
! neticeye vâzıl olduğuna kaaani oldum, aldan-
I iniyorsam. Vakaa efendiler! Muamelâtı nakdi-
| ye üzerinde para kazanmak her zaman müm-
! kündür. Türklerin meşhur bir sözü vardır. Pa-
ı ra parayı kazanır. Fakat efendiler! Bunun 
i bir şekli vardır. Her şeyin bir sistemi vardır. 
! Paraya para kazandırmak için bir Devlet Ban-
I kası vücuda getirmek zarureti vardır. Bu Dev-
j let Bankasını vücuda getirmek ve millî serma-
I yeyle büyük bir banka vücuda getirmek ve 
• Devletin kasadarlığını, Hazine Kâhyalığını ona 
j devretmek,, hakikaten Hazine üzerinde diğer 
! taraftan da sarf edilen varidat üzerinde ikinci 
! bir para temin edebilir. Fakat bunu doğrudan 
1 doğruya Devlet hesabına Maliye Vekâleti ya

pamaz, yaparsa alelûsul bir muamelei sarrafi
ye olur. Bu şekildeki muamele Devletin ve mil
letin şerefiyle mütenasip değildir. Efendiler! 
Devlet Bankası vücuda gelir mi? Ve bu, gü
nün meselesi midir? Vaktiyle İstanbul'da İti
bari Millî Bankası bu maksatla teessüs etti. Fa
kat ; vaziyeti malûm. Vücuda gelir mi? Gelmez 
mi? Bu bahsi burada bırakıyorum. Takdiri 
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Heyeti Celileye bırakıyorum. Doktorun esas 
hakkındaki arzularına bendeniz de iştirak ede
rim. Fakat bunları ve altı yüz seneden beri 
mevcııdolmıyan bu mühim müessesatı bugün 
Maliye Vekâletinden istemesinler. Vakti mer-
Ihununa talik etsinler. Refik Şevket Bey arka
daşın) devairi merkeziye müdür muavinliğinin 
lüzuma hakkındaki kanaati â çiziyi teyidettiler. 
Bunda Doktor Bey de beraberdir zannederim. 
Halil İbrahim Bey lüzumsuzluğundan, bahis 'bu
yurdular. Halbuki efendiler! Bendeniz tekrar 
ediyorum. On bir muhasebe dairesinin vazifesi 
bir muhasebe dairesinde toplanmıştır. Bundan 
daha basit teşkilât yapmak imkânı yoktur. De
vairi Merkeziye Muhasebesine bir muavin lâ
zımdır. Ve bunu da evvelce arz ettiğim gibi 
bütçeye para, zammetmeden Mııvazenei Maliye 
Eneümeniyle bendeniz mutabık • kaldığını tak
dirde arkadaşlarımı ikna edersem kadroya ilâ
ve ederiz. Yalnız şimdiden Heyeti Celilenize 
bunu arz etmiş oldum. Bunun için faslın encü
mene iadesine lüzum yoktur. Encümen reisi 
bey hesabatm vakit ve zamanında tanzim edil
mediğinden şikâyet ediyorlar. Fakat zannedi
yorum ki efendiler! Bizde mııvazenei umumiye 
ahkâmı 1324 senesi inkılâbı ile başlar. Yirmi 
dört senesinden bugüne kadar musadda'k, gay-
rimusaddak bütçelerden yalnız yirmi altı sene
sine ait hesabı kati Divanı Muhasebata verile
bilmiştir. O t la tamam değil nakıstır. 26 sene
sine ait tam cetvel 1330 senesinde verilmiştir. 
Fakat ; bu usul iyi bir usul müdür? Hayır, sa
kim bir usuldür. Malûmuâlileri murakabei ma
liyenin üt; rüknü mühim m i vardır. Her hangi 
birisi ihmal edilirse murakabei maliye lâyıkiy-
le ifa. edilmiş olmaz. Birisi, vaktinden evvel 
masraf cetvellerini tahmin edip bütçeyi vücu
da. getirmek, ki Meclisi Âliniz bu vazifeyi ifa 
ediyor, ikincisi, tahsisat sarf edilirken Meclis 
namına muhasebesini icra edecek olan Divanı 
Muhasebat teşkilâtıdır, ki bugün mevcut de
ğildir. En k-atîsi sarfiyat icra edildikten iki se
ne sonra Maliye Vekâletinin Divanı Muhase
bata karşı itasına mecbur olduğu hesabı katiyi 
vermek ve o hesabı katiyi, Divanı Muhasebat
tan geçtikten sonra Meclisi Âlinizin muraka
besine arz etmek. Bunun her hangi birisi nok
san kalırsa murakabei maliye bihakkin ifa edil
miş değildir. Fakat bunlardan bugüne kadar 
yalnız bütçe meselesi kısmen tahakkuk etmiş, 
diğerleri tahakkuk edememiştir. 
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Yeni kabul edilen vergi kanunlarının tatbiki 

memurların bir kısmının askerde olması, kad
roların noksanlığı, memleketin hali harbde ol
ması gibi zaruretler nazarı dikkate alındığı tak
dirde böyle bir vaziyet karşısında mülhakattan 
şehriye cetveli almak ve sonra sene nihayetinde 
hesabı kati ahzetmek imkânı olduğunu söyler
sem Heyeti Celileniz bunu bana iade eder. 1337 
senesi hesabatına ait muamelâtı şiddetle taki-
bediyoruz. Ve 1337 ye ait hesabı katiyi alabil
mek için 1338 Ağustos şehriye cetvellerini almak 
lâzımdır. Devrei mütemmimenin birinci kısmı, 
Mart, Nisan aylarına ait cetvellere terettübeder. 
Fakat nakıstır. Ağustos cetvellerini almadan 
1337 senesi sarfiyatı katiyesi tahakkuk ve ta
ayyün edemez. Heyeti Celilenizi fazla meşgul 
etmemek için birer birer tafsilâta girmiyorum. 
Mevcut livalarımızın onda beşinden sene niha
yetine kadar hesap alınmış, devrei mütemmime 
kalmış, onda ikisinden Mart, Nisana ait devrei 

mütemmime alınmış, Temmuz, Ağustosun niha
yetine aidolan ikinci devrei mütemmime hesabı 
henüz alınamamıştır. Diğer bir kısmından, se
kiz, on livadan henüz Şubat cetvelleri alına
mamıştır. Bunların da bâzılarının evrakı müs-
bitesi ve hesabatının maalesef bugün elde bulun
maması ve havalâtm tamamen sarf edilmiş te
lâkki edilmesinden ve hesap tanzimi zaruretin
den mütevellit mesaildir. Bunun için Muva-
zenei Maliye Encümeninin arzu ettiği veçhile 
elde mevcut kadro ve diğer taraftan da esbabı 
mucibe mazbatasında mevcudolan izahat veçhile 
Müdafaii Milliye Vekâletinin muvafakiyle son 
zamanlarda Maliye Vekâleti memurin ve kete-
besinin askerlikten mezun addedilmeleri, ki, 
henüz tatbikatı başlamamıştır. Bu sayede he
sap almak imkânı olacağını ümidediyoruz. Ma
mafih bugünkü teşkilâtın fevkinde bir teşkilât 
yapıp bu hesabatı alalım diye fazla para sarf 
etmek taraftarı da değilim. Çünkü fazla tah
sisat verdiğiniz takdirde hattâ parayı bul
sam dahi istediğim memuru istediğimiz ma
halle tâyin edebilmek müşkülâtı karşısın
dayız. Bu itibarla Muvazenei Maliye En
cümeninin tesbit etmiş olduğu kadroyu Ma
liye Vekâletine verirseniz Maliye Vekâleti 
elinde mevcut vesaitle ve şeraiti hazıra altın
da ne yapmak mümkünse onu yapacak ve âza-

j mi mesaiyi sarf edecektir. Ve çok ümidediyo« 
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rum ki, 1337 senesi hesabı katisi sene nihaye- | 
tine kadar ikmal edilmiş olacaktır. 

