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BİRÎNCt CELSE
Bed'i müzakerat; saat : 1,40
BEİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), İbrahim Bey (Mardin)

REİS —• Ekseriyet hâsıl oldu, celseyi açı
yorum. Efendim zaptı sabık hulâsası okuna
caktı?.
1. — ZAPTI SABIK HULASASI
Birinci celse
lleisisani Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Ri
yasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kı
raat ve aynen kabul olundu. Van Mebusu Hay
dar Beyle refikinin İntihabı Mebusan Kanunu
nun tadiline dair teklifi kanunisi bu bapta ev
velce verilmiş olan bir teklifle tevhidedilmek
üzere Kanunu Esasi Encümenine, Antalya
Mebusu Tahsin Beyle rüfekasınm, Alâiye Bozkır tarikınmin turku umumiye meyanma
ithaline dair temenni takriri Nafıa Vekâletine,
tzmit Mebusu Sırrı Beyin, İktisat Vekâletinin
satacağını ilân ettiği meadin ile Alâtı ziraiye
Mukavelenamesine dair takriri İktisat Vekâleti
ne ve Ankara Sanayi Mektebine alman makinalar hakkındaki takririyle Saruhan Mebusu Av
ni Beyin, sabık Jandarma Kumandan Muavi
ni Miralay Hilmi Beyle Kaymakam Bezmi Nusrat ve Mahami Sadık'a dair takrirleri Dahiliye
Vekâletine, Tekâlifi Milliye suretiyle alman
tütünlere dair Maliye Vekâletinden mevrut ev
rak Tetkik Heyetine, Lord Curzon'un beyanatı
münasebetiyle Muş'tan mevrut telgraf Hariciye
Vekâletine, Kastamonu Mebusu Abdülkadir Ke
mali Beyin, Darphanede yeniden altın ve gü
müş meskukât darbedilmesine dair temenni tak
riri Maliye Vekâletine havale edildi. Tedrisatı
iptidaiye Kanununun on beşinci maddesinden
şikâyeti mutazammın müstediyata dair Dahili

ye Encümeni mazbataları mezkûr madde hak
kındaki lâyihai kanuniye ile tevhiden müzakere
edilmek üzere ruznameye alındı. Hiyaneti vataniyeden üç sene küreğe mahkûm Hasan Ça
vuş hakkındaki hüküm ref 'olunarak evrak Canik Mebusu Nafiz Beyin takriri veçhile Adli
ye Vekâletine tevdi olundu. Hiyaneti Vataniyeden mahkûm Papaz Mardros ile rüfekası hak
kındaki hükmün tasdikine dair Adliye Encü
meni mazbatası kabul olundu. Aflarına dair Sıdıka ve Bayram ve Pandelaki imzalariyle veri
len istidaların reddine mütaallik Adliye Encü
meni mazbataları kabul ve evrak Adliye Vekâ
letine tevdi edildi. İstanbul maaşatı için dört
buçuk milyon liralık avans itasına dair lâyihai
kanuniye, memaliki
müs'tahlasa
mahakim
mukarreratı hakkındaki lâyihai kanuniyeden
evvel müzakere edilmek üzere ruznameye alındı
ve teneffüs için celse tatil olundu.
îkinci Celse
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı Riyaset
lerinde bilinikat Kanunu Cezanın 203 ncü mad
desini muaddil teklifi kanuninin üçüncü mad
desi müzakere edilerek dokuzuncu maddeye
kadar mevaddı tay ve dokuzuncu madde üçün
cü olarak kabul edildi. Karahisarı Sahib Mebu
su Şükrü Beyin serlevha hakkındaki teklifi ka
bul olundu. Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı
Beyin kanuna bir madde suretiyle ilâve edilmek
üzere teklif ettiği maddel kanunîye Lâyiha En
cümenine havale edildi, kanunun dört ve be
şinci maddeleri tadilen kabul ve heyeti umumiyesi tâyini esamiyle reye vaz'olunduysa da