Fakat arz ettiğim gibi bütün muhasebe kanun
larına muvafık ve mutabık bir ikmal olabile
cek mi? Hayır olamıyacak. Belki bize icmali 
bir fikir verebilecek. Çünkü, vaziyeti maliye 
hakkında son bir fikir verebilmeye memleketi- ı 
mizin vaziyeti müsait değildir ve memleketi
mizin bütün hesabatı malîsi elimizde değildir. 

HÜSNÜ B. (Bitlis) — Bir şey sual edece
ğim, müsaade buyurursanız, bu faslın ikinci 
maddesinde Kalemi Mahsus Müdürü ile Şifre 
Kitabeti vardır. Bunun vazifesi nedir? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim, Kalemi Mahsus Müdiriyeti ve Şifre 
Kâtibi vardır. Malûmuâliniz her vekâletin bir j 
Kalemi Mahsusu vardır. Hattâ Maliye Vekâle
tinin Kalemi Mahsusu böylece bir müdürle ve 
bir mümeyyizle idare ve ifa edilebilmesi müm
kün olmadığı halde diğer devairin yardımiyle 
vazifesini yapmaktadır. Vekâlete gelip mevcut 
dairelere gitmesi icabetmiyen şifreleri ve mua
melâtı umumiyeyi bu kalem ifa eder. Hattâ dai
relerden yazılmıyan, evraka girmiyen, belki ka- j 
lem rüesasmm dahi malûmatı olmaması lâzım-
gelen ve her gün adedi yirmiden noksan olmı-
yan ordularla, Müdafaai Milliye Vekâletiyle 
Maliye Vekâleti arasında doğrudan doğruya ya
pılan mahrem muhaberat bu kalemden idare 
olunur. Ayrı bir kayıt tutulur. Bu kalem hak
kında daha fazla malûmat isterseniz ayrıca da
ha vazıh malûmat verebilirim. t 

HÜSNÜ B. (Bitlis) — Bunların şifreyle iş
tigal ettiği muhakkaktır. Bu, ifadenizle de sa
bit oldu. Bu vazifeyi Müsteşar ifa edemez mi? 

ZlYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Müsteşar 
şifre kâtibi mi? Şifre kâtipliği yapabilir mi?-

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendiler, daha evvel size arz et
tim ki, Maliye Vekâletinin varidesi 300 küsur 
bindir, vekâletin sâdırası da var. Ve şunu kati
yetle arz edebilirim ki, Maliye Vekâletinin Ka
lemi Mahsusu hakiki vazifesini görmek lâzjm-
gelirse iki efendi ile değil, beş, on kâtiple gör
mek iktka eder. Beyefendi Hazretleri bir kere 
teşrif etsinler de görsünler, oradaki evraka ait I 
ayrıca hususi bir muamele mevcuttur ve onları I 
ancak, Vekil ile Başkumandan ve Müdafaai | 
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Milliye Vekilinden maada kimse bilmez ve bu 
muhabereyi yalnız Vekilin emin olduğu kimse 
yapabilir. Bu muamelâtı umumiyenin yüzde 
altmışını, yani varide ve sâdırasmı Müsteşar 
ifa etse, kabil değildir ki, yalnız bu vazifeyi 
yetiştirsin, bu kalem tasarruf edilecek bir ma
hal değildir. Belki tevsi edilecek bir mahaldir. 
Yalnız şekle bakmayın, bir de hakayikı görmek 
ve ona nüfuz etmek lâzımgelir. 

REİS — Nizamnamei Dahiliden bir şey oku
yacağım : 

«Seksen sekizinci madde. — Hükümet veya 
Muvazene Encümeni tarafından veyahut alel
usul tadilname itası suretiyle mebusan canibin
den tadili talebolunmıyan bütçe fasılları muh-
tasaran müzakere edilir. Her bir hatip bir fasıl 
hakkında bir defadan ziyade ve bir çeyrek as-
atten fazla iradı kelâm edemez.» 

REÎS — Dinleyiniz rica ederim, biraz muh
tasar söyliyelim. (Handeler) Halil îbrahim Bey 
buyurun. 

HALÎL İBRAHİM B. (Antalya) — Efen
dim, bendeniz demin fikrimi tamamen izah ede
medim, çünkü, bu muamelâta tamamiyle vâkıf 
değilim ve ihtisasım yoktur. Eğer bu muame
lâtı bilmiş ve bu memurların fazla ve noksanlı
ğını takdir etmiş olsaydım, şüphesiz diğer me
murine de müdahale ederdim. Yalnız burada 
bir şey arz etmek isterim ki, Meclis burada bir 
şeyden şikâyet ediyor. Diyor ki; kırtasiyecilik 
çoktur ve bu şekil İstanbul sistemidir. Bilmem 
şudur, bilmem budur. Binaenaleyh, bendeniz 
daima İstanbul şeklinin veyahut eskiden beri 
alıştığımız bir şeklin kaldırılmasını teklif edi
yorum. Biz, her zaman eski şekilde bir daire 
ihdas ettik ve onun başına bir müdür tâyin et
tik mi, mutlaka onun yanma ikinci bir muavin
lik masası teşkil etmek istiyoruz. Asıl maksa
dım budur. Mamafih eğer iş istiyorsak, işin 
çokluğuna, memurini hazıra kâfi gelmiyorsa 
şüphesiz mümeyyizler var, kâtipler tâyin edile
bilir, yani demek istiyorum ki, kâtipler tâyin 
edilsin.. Masalar fazla olsun. Yalnız böyle bir 
müdür olduğu gibi bir de muavin olmasın. 
Çünkü; müdürlerin yanma muavin olduğu gibi 
mümeyyizin yanına da bir mümeyyizisani gel
mek icabeder, sonra böyle teselsül eder. O hal
de hatıra bir şey gelir. Müdür olmadığı vakit 
ne yapılabilir?... Bâzı mümeyyizler var.. Ma-' 
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demki bu mümeyyizler vardır. Müdürler bulun
madığı zaman bunların içinden en ehliyetlisi 
vekâlet edebilir. Yani böyle alclûmum muavin
likler tesisi, devairde teselsülü icabeder. Onun 
için müdiriyet ihdasından sonra muavinlikle
rin lağvını teklif ediyorum. Mademki şikâyet 
ediyoruz elimize bütçe de gelmiştir, şikâye
timizin müsmir olabilmesi için mutlaka bura
da bir karar vermek lâzımdır. 

SALİH Ef., (Erzurum) — Halil İbrahim 
Bey biraderimiz devairde müdür muavinleri
nin tebdilini veyahut bunların' kadro harici
ne çıkarılmasını teklif ediyor, buna hiç imkân 
yoktur. Biz üç seneden beri kadroyu daralta 
daralta hakikaten Vekil Beyin dediği gibi otuz 
adamın yapacağı bir işi on adama tevdi et
mişizdir. Beyefendi ilk önce bir yerde kadro 
daraltılacağı zaman kırtasiyecilikten kurtul
mak, muamelâtta besatat usulü ihdas etmek 
lâzım. Muamelât kesbi besatat etmedikçe, bu 
kırtasiyecilik kaldırılmadıkça, bir masayı, iki 
masayı dört efendiye, dört masayı iki efen
diye vermekten hiçbir faide hâsıl olamaz. Bu
nun muamelâtı milleti büsbütün ağırlaştırmak
tan başka bir faydası olraıyacaktır. Binaenaleyh 
bunların, yani öyle mümeyyizlerin, muavin
lerin lâğviyle bir şey çıkmaz. (Müzakere kâfi 
sesleri.) Muavinin lağvı taraftarı değilim. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Müzakere kâfidir efendim. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair Malatya Mebusunun takriri vardır. (Mü
zakere kâfi sadaları.) Müzakereyi kâfi gören
ler lütfen el kaldrısm, Müzakere kâfi görül
müştür. Şimdi tadil takrirleri vardır. Birer 
birer arz edeceğim. 

Riyaseti Gelileye 
1336 senesiyle 1337 senesi iptidalarında Vez-

nei Umumi ve Muamelâtı Nakdiye müdüri
yetleri beraber iken sırf şekle riayet etmek 
üzere tevhiden idare edilmekte bulunan mez
kûr müdüriyet ikiye ayrılarak zait bir teş
kilât daha yapımıştır ki ayda 2 895 lira za
yıf millete bir yük ilâve edilmiş oluyor. Biz 
şekle değil, ihtiyacı hakikiye göre hareket 
eylemek mecburiyetinde bulunduğumuzdan Mua
melâtı- Nakdiye Müdüriyeti muamelesinin ke-
mafissabık Veznei Umumi Müdüriy etince id a-
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; resini ve Muamelâtı Nakdiye Müdüriyetinin 

maateferruat ilgasını teklif eylerim. 
Kayseri 
Osman 

Riyaseti Celileye 
Kalemi Mahsus müdüriyetlerinin vazifesi 

şifre muamelâtiyle iştigale münhasırdır. Ma
liye Vekâletinde ise şifre muhaberatı pek mah-
dudolup Müsteşar veya Memurin Müdüriyeti 
tarafından ifası pek kabildir. Maliye Vekâle
tinde böyle bir müdüriyetin idamesini tecviz 
israftan başka bir şey deiğldir. Binaenaleyh; 
(56) ncı faslın ikinci maddesinde Kalemi Mah
sus Müdüriyetinin ve Şifre Kitabeti tahsisatı 
olarak mevzu bulun uı (864) liranın tayyını 
teklif eylerim. 

14 Ağustos 1338 
Bitlis Mebusu 

Hüseyin Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Müsteşarı gayet az tahsi

sat alıyor. Müsteşarların aldığı maaş fazladır. 
Şehrî beş bin kuruşa tenzilini teklif eyleriz. 

Erzurum Erzurum 
Nusrat Âsim 

i Riyaseti Celileye 
Muhasebatı Merkeziye Müdüriyetine 35 lira 

maaşla bir muavin ilâve ve kabulünü teklif edi
yoruz. 13 Ağustos 1338 

Gazianteb. Gazianteb 
Yasin Şahin 

Riyaseti Celileye 
Müsteşar maaşının altı bin kuruşa tenzilini 

teklif eylerim. 
Maraş 
Hasib 

j (Ret sesleri) 
J REİS — Efendim müsaade buyurun. Rica 
I ederim, daha reye arz ettiğim yok. 
j MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
j (Gümüşane) — Reis Bey takrirleri reye koyma

dan söz isterim. 
REİS — Efendim birer, birer okutup reye 

koyacağım. 
j MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Takrirle-
i ri sahipleri izah etsin. 
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(Kayseri Mebusu Osman Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
OSMAN B. (Kayseri) — Efendim bu bir ga

ribedir. 1336 da Muamelâtı Nakdiye Müdüriyeti 
ile Vejsnei Umumi birdi, 1337 iptidalarında yine 
birdi, geçen sene Sakarya Harbinin bidayetlerin
de idi ki, bu müdüriyetin parası bütçeye kon
muş, nasıl olduysa efendim avans suretiyle ve bu 
bütçenin geciktirilmesiyle bundan istifade edile
rek buraya bir zat getirilmiş, konulmuş, maiye
tine bilmem mümeyyiz, bilmem kâtip filân der
ken milletin sırtına (2 895) lira gibi bir yük da
ha yükletilmiştir. Şimdi bunun tahsisatı fevka
lâdesini de ele alırsak bu daire beş, altı bin lira 
ile dönüyor. Rica ederim; milletin halini bir de
fa nazarı dikkate alalım. Efendim belinde kuşa
ğı yok, ayağında çarığı, başında külahı kalma
mıştır ve bu millet istiklâli millî uğrunda her şe
yini vermiştir. Ve verecek ve sonuna kadar çalı
şacaktır. Buna imanımız berkemald.ir. Fakat an
cak verdiği parayı suiistimal etmek, heder etmek 
caiz değildir. Rica ederim, millet bizi yevmi kı
yamette tutup sürüm sürüm sürüyecektir. Rica 
ederim, millete fuzuli olarak yük yükletmiyelim, 
biz şekle değil ihtiyacı hakikiye riayet edelim. 
Bütün memleketlerde muamelâtı nakdiye ile vez-
nei umumi birdir, bunu bir adam mükemmel ifa 
edebilir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Bir sual sorun. Muamelâtı Nakdiye Müdüri
yeti ayrıklıdan beri no iş görmüştür? 

OSMAN B. (Kayseri) — Ne iş görüyor'? 
Hiç, zaten vazife yok, ben bir iki defa o daire
ye uğradım, akşama kadar oturup öteki beriki 
ile görüşüyorlar. Başka hiçbir vazife ile mü
kellef değildirler. İsterseniz gidip görebilirsi
niz, bunun için takririmin aynen kabulünü ve 
bu teşkilâtın lâğvedilmesini hassatan rica ede
rim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim; arkadaşlar ikide bir 
tasarrufu ileri sürüyorlar. Zannediyorum ki 
bendeniz aranızda bulunduğum ve bir mebus 
sîfatiyle burada muamelâtı maliye hakkında 
beyanı mütelâa ettiğim zamandaki vaziyetim 
ne ise vekil olduğum zamanda da notai naza
rım birdir, Maliye Vekili olduktan sonra da 
düşündüklerim arasında hiçbir fark yoktur. Zan
nediyorum ki tasarrufa bendeniz de Osman 
Bey kadar ve belki daha fazla alâkadar olduğu-

\. 1338 C : 2 
mu fiilen Meclisi Âlinize getirdiğim bütçe ile 
gösterdim. (1337) senesinde (6 630 957) lirayı 
Meclisi Âliniz kabul buyurmuş iken 1338 se
nesi için (4 482 098) lira tahsisatla Meclisi 
Âlinin huzuruna geliyorum. Teşkilât meselesi; 
bunlar ihtisas meselesidir. Elde bir de Muha
sebei Umumiye Kanunu var. 