— 280 —

t : 191

12. Lİ339

arada nisap hâsıl olamadığından tekrar reye
konulacağı bittebliğ Pazartesi günü toplanılmak
üzere İçtimaa nihayet verildi.
Reisvekili
Kâtipvekili
Hüseyin Avni
İbrahim
Kâtipvekili
Süleyman Sırrt
2. — SUALLER
i. — Bolu Mebusu Tunalt Hilmi Beyin, He
yeti Murahhasa maiyetinde bulunan kâtip Suad
hakkındaki sual takriri Hariciye Vekâletine ha
vale edilmiştir.
REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen
var mı? (Hayır, sadaları)
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — İşitilmedi
ki.
REİS — Efendim, tereddüdolunuyorsa bir
daha okutayım. (Hayır, hayır anlaşıldı ses
leri)
Bir daha okunmasını arzu buyuranlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Kabul edilmedi. Şu
halde zaptı sabık aynen kabul edilmiştir.
7. — MUHTELİF EVRAK
1. — Lozan Konferansının vaziyeti ahiren
münasebetiyle her vakitki gibi fedakârlığa ama
de olduklarına dair Alucra ve Ayaş ahalisin
den mevrut telgraflar
2. — Dİyarbekir ve tevdbii Süryanii Kadîm
Metrepolidi Abdünnur Efendiden mevrut
arzı
ubudiyet telgrafı
REİS — Lozan Konferansının vaziyeti ahiresi münasebetiyle her vakitki gibi fedakâr
lığa amade olduklarına dair Alucra ve Ayaş'
tan mevrut telgraflar vardır. ( Cevap yazılsın,
sesleri) Divanı Riyasetee münasip cevap yazıDİyarbekir ve tevabii Süryanii Kadîm Metrepolitliğinden mevrut telgraf vardır, okuna
cak :
Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi
Riyaseti Fahimanelerine
Dİyarbekir'den :
Patriğimiz llyas dâilerinin Ankara'ya muva
salat telgrafını alır almaz tebaai sadıkadan papaz
ruhban ve mektep çocukları ve her sınıftan

C :1

mürekkep cemaatimin güruh güruh Patrikhane
ye alkışlamakla gelmişlerdir. Yaşasın Türkiye
yaşasın Mustafa Kemal Paşa, yaşasın mücahi
dini ricali millet, yaşasın mebus efendiler âvâzeleri semayı arşı ahadiyete urucetmiştir. El*
yevm Türkiye'de meskûn masum bütün Sürya
niler tarafından bilvekâle Patriklerinin arzı
ubudiyetlerinin kabule karîn tebşiratını bekli
yorlar. Akdemce tarafı dâiyanemden bu bap
ta mukaddem telgraf maruzatımı tekiden tek
rar betekrar eylerim ferman.
8 Şubat 1339
Dİyarbekir ve tevabii Süryanii
Kadîmi Metrepolidi
Abdünnur
REÎS — Efendim, tezahüratı vatanperveranelerinden dolayı münasip cevap verilir.
7. -

TAKRİRLER

1. — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin, ve
lileri memur olan talebenin mektep ücretlerinin
velilerinin müterakim maaşlarından mahsubedil
mesine dair takriri
REÎS — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Beyin,
velileri memur ve mütekaidolan mektep talebe
sinin ücretleri hakkındaki temennilerinin tasviben Maliye Vekâletine havalesine dair takriri
vardır.
Riyaseti Celileye
îdarei v.âile zamanında Dersaadet mekâtibindeki talebe ve tâlibattan velileri memur ve mütekaidolanların ücreti tedrisiyeleri velilerinin
müterakim maaşlarından mahsubedilmesi hak
kında ittihaz edilen karar ahiren Maliye Vekâ
leti Celilesince feshedilmiştir.
m
Bu sebepten velileri ücreti tedrisiyeyi peşi
nen tediye edemediklerinden dolayı birçok ta
lebe ve tâlibata karşı mektep kapıları mesdut
kalmış ve hayatı tahsiliyelerini inkıtaa uğratan
bu badire karşısında zavallı çocuklar meyus bu
lunmuştur.
Tafsilâtını şifahen de arz edeceğim veçhile
Maliye Vekâletinin son kararının tadiliyle, ha
yatı tahsiliyenin darbei inkıtadan vikayesinin
temini zımmmda işbu takriri âcizanemin tasviben Hükümete tevdii için Meclisi Âlide kıraa-
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6. — TEZKERELER

tine müsaade buyurulmasmı rica ederim, efen
dim.
11 Şubat 1339
Amasya Mebusu
Ömer Lûtfi

1. — Avans Kanununun
altıncı maddesinin
tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi
REİS — Avans Kanununun altıncı maddesi
nin tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
tezkeresi vardır. Kavanin ve Muvazenei Maliye
encümenlerine havale ediyoruz.

BEİS — Arkadaşımızın takriri okundu.
Yalnız tasvip meselesini müsaade buyurursanız
arz edeyim efendim. Bunun ha'kkmda müzake
re açılmadıkça söz verilemez. Yalnız okutturu
lur. Reye vaz'olunur. Havale, ya kabul olunur
veya olunmaz. Müzakere etmek için ruznanıeye
alalım. Çünkü, ruznanıeye alınmadan müzakere
edilemez. (Takriri işitemedik, gürültüden bir
şey anlaşılmıyor, sesleri)
Efendim, sükûnet muhafaza, buyurulursa işi
tilir. Takriri bir daha okuyorum.
(Ömer Lûtfi Reyin takriri tekrar okundu.)
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Müsaade
buyurunuz izah edeyim.
REİS — Müzakere edilemez efendim, ruz
nameye almak lâzımdır.

5. — LÂYİHALAR
1. — Hukuk
nun lâyihası

aile Kararnamesi hakkında ka

REİS — Hukuk aile hakkımda, tanızi'm kılı
nan lâyihai kanuniyenin gönderiıldiğıne dair
İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinin tezkeresi var,
Adliye ve Şerliye encümenlerine havale ediyoruz.
2. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesine
itasına, dair kanun lâyihası

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, ruznamenin. birinci mad
desinde İstanbul Avans Kanunu vardır. Şimdi
0 mesele müzakere edilirken bendeniz lâzımge1 en izahatı arz edeceğim ve o vakit müzakere
ederiz.
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — O zamana
kadar çocuklar mektebe devam edemiyeceklerdir. Efendim, takrir sahibi takririni izah etme
ye mezun mudur, değil midir? Bu hakkı kelâ
mım varsa söyliyeceğim efendim.
REİS —- Bir kere takririniz mevzuubahsolduktan sonra, tabiî Nizamnamemiz söz söylemek
hakkını vermiştir. Şimdi Maliye Vekili Bey bu
gün Avans Kanunu ile müzakere edilmesini tek
lif buyuruyor. Siz de kabul buyuruyor musu
nuz ?
ÖMER LÛTFİ B. — Yalnız Maarif Vekili
Beyefendi ifade etsinler ki, talebe mektepten
çıkarıîmıyacaktır ve tecil olunacaklardır, de
sinler.
REİS — O da ayrı bir meseledir. Maarif Ve
kili Beye bu hususta söz verdiğim iz zaıman müza
kere açılmıştır demektir. Evvel be evvel müzake
renin açılması lâzımdır.
ÖMER LÛTFİ B. — Kabul ettim.
REİS — Kendileri de kabul ediyorlar, Avans
Kanuniyle müzakeresini.

avans

REİS — Evlkaf için avans itasına dair lâyiha!
kanuniye var, Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale ediyoruz.
3. — Vilâyet şûraları hakkında kanun lâyihası
REİS — Vilâyeti şûraları hakkında tanzim
ikil man lâyihai kanuniyenin ihzar edildiğine ve
c-vvelce gönderilen îdıarei viıiâyat Kanununun
iadesine dair Heyeti Vebale Riyaisetinin tezkeresi
var.
Efendim şûralar hakikiUdalki lâyiha, encümene
havale edilmişti. Şimdi İdarei vilâyet 'Kanununun
iadesini istiyorlar ki, iade edilecektir.
3. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI
1. — İzmir'de açılacak olan Türkiye İktisat
Kongresine azimet edecek olan İktisat Vekili
Mahmud Esad Beyin avdetine kadar Nafıa; Vekili
Feyzi Beyin müsarünilelfhe,vekâlet edeceğine dair
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi
RH)İS — İktisat Vekâletine Nafıa Vekilinin
vekâlet edeceğine dair Heyeti Vekile Riyaseti tez
keresi otkunaeakıtnr.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Türkiye İktisat Kongresinin İzmir'de içtimai
ımünasebetiyile mahalli mezikûrdıa hazır bulunacak
olan İktisat Vefci'li Mahmud Esad Beyin avdetine
kadar Nafıa Vekili Feyzi Beyefendinin İktisat
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Vekâleti umurunu vekâleten tedvirleıü hususi
Heyeti Veikileee tensibedildiği mâruzdur.
îera Vekilleri Heyeti Reisi
Hüsevin Rauf
4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI
7. — Kars Mebusu Fahreddin Hey e tam tah
sisatla üç ay mezuniyet verilmesine dair Divanı
Riyaset kararı
REİS — Etendim! Kars Mebusu Fahreddin
Beye ti e ay müddetle ve tanı tahsisatla mezuniyet
itasına dair Divan 'kararı vardır. Üe ay mezuniyetini Divan kabul ediyor. Tamı tahsisatı bittabi
revi âlilerine vaz'edileoeiktir.
i