OSMAN B. (Kayseri) — O kanunu lâğvede
lim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Uü-
müşane) — Rica ederim bir şeyi lâğvederken on
dan daha ekmelini yerine getirmek lâzımdır. 
Bir de Muvazene! Umumiye esasları mevcuttur. 
Biz İstanbul Maliye Nezareti gibi yedi, se
kiz yüz efendi ile idare edelim demiyoruz. 
Ve bunu hatır ve hayalimizden dahi ge
çirmiyoruz. Fakat İstanbul'da Maliye Ne
zaretinde mevcut bulunan sekiz yüz kü
sur efendiye rağmen bugün Ankara'da Ma
liye Vekâletinde istihdam edilen efendile
rin adedi - rica ederim odacısına varıncaya 
kadar bütçenizde mevcuttur. Görüyorsunuz -
kaç efendiden ibarettir? Bundan daha basit bir 
teşkilâtla ifayı vazife etmek imkânı var mı" 
«Muamelâtı Nakdiye ile Veznenin muamelâtı 
tevhidedilebilir» buyurdular. Zannederim ki, 
hiç tevhidedilmiyeeek bir mahal varsa o da Vez
ne ile Muamelâtı Nakdiyedir; biri sarf, diğeri 
kontroldür. Osman Beyefendi, 1336 senesinde 
tevhidedildiğinden bahsettiler. Evet bidayet
te tcvhidedilmiş, fakat imkân görülememiş, 
sonra tefrik edilmiş. Bidayeten ayrı ayrı yapıl
mış, sonra tevhidedilmiş, yine imkân görüleme
miş, ve tefrik edilmiştir. Bu tevhitten bir ay son
ra tefrik edilmiş, yani tevhit bir ay devam etmiş
tir. Fakat sorarım Osman Beyefendiye, 1336 da 
tevhidedilen zamana ait Veznei Umumiden ita 
emrine iktiran eden kaç evrakı müsbite, kaç tedi
ye mektubu iade edilmiştir? Tefrik edildikle n 
sonra ne muamele görülmüştür. Efendiler Divanı 
Muhasebat mevcut değildir; onun için elinden 

i geldiği kadar Usulü Muhasebei Umumiye Kanu-
! nıına muhalif olan sarf i vatı, belki vazifenin bir 

derece fevkine çıkmak suretiyle mümkün olduğu 
kadar murakabeyi yapmak istiyoruz. Belki ;>u-
gün tediye emrine iktiran eden tediye mektupla
rından lüzumu olmadığı iddia edilen müdüriye
tin tetkikatı neticesinde iade edilmiş, tediye eail-
nıemiş muhalifi kanun olduğundan dolayı geriye 
gönderilmişleri çoktur. 
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OSMAN B. (Kayseri) — Muhasebei Umumî

ye var... 
MALÎYE VEKlLİ HASAN FBHMÎ B. (De

vamla) — Osman Bey, oradaki vazaif başkadır. 
Osman Bey, encümende kendisini bu hususta mu
halif göstermiştir. Osman Beyefendinin zanne
dersem oradaki teklif atını muhafaza ile bura-.! a 
tekrar etmek hakkı kanunisidir. Fakat ısrar d-
mesinler. Bunda bir memurun lâğviyle, iki daire
nin tevhidinden hâsıl olacak zararı maddi; bir 
müdürün maaşından bin kere fazladır. Ve şunu 
da arz ediyorum ki, karşınıza iki milyonluk ten
zilâtla geldim. Bendenizden bundan fazla tasar
ruf at beklemeyiniz. Eğer bundan fazla tasarruf 
mümkündür derseniz, o halde ifayı vazifeye im
kân kalmaz. (Doğru sesleri) Diğer taraftan Ka
lemi Mahsus üzerinde ısrar ediliyor. Bendeniz 
izahata lüzum görmüyorum. Evvelce arz etmiş
tim, Maliye Vekâleti bugün her vekâletten fazla 
şifre ile muhabereye mecburdur. Ve ifa ediyor; 
hattâ muharreratm, tahriratın kısmı mühimmi 
yalnız Maliye Vekilinin şahsında kalıyor, devaire 
gitmiyor. Onun için hususi kayıt tutmak mecbu
riyetindeyiz. Artık bendenize fazla izahat verdir
meyiniz. Zannederim ki, noktai nazarımı izah ede
bildim. Müsteşarın maaşından bahsettiler. Efen
diler Müsteşar 1336 senesinde ne maaşla tâyin 
edilmişse 1337 de dahi o maaş verildi. 1337 deki 
Maliye Vekilinin zam hakkındaki teklifini encü
meni âliniz tasvip buyurmamış, yine o maaşla 
kalmış, 1338,de bir zam Meclisi Âlinizin tasarruf 
hakkındaki noktai nazarı malûm olduğu için tek
lif edilmemiş, üç senedir aynı maaşla bulunuyor. 
15 - 16 seneden beri memleketin muhtelif mahal
lerinde defterdarlıkta bulunmuş olan bir zata Ma
liye Müsteşarlığı gibi mühim ve geceli gündüzlü 
çalışmaya muhtacolan bir vazife için üç seneden 
beri verilen bir maaşın kesilmesi hakkında tek
lif atta bulunmak o zatı vazifeden bertaraf etmek 
demektir ki, bu hiç doğru değildir. 

HASİB B. (Maraş) — Maliye Vekâleti müs
teşarlık vazifesinin pek çok olduğundan bahsedi
yorsunuz, halbuki müsteşar senenin sekiz ayını 
istanbul'da geçirdi. Burada o vazife yine gö
rüldü. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim müsaade buyurunuz cevap vereyim. 
Müsteşar İstanbul'a bir vazifei mühimme için 
gönderilmiş. Zannederim ki, Salâhaddin Beyefen-
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dinin bir teklifleri vardı. O bihakkin bir şikâyet 
idi ve bu vesile ile bunu arz edeyim ki - Meseleye 
tamamen temas etmiyorum - Salâhaddin Beyefen
dinin o zaman şikâyet ettiği o meseleye ait bütün 
evrak ve vesaiki İstanbul'dan buraya getirmek 
suretiyle memleketine en büyük vazifesini ifa et
miştir. Müsteşarın o zaman İstanbul'a gönderil
mesi bir zaruret, bir mecburiyetti. O zaruret \ e 
mecburiyetle ifa ettiği vazifeyi diğer bir zaman
da izah ederim ve o zaman bütün Meclisi Âlini
zin takdiratma mazhar olacaktır zannederim. 

OSMAN B. (Kayseri) — İstanbul Hükümeti 
Maliye Nezaretinin memurin ve müstahdeminiyle 
bura memurini arasında farkı azîm olduğunu ve 
fevkalâde tasarrufa riayet edildiğini, yani me
murların pek az olduğunu söylüyorsunuz. Fakat 
soruyorum, o zaman kaç. vilâyetiniz vardı? Şimdi 
ne kadar -vilâyetiniz vardır?.. îldncisi, Muamelâtı 
Nakdiye Müdüriyetinin vücubundan bahsettiniz. 
Vazifesi nedir? Bir de bunu izah buyurunuz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim mülhakatın çokluğu devairi merkezive-
nin muamelâtını tezyit mi eder, tenkis mi eder? 
Rica ederim, varidat itibariyle memleketin, İm
paratorluğun bir kısmının elinden gitmesi belki 
varidatını tenkis eder. Fakat Anadolu on beş vi
lâyetten mürekkepken bugün idarei merkeziye 64 
liva üzerinde muamele yapıyor. Muamele tekes-
sür mü etti. tenakus mu etti? Rica ederim. (Gü
rültüler) 

'HASAN B. (Trabzon) — Yirmi tane de ordu 
muhasebesi vardır. 