SAMİ B. (İçel) — Fena yol aktınız, bu böyle
devam edip gideceJktir.
ALÎ RIZA Ef. (ıBaitıım) — Reis Bey 1 fitten
evvela rapor okunsun, doktor arikadaşlarnmızın
mütalâasını anlıyalrm.
REİS — Raporun okurum ası nı teklif ediyorlar.
Rapor dkunacaktır.
Rapor sureti
Tedavi etmeJkte bulunduğum Kars Mebusu
Muhteremi Fahreddin Beyefendi birkaç zaman
dan beri nezfi meaî dolayısiyle za'fıiyeıti umumiye
ve falkrüddömi arnikaya müptela bulunıinası (Sini
harfcafîye) ait meaî bir «Tümör» den neşet etti
ğinden her halde iiks şuaı ve aynı zamanda meaî
müstakimi tenvir ve teşhisi kadri vazı için
«Rek - oskopi» ile muayenesine lüzumu fennî
görüldüğü cihetle halihazırda lâakal muayene
ve lâzımgelen tedavinin tatbiki zımnında üç
ay istirahati katiye ve tedaviye muhtaç bulun
duğunu mübeyyin işbu rapor kendi arzuları
üzerine ita kılındı.
7 Şubat 1339
Ankara Mülkiye Hastanesi
Sertaibibi Veikili
Operatör Behçet
REİS — Efendim, evvelâ üç ay alelade me
zuniyetini reyi âlilerine vaz'edeyim, üç ay mezu
niyetini 'kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın...
Kabul edilmiştir.
Rapor münderecatı bittalbi anlaşıldı. Reyleri
nizi istimal buyurun. (Reyler toplanmaya başla
dı.) Reylerini istimal buyurmıyan zevat lütfen
istimal (buyursun. Tasnifi âra hitam bulmuştur.
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8. — İKİNCİ DEFA REYE KONULAN
KANUN
1. — Ceza Kanununun birimi babının besin
ci faslına muzeyyel Kanun
REİS — Efendim müsaade buyurıılursa Ka
nunu Cezanın zeyline dair lâyihai kanuniyeyi
ikinci defa reyi âlilerine vaz'edeceğim. Lütfen
reylerinizi istimal buyurun.
HÂŞİM B. (Çorum) — Geçin gün Reis Pa
şa Hazretlerinin zamanında kanunun heyeti umumiyesi hakkında bendeniz bir takrir vermiştim ve
Ibir de söz istemiştim. Hakkı kelâmım mahfuz
dur. (Söylesin sesleri)
REİS — ikinci defa reye vaz'ı hakkında mı?
Yani birinci reyle ikinci rey arasında, söz varsa
verelim.
'HÂŞİM B. (Çorum) — Evet.
REİS — Efendim ikinci defa reye vaz'edil
mesine lüzum yoktur diyorlar ki, Nizamname sa
rihtir.
HÂŞİM B. (Çorum) — Makamı Riyaset be
nim takririmi niçin reye koymamıştır?
REİS —• Makamı Riyasetten şikâyetiniz var
sa yine başkadır. Bunun başka bir tariki vardır.
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — (Hâşim
Beye hitaben) Sen de biç utanmak yok. (Cürültüler)
REİS — Muhavere etmeyiniz Hâşim Bey,
susunuz. Rica ederim.
Reylerini istimal buyurmıyan lütfen istimal
•buyursunlar.
Tasnifi âra hitam bulmuştur.
Efendim Fahreddin Beyin tam tahsisatla me
zuniyetine iştirak eden zevat 161. 95 kabul, 54
ret, 12 müstenkif. Binaenleyh 95 reyle tam tah
sisat kabul edilmiştir.
Kanunu Cezanın birinci babının beşinci fas
ına muzeyyel lâyihai kanuniyenin ikinci defa
reye vaz'nida iştirak eden azanın adedi 174 tür.
58 ret, 108 kabul, 8 müstenkif var. Binaenaleyh
Kanun 108 reyle kabul edilmiştir. (Şiddetli gü
rültüler, yaşasın Hâkimiyeti Milliye sadaları) '
HÜSEYİN B. (Erzincan) — Yaşasın hür
riyet perverler