EMİN B. (Erzincan i — Efendim bendeniz 
Hasib Beyin sualini tekrar edeceğim. Hasib Bey 
sual buyurdular ki, Zekâi Bey burada yokken, 
İstanbul'da iken müsteşarlık vazifesi ne suretle 
ifa olundu? Bu sual cevapsız kaldı. Zekâi Beyin 
orada etmiş olduğu hidematı hepimiz takdir edi
yoruz. Fakat maksat; Zekâi Bey İstanbul'da iken 
müsteşarlık vazifesi ne suretle tedvir edildi? Ben
deniz bu suali tekrar ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim bir kısmı Vekil tarafından 
ifa edilir, diğer bir kısmı da tabiî teraküm eder. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Vekil 
Beyefendi, acaba bir mebus sıfatiyle sorabilir 
miyim ki, devair müdiranı içinde bu sene ma
aşlarına zam vukubulmuş var mıdır, yok mudur? 
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MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 

Devair müdiram içinde maaşlarına zam vuku-
bulmuş iki müdür vardır. O da Muvazenei Ma
liye Encümeninin muvafakatiyle icra edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Güzel 
efendim! İkinci bir sualim daha var. Bu, ma
aşları müsavi olan beş veyahut altı müdürün 
içinde yalnız bu iki müdürün maaşlarına zam
mı kabul ettiğinizin esbabı nedir? Ve bundan 
maksat nedir anlıyamadım. Diğerlerine niçin zam 
yapılmadı ? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim zam Meclisi Âlinizin tasdikine iktiran 
ederse zammolur. Bu ise henüz zam halinde de
ğil, teklif halindedir ve bu teklife encümeniniz 
de muvafakat etmiştir. Diğer müdirana niçin zaîn 
teklif edilmedi? buyuruluyor. Malûmuâliniz me
muriyette zam derecat üzerine» bir de mesleke 
'intisap ve kıdem itibariyledir. Mazhar Müfid 
Beyefendinin zam hakkında sual buyurduğu 
müdürlerden bir zat İstanbul'da bunun bir bu
çuk misli maaş alırken bunu terk ederek daha 
ilk teşkilâtta buraya gelmiştir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Davet mi 
ettik? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. '— 
Evet, davet etmedik. Fakat memleket, millet 
bu gibi erbabı vukufun mesaisine muhtaçtır. 
Onun için davet edilmiş ad ve telâkki edilir 
efendim. Bunlar da memleketin evlâtlarıdırlar. 
(Gürültüler) • 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — öyle pek 
çok efendi vardır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bende
niz şahıstan bahsetmiyorum. Yalnız diyorum ki 
müdiranm maaşı şimdiye kadar müsavi iken 
ve hattâ vazifelerinin ehemmiyetini takdir etti
ğim halde bu sene niçin yalnız iki müdüre zam
mı maaş vukubuluyor da diğerlerine zammolun-
muyor? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Kıdemlerinin İ6abatı olmak üzere bendeniz zatı-
âlinize bu cevabı veriyorum. Kendilerinin o mes
leke intisapları ve memuriyette kıdemleri nazarı 
itibara alınarak yapılmıştır. 

REİS — Efendim takrirleri reyi âlinize arz 
ediyorum. 

(Erzurum Mebusu Âsim Bey ve Nusrat Efen
dinin takrirleri tekrar okundu.) 
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(Maraş Mebusu Hasib Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Efen

dim müzakere kâfi görülmeden takrirler reye 
konmaz. 

REİS — Müzakerenin kifayeti karargir oldu. 
Yarım saat de geçti. (Handeler) Bulunsaydınız 
müzakerenin kifayetini görürdünüz. 

Şimdi efendim müsteşarın maaşının altı bine 
tenzilini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. Altı bine tenzil kabul edilme
yince beş bine tenzil tabiatiyle feabul edilmiyecek 
ise de takrir sahibi darılır. (Handeler) Binaen
aleyh bunu reye koyacağım. Müsteşarın maa
şının beş bine tenzilini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Şu halde müste
şarın maaşı aynen kalmıştır. 

(Kayseri Mebusu Osman Beyin takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Osman Beyin takririni kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Za
ten Meclisin tenzil hassasından değildir. Terfi 
olursa yaparız. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Hocam Maliye Vekâleti zannederim ki tenzil 
için Meclise hiçbir şey bırakmadı. En sahihi ol
mak üzere lâzımgelen ve mümkün olan tenzilâtı 
bütçede yaptı ve o suretle Meclise geldi. 

REİS — Efendim takrirler okunuyor, dinli-
yelim. " 

(Gazianteb Mebusu Yasin Beyle refikinin 
takriri tekrar okundu.) 

REÎS — Efendim, bu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Müsaa
de buyurun efendim. 

REÎS — Mesele kalmamıştır efendim. Tak
rir kabul edilmemiştir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efen
dim çok mühimdir. Beyefendiler usulü müzake
re hakkında arz ediyorum. Efendim Nizamna-
mei Dahilîmiz mucibince bir memuriyet ihdası 
ve her hangi bir memurun maaşına zam icrasına 
dair mebuslar teklifte bulunamaz. (Bravo sada-
ları) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim bu meseleyi bendeniz Meclisi Âlinize arz 
ettim. Encümende bir tetkik edelim. Fazla zam 
icra edilmemek suretiyle ilâve etmek ieabederse 

160 



î : 84 14 . 
yaparız, tahkikat yaparız dediler, bunun için 
reye vazetmeye lüzum yoktur. Tetkik ederiz, 
encümenle mutabık kalırsak yaparız. Karara lü
zum yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
—• Reis Bey Maliye Vekili Beyefendi Makamı 
Riyasete karşı «Hocam» diye hitap buyurdular. 
Makamı Riyaset «Hacam» olamaz. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Hasan 
Bey gibi on tane talebesi var. (Hepimizin hoca
sıdır sesleri). 

RElS — Antalya Mebusu Halil ibrahim 
Bey bir takrirle müdür muavinliklerinin lağ
vını teklif ediyor, kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmemiştir. 

(Bitlis Mebusu Hüseyin Hüsnü Beyin takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Efendim şu takriri kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. Şimdi 
efendim tadil teklifleri kabul edilmedi. Şu halde 
56 nci faslın yekûnu 290 125 lirad:r. Yani fasıl 
aynen kalıyor. Bu faslı aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

Amasya İstiklâl mahkemesine ait âra tasnif 
olunmuş 165 kişi reye iştirak etmiş, maatteessüf 
müntahabolan arkadaşlardan hiçbir tane kaza
nan bulunmamış. (Okunsun sesleri) Refik Şevket 
Bey Riyasete 63, Emin Bey Canik 63, Abdülka-
dir Kemali Bey 15, Refik Bey Konya 2, demek 
ki Riyaseti hiç kimse kazanmamış. 

Müddeiumumiliğe Abdülkadir Kemali Bey 
79, Refik Bey Konya 62', Refik Şevket Bey 1, 
Hakkı Hami Bey 2. sonra âzalığa Hamdi Bey 
Canik 73, Sadık Bey Kırşehir 69, Hakkı Pş. 
Niğde 69, Dursun Bey Çorum 64, Basri Bey Ka
resi 56, Ömer Lûtfi Bey 40, Haydar Bey 25, 
Tevfik Bey Erzincan 12 keza ve keza... Şu hal
de efendim yeniden intihap yapılmak lâzımge-
liyor. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim 
bendenize rey vermişler, teşekkür ederim. Ben
deniz İstiklâl mahkemesi âzalığım yapamam. 

EMİN B. (Canik) — Efendim bendenize karşı 
izharı teveccüh buyuran arkadaşlarıma teşekkür 
ederim. Fakat biliyorsunuz ki bendeniz bu mah
kemelerde iki defa bulundum. Rahatsızım ve ka
bulde mazurum, yani hiçbir suretle gidemiyece-
ğim. Bendenizi de af buyurunuz. Diğer arkadaş
ları intihab buyurun. (Gürültüler). 

REİS — Efendim müsaade buyurun, arkadaş-
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t lar istediğini intihabeder. 

3. — Hariciye Vekili Yusuf Kemal Beye, 
hastalığına binaen mezuniyet verilmesine dair 
takriri 

j REİS — Efendim, Hariciye Vekili Yusuf Ke
mal Bey, Allah hayırlı şifa versin bir takrir ya
zıyor. Bunu okuyacağız, lütfen dinleyiniz. 

i Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Meclisi Âlinin hakkı âcizanemde lütfen ib

zal buyurduğu iltifatlara güvenerek, izhar eyle-
diği pek kuvvetli itimada istinadederek vazife
mi ifa etmekte iken oldukça ehemmiyetli bir has
talığa tutuldum. Muhterem ve aziz arkadaşlan-
ma vermiş olduğum sözü tutmak için sonuna 
kadar mukavemet ettim. Fakat öyle bir hale 
geldim ki, vekâletin işlerini görmek değil yata
ğımda bir taraftan öbür tarafa dönmek müm
kün olmadı. Bunun üzerine İcra Vekilleri He-

| yeti Riyaseti Celilesine müracaatle Hariciye Ve
kâleti umurunun bir başka arkadaşımıza tevdii
ni niyaz eyledim. Ve bu niyazımın Meclisi Âli 
Riyaseti Celilesine arzını da ayrıca istirham et
tim. Mühim bir ameliyei cerrahiye icra edildi. 

j Şimdi onun yarasını kapatmakla meşgulüz. Al-
j lah'a şükrolsun bugünlerde daha iyiyim. Çok 

zayıf düştüm. Bu za'fm izalesi lâzım. Kuvvetim 
yerine geldikten sonra asıl sebebi marazın teda-

j visi için ikinci bir ameliyei cerrahyeye daha ih
tiyaç var. Meclisi Âli lüzum görürse doktor ar-

j daşlarımızdan intihap buyuracağı bir ııeyetle 
| bütün bu hakayık ve zarureti tıbbiyeyi tahak-
I kuk ettirebilir. Memur Duyurulduğum işi böy

le bir zamanda terk etmenin beni de üzmekte 
olduğuna itimat buyurulmasmı istirham ederim; 
fakat ne yapayım? Cenabı Hak böyle istiyor. 
Mazeretimi lütfen nazara alarak mebusluk vazi
fem için üç ay mezuniyet verilmesini ve Mecli
si Âliye karşı istifa kelimesini bir daha kullan-

j mamaya ahdetmiş olduğum için bu husustaki va-
J ziyeti mahsusamı da takdir buyurarak Harici-
j ye Vekâleti işinin nasıl arzu buyurulursa o veç

hile hallini bütün arkadaşlardan kemali hür
metle tazarru eylerim efendim. 14 Ağustos 1338 

Kastamonu Mebusu 
I Yusuf Kemal 

| Hamiş : Tabibi müdavim Binbaşı Dr. Opera-
i tör Kemal Beyden şimdi aldığım raporu aynen 
I ve leffen takdim ediyoruin, efendim. 
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BEİS — Efendim. Yusuf Kemal Beyin haki

katen hasta olduğunu cümlemiz biliyoruz. Üç ay 
mezuniyet istiyor. Mezuniyeti kabul edildiği 
takdirde yerine bir vekil intihabı lâzımgelir. 
Şimdi mesele bundan ibarettir. Yusuf Kemal 
Beyin üç ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Yerine bir vekil 
intihabı zaten kanunen zaruridir. (Vekilin ve
kili mi sesleri) Vekile vekil intihabedeceğiz. 
Vekil vekâletten istifa etmiyor. Rica ederim. 
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Kendisi arkadaşlara karşı bir daha istifa keli
mesini ağzıma almıyaeağım dedi. Şu halde 
efendim vekile vekil intihabedeğiz. Şu halde 
Çarşamba günü vekil intihabetmek üzere kara
rımız mucibince bütçemizin (A) faslından baş
lamak üzere ve elde bulunan İstiklâl mahkeme
sini tekrar intihabetmek üzere Çarşamba günü 
aynı saatte içtima edeceğiz. Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,00 

10. — SUALLER - CEVAPLAR 

1. — Bolu Mebusu Tun<d% Hilmi Beyin; Or
du'da münteşir Güneş mecmuasının tatili sebebi
ne dair suali ve Dahiliye Vekili A tâ Beyin tah
riri cevabı 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
(Ordu) da çıkan (Güneş) mecmuasının han

gi sebep ve kanuna müsteniden bilâmüddet ta
til edildiğinin Dahiliye Vekâletinden sual edil
mesini teklif ederim. 

• ' « , 2 4 . VII . 1338 
Bolu 

Ttmalı Hilmi 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine 
Hulâna: Güneş mecmuası
nın sebebi tatili hakkında. 

(Güneş) mecmuasının sebebi tatiline dair 
Bolu Mebusu Tunalı Hilmi Bey tarafından veri
lip Zabıt ve Kavanin Müdiriyeti ifadesiyle ve 
27 Temmuz 1338 tarihli 1214/3186 numaralı tez-
kerei aliyeleriyle sureti irsal buyurulan sual tak
riri mütalâa olundu. Mecmuanın sebebi tatili hak
kında Ordu Mutasarrıf ligiyle evvelce bilmuha-
bere alman cevapta (Güneş) mecmuasının sa
hibi imtiyaz ve müdürü mesulü Mekâtibi İpti
daiye Müfettişi olup bidayeten ve usulen ita 
ettiği beyannamede fennî ve içtimai bir mec
mua neşredeceğini bildirmiş, iken mecmuanın 
8-1336 nüshasında beyannameye muhalif ola
rak icraatı Hükümeti tenkid yollu idari ve aynı 
nüshanın birinci sayfasında siyasi bir makale 

. derceylediğinden hareketi vakıası hiç beyan
name ita edilmemiş mahiyetinde telâkki edilerek 

tatil edildiği bildirilmiş ve Matbuat Kanunu
nun üçüncü maddesi mucibince memurini Dev
letin siyasi gazete müdürü mesulü olamıyacağı 
ve kanunu mezkûrun dördüncü maddesi hük
münce de neşrettiği gazetede beyanname hilâfı
na hareketi vâki olursa beyanname ita. edilme
miş hükmünde telâkki edilerek ona göre mua
mele ifa edileceği cihetle fennî ve içtimai 
neşriyat için beyanname ita ettiği halde bunun 
hilâfına olarak icraatı Hükümeti tenkid. yolun
da idari ve aynı nüshada siyasi bir makaleyi 
ihtiva eden mezkûr mecmuanın tatili muvafıkı 
kanun bulunmuş olduğu arz olunur efendim. 

31 Temmuz 1338 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Mehmed Atâ 

2. — Karahisan Sahib Mebusu İsmail Şük
rü Efendinin, Muallim ve Muallimeler Demeği
nin neşreylediği beyannameye dair suali ve Da-
fiiliye Vekili Atâ Beyin tahrirî cevabı 

Kiyaseti Celileye 
Hâkimiyeti Milliye Gazetesinin 26 Haziran 

1338 taıılı ve 541 numaralı nüshasında Mual
lim ve Muallimeler Demeği. Heyeti İdaresinin 
bir beyannamesi neşredilmiştir. İlmî olmaktan 
ziyade bir mahiyeti siyasiyeyi haiz olan mez
kûr beyanname (Almanya ve Rusya) daki in
kılâpları bir lisanı takdir ile beyan ettikten ve 
oradaki hareketlerin «Payidar semereler» ver
diğini söyledikten sonra «Asriliğe ve inkılâp
çılığa muhalif düşen» ölmeye mahkûm bütün 
sakim ve bâtıl fikirleri devirerek yirminci as
rın hayatı mânasına tevafuk edebilecek bir te
ceddüt ve inkılâp hareketi husule getirmek 
üzere Türkiye'deki bütün muallim ve nıualli-
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meleri kıyama davet ediyor. İki buçuk sütunu 
ihtiva eden ve bir kelimesinde olsun İslâmiyet i 
kaale almıyan bilâkis esasatı İslâmiyeye mu
halif mezahip ve mesaliki siyasiye müessisleri-
ni (Kari Marks) ve saire gibi Almanya'da ve 
Rusya'da vukua gelen yirminci asır inkılâp
larım (Ki Sosyalizm ve Bolşevizm'den ibaret
tir.) bir lisanı takdir ile beyan eden işbu be
yanname her tarafta, hattâ birçok muallimler 

* a-rasmda da sutesirler husule getirmiştir. Bina
enaleyh : 

1. — 'Bu./Cemiyetin. Cemiyetler Kanunu 
veçhile teşekkül edip etmediğini 

2. — Böyle bir inkılâba Hükümetin taraf
tar olup olmadığını 

3. — Büyük Millet Meclisinin unıdei esa-
siyesine mugayir bulunan bu hareket hakkında 
gerek Hükümete karşı husule gelmesi melhuz 
emniyetsizlik noktasından, gerek Maarifin istika
meti esasiyesi noktasından, gerekse esasatı tslâ-
miye noktasından ne gibi efkâr ve takibatta bu
lunduklarını, Dahiliye, Maarif ve Seriye vekâ
letlerinden sualini teklif ederim. 

I Temmuz 1338 
Karahisarı Sahib Mebusu 

İsmail Şükrü 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

3643/17548 
20 . VII . 1338 tarih ve 1150/5065 numaralı 

tezkerei atiyelerine cevaptır: 
Karahisar Mebusu İsmail Şükrü Efendi tara

fından verilen takriri mütalâa eyledim. Muallim 
ve Muallimeler Derneğinin intişar eden beyanna
mesinde münderecatı itibariyle mahiyeti siyasiye-
yi haiz ve kanunen mucibi takip bir ciheti görü
lemediği ve halk arasında beyannamenin mevzun 
bahis bile olmadığı ve mezkûr Derneğin 7 Mayıs 
1337 tarihinde teşekkül ederek Cemiyetler Kanu
nu mucibince, teşekkülünü mütaakıp icabeden 
beyanname ve nizamnamesini usulen Hükümete 
ita ile, maksat ve gayesinin muallim ve mualli-
melerin maddi ve mânevi tekâmüllerin temin ey
lemekten ibaret görüldüğünden tarihi mezkûrda 
ilmühaber verildiği ve ahiren cemiyetin heyeti 
idaresinde vukua gelen tebeddülat ve tadilât hak
kında verilen beyanname münderecatına nazaran 
heyeti idaresini teşkil eden zevatın Bursa Mebu
su Muhiddin Baha, İzmir Mebusu Mahmud Esad, 
Kütahya Mebusu Cevdet, Serbest Âli Dersler İkti
sat Müderrisi Mehmed Vehbi. Maarif Vekâleti Ka-
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lemi Mahsus Müdürü Vâsıf ve Ankara Sultanisi 
coğrafya Muallimi Sadri Edhem beylerle Darül-
muallimat muallimelerinden Leman Hanımdan 
ibaret bulunduğu cümlesinin de evsafı kanuniyeyi 
haiz oldukları mamafih, muallime ve muallimle
rin bir cemiyette beraber çalışmaları gerek Maa
rif Vekâletince ve gerekse Ankara Vilâyetince 
muvafık görülemediği gibi bunun cevazına dair 
kanunda da sarahat bulunmadığı mâruzdur ol-
bapta. 

10 Ağustos 1338 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Mehmed Ata 

3. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Söke 
ve civarındaki muhacirin emvaline dair suali ve 
Dahiliye Vekili Atâ Beyin tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Siyaseten ve iktisaden haizi ehemmiyet olan 

dairei intihabiyemin iki mühim ve membaı va
ridat kazası bulunan Kuşadası ve Söke, elde 
metin ve rasin ve avni Hakla muvaffakiyetin
den emin kahraman bir ordu olduğu hal
de tedbirsizlik yüzünden duçarı işgal oldu. 
Aydın livasının elimizde bulunan diğer üç 
kazasında mahkûmiyet, sefalet ve imha-
kâr siyaset milletin omuzlarında hüküm-
ferma oluyor. Aydın Jandarma Zabitlerinden 
Mülâzimievvel Cemal Efendi namında birisi 
muhacirinin emvali metrukelerine ait birçok 
zikıymet eşyayı ve beş kısrağı emrinde bulunan 
Akköy Karakol Kumandanı Fevzi onbaşı ile ha
nesine gönderirken, müsaderesine teşebbüs 
edenlere mümanaat ederek altı çuval zikıymet 
eşyayı terke mecbur kalarak diğerlerini kaçırı
yor. Bu ve bu gibi halatı müeessife liva dâhi
linde icrayı ahkâm ediyor. Dahiliyede haber
dar edilen bu gibi ahvale karşı ne gibi tedbir
lerde bulunulduğunu Dahiliye Vekâletinden 
suali bir vecibei vataniye addeylerim, efendim. 

1 Temmuz 1338 
Aydın Mebusu 

Esad 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
4 Temmuz 1338 tarih ve 980/2783 numaralı 

emirname! Riyasetpenahileri ile şeref mevrut 
- Aydın Mebusu Muhteremi Esad Efendi -Haz
retlerinin - sual takririnde mevzuubahis yolsuz
lukların mütecasiri esasen Muğla Jaııdanna 
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Alayı Zâbitanmdan olup o sıralarda Aydın ta
buru emrinde müstahdem bulunan Mülâzim Ce
mal Efendinin muhacirinin emvali metrukelerine 
ait birçok zikıymet eşya ve saireyi yedigas-
bma aldığı alayı kumandanlığınca o anda istih
bar edilmiş ve keyfiyet tahakkuk ettirilerek 
mumaileyh mevkufen istiklâl Mahkemesine tev
di olunmuştur. Buna mümasil halatı müessife-
nin hudusüne sebebiyet veren diğer mütecasi
rinin de kezalik mahkemei müşarünileyhaya 
tevdi olunarak cümlesinin muhakemeleri neti
cesine intizar edilmekte bulunulduğu mâruzdur, 
efendim. 

Dahiliye Vekâleti Vekili 
Mehmed Atâ 

4. — Kayseri Mebusu Ahmed Hilmi Beyin, 
Kayseri sultanisi muallimlerinin maaşatı hak
kında suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin tahrirî 
cevabı 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Kayseri mektebi sultanisi idare ve talim, he

yetinin altı aydır maaş alamamaktan mütehas-
sıl elîm ve acıklı vaziyetleri üzerine muhik mü-
racaatleri vardır. Ankara'daki leylî Sultaninin 
Kayseri'ye nakli dolayısiyle mektebin iaşe ve 
ilbas masrafı tezayüdetmiştir. Hükümetin Kay
seri'ye nakli dolayısiyle ora emvalinden fazla 
msraf ihtiyar edilmiş olduğundan mahallî mal 
sandığı ihtiyacı temine kâfi değildir. Her halde 
nakden muavenet zarureti vardır. Zarurete ve 
mahallinin mütaaddit müracaatlerine ve son de
fa salifülarz ve merbut sultani heyeti ilmiyesi
nin istitafnamesine göre Maliye Vekâletinin ne 
muamele yaptığının Vekâleti müşarünileyhadan 
sualini arz ve teklif eylerim. 

13 Mart 1338 
Kayseri Mebusu 

Ahmed Hilmi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Zabıt ve Kavanin kalemi ifadesi ile şeref va

rit 16 Mart 1338 tarihli ve 191/300 numaralı 
tezkerei Riyasetpenahilerine merbut Kayseri Me
busu Ahmed Hilmi Beyin, Kayseri Sultanisi 
idare ve talim heyeti maaşatı hakkındaki sual 
takrirleri mütalâa olundu. Maaşatm muntaza
man tediye edilememesi ilcaatı harbiye dolayı
siyle varidatın fevkinde ihtiyarı zaruri masa--
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I rifatı harbiyeden mütevellidolup kanunu mah

susla ordu teçhizat ve sair masarifatı mübreme-
sine sarf edilmeli ve senei haliyede defaten tahsil 
edilecek varidattan temin edilecek be§ milyon 
liraya karşı Ağnam ve Harb Kazançları vergi
lerinin tahsisi ve hususatı saireye ademisarfı 
ihtiyacı bir kat daha teşdit ve elde kabili tahsil 
aksamı sairei varidattan da tahassul eden me 
baliğin ordu iaşesine mütaallik mubayaata sarf-
edilmekte bulunması elviyenin sandık açıklarına 
muavenete imkân bırakmadığı ve bu suretle 
maaşatın tedahülünün de tabiî bulunduğu müs-
tağnii arzdır. Binaenaleyh Vekâleti "âeiziee Kay 
seri'nin vaziyeti ınaliyesi ehemmiyetle takik 
edilmekte bulunduğundan bu kere sandık açığımı 
ordu iaşesine mahsus Düyunu Umumiye vari
datından on beş bin lira tefrik ve mahallî mal 
sandığına itası tebliğ ve ayrıca senei sabıka em
vali umumiye bakayasiyle Maliye Emlâk ve Te
mettü vergileri de mahalline terk edilmiş ve sul
tani maaş ve masarifatınm tercihan temini mu
hasebeciliğe tebliğ edilmiş olmakla arzı ihtiram 
olunur efendim. 

9 Nisan 1338 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

5. — Bolu Mebusu Nuri Ber,in, Düzce seylâ-
bma dair suali ve Dahiliye Vekili Atâ Beyin 
tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Düzce'de son günlerde yağan şiddetli yağ

murlardan tuğyan eden Milân nehrinin etra
fında yaptığı haşarat yüzünden müteessir olan
lar hakkında ne gibi muavenet ve müzaherete 
ihtiyacolduğu anlaşılmış mıdır. Ve bu lüzum ve 
ihtiyaca ve merkezce ne dereceye kadar muave
net mümkündür? Dahiliye Vekâleti Celilesinden 

i sualini teklif ederim. 
19 Temmuz 1338 

Bolu Mebusu Duzceli 
Nuri 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Düzce seylâbmdan zarardide olanların dere-

cei zayiat ve ihtiyacatı ile hükümetçe bunlara 
ı ifa edilen muavenet hakkında suali havi Bolu 
I Mebusu Nuri Bey tarafından verilip 20 Tem

muz 1338 tarihli ve 11520/3067 numaralı tez-
| kerei aliyeleriyle mürsel takrir mütalâa olundu. 
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Seylâptan bâzı köylerin harabolduğu ve 39 bin I 
dönüm miktarında arazinin su altında kaldığı 
evvelce mahallinden bildirmesiyle hasarzedelerin 
zayiat ve ihtiyacatiyle hükümetçe bunlara ifa 
edilen muavenet hakkında talebedilen malûmat 
üzerine alman cevapta Düzce'nin Milândere 
havalisindeki 12 karye ahalisinin tahakkuk eden 
ihtiyaçlarından dolayı evvelce Heyeti Vekile 
karariyle tahsis edilip o sırada havalesi der
desti irsal bulunan beş bin liranın mezkûr kar
ye arazisinin feyezan neticesi olarak kısmen 
su altında kalmak ve haneleri hasara uğramak 
suretiyle zaruretleri bir kat daha tezayüdettiğin-
den tesrii irsali bildirilmesiyle havalenamesi gön
derilmiş olan meblâğı mezkûrdan istitaatı Maliye

nin adenıimüsaadesine mebni şimdiye kadar an- | 
cak 1 600 liranın tevzi edilebildiği anlaşılması 
üzerine her masrafa tercihan mütebaki mebaliğin 
de sürati temin ve tevzii ve Paşakonağı karyesin
de seylâptan münhedim olan hanelerin inşası için 
de 18 Haziran 1338 tarihli Kanun mucibince ke-

+ 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

, — îdi adha münasebetiyle Roma mümessili 
Oelâleddin Arif Beyden mevrut telgraf 

— Memurin Muhakemat Tetkik Encümenin
den istifasına dair Karahisarı Şarki Mebusu Ali 
Süruri Efendinin takriri 

— Memurin Muhakemat Tetkik Encümeni 
Âzalığından istifasına dair Sinob Mebusu Hakkı 
Hami Beyin takriri 

. 1338 O : 2 
reste itası lüzumu mahalline tebliğ edildiği ve bi
naenaleyh tevzi edilecek mebaliği mütebakiye ve 
verilecek kereste ile seylâpzedegânm mehmaem-
ken ihtiyaçları temin edilmiş olacağı ve ancak 
Milândere mıntakasmda on bir değirmen tama
men münhedim ve kerestesinin kamilen zayi ola
rak halkın değirmensiz kaldığı ve bunların yeni
den inşasına ashabının istitaatı müsaidolmadığı 
gibi meccanen kereste itasına mesağı kanuni gö
rülememiş olduğundan bu ihtiyacın temini zım
nında mezkûr değirmenlerin inşası için muktazı 
kerestenin meccanen ve ayrıca yüz elli bin kuru
şun karzan itası bildirilmiş ve hasarzedelere Zira
at Bankasınca teshilâtı mümkine ibrazı ve değir
menlerin inşasına muktazi kerestelerin meccanen 
kat'ı esbabının istikmali için iktisat Vekâleti Celi-
lesine müracaat edilmiş olduğu arz olunur efen
dim. 

10/12 Ağustos 1338 
Dahiliye Vekâleti Vekili 

Mehmed Atâ 

— Reji Müdürü Umumisi Midhat Beyin az
linden dolayı Karahisarı Sahib Mebusu Şükrü Be
yin Maliye Vekâletinden istizah takriri 

— Mezuniyet hakkında Divanı Riyaset ka
rarı 

Müzakere edilecek mevad 
— Adliye Vekâleti intihabı 
— Hariciye Vekâleti Vekili intihabı 
— İstiklâl Mahkemesi intihabı 
— Mailye Vekâleti bütçesi 

İçtimai âti ruznamesi 
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