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — İstanbul maaşaat ve masarifi için dört
buçuk milyon liralık avans itasına dair kanun
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lâyihası ve muvazenei MaUye Encümeni mazba^
Bahriye ve Askerî Fabrikalariyle devairi mülkiye
tası
i rnasarifatı umumiyesi için dört milyon dört yüz
doksan dokuz bin beş yüz altmış beş liranın daha
R E İ S — Efendim! Geçen gün fbu kanunu
avans olarak sarfına mezuniyet verilmiştir.
mütaaJkıp İstanbul Hakkmdalki Avans Kanu
nunun 'müzakeresine geçilmesi kabul edilmişti.
MADDE 2. — İstanbul vilâyeti mülki ve as
Şimdi Avans Kanununun müzakeresine geçiyo
kerî devairiyle müessesatmda istihdam edilen me
murin ve müstahdeminin maaş ve tahsisatiyle ma
ruz:
sarifi daimesi Muvazenei Maliye Encümenince
1 . 2 . 1339
tesbit edilmiş ve edilecek olan usul ve mevadda
T. B. M'. M. Riyaseti Celilesine
tatbik olunacaktır.
Istantbul vilâyetiyle müessesat ye devairi sai
re hidamatı umumiyesi için 9 Kânunuevvel
MADDE 3. — işbu kanun tarihi neşrinden
1338 tarihli Avans Kanuniyle verilen üç mil
muteberdir.
yon liranın ademikifâyesi hasebiyle daha dört
MADDE 4. — işbu kanunun icrayı ahkâmına
milyon beş yüz doiksan dokuz bin beş yüz alt
Icrâ Vekilleri Heyeti memurdur.
mış 'beş lira avans itasına dair tanzim kılınıp
1 . I I . 1339
lera Vekilleri Heyetinin . 1 . 2 . 1339 tarihli
icra Vekilleri Heyeti Reisi
Şer'iye Vekili
içtimamda kabul edilen kanun ve esbabı mu
Hüseyin Rauf
cibe lâyihası sureti musaddakası raptan arz ve
Müdafaai Milliye Vekili
Adliye Vekili
takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle netice
Kâzım
Rifat
sinin işarına müsaade! Devletlerini istirham
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekâleti Vekiil
eylerim efendim.
Fethi
Hüseyin Rauf
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Maliye Vekili
Maarif Vekili
Hüseyin Rauf
Hasan Fehmi
Safa
Esbabı mucibe lâyihası
Nafıa Vekili
İktisat Vekili
istanbul vilâyetiyle müessesat ve devairi saFeyzi
Mahmud Esad
irenin Türkiye Büyük Millet Meclisi İdaresine
Sıh. ve Mua. iç. Vekili Er. Harb. U. Ri. Vekili
intikal ettiği tarihten sonra tahakkuk eden maDr. Tevfik Rüşdü
Kâzım
aşat ve mesarif için 9 Kânunuevvel 13.38 tarihli
7 Şubat 1339
kanun ile üç milyon liranın avans olara'k sar
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası
fına mezuniyet verilmiş ise de vekaletlerce bittanzim lieclit tasdik muhtelif tarihlerde Muvaistanbul vilâyeti teskilâtiyle istanbul'daki
zenei Maliye Encümenine tevdi olunan dört ay
muhtelif müessese maaşat ve mesarif ine karşı
lık bütçelere nazaran Teşrinisani 1338 tarihin
lık olmak üzere 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Ka
den gayei Şubat 1339 tarihine kadar yedi mil
nunla verilen üç milyon liraya ilâveten dört
yon beş yüz doksan dokuz bin 'beş yüz altmış
milyon beş yüz küsur bin liranın daha avans
dokuz lira raddesinde bir tahsisata ihtiyaç hâ
olarak sarfına mezuniyet verilmesi hakkında
sıl olmakta bııhunduğundan mezkûr üç milyon
icra Vekilleri Heyetinin 1 Şubat 1339 tarihli
liraya ilâveten daha dört milyon beş yüz doksar
lâyihai kanuniyesi Maliye Vekili Hasan Fehmi
dokuz bin beş yüz altmış beş liranın avans olarak
Beyefendinin huzuriyle mütalâa ve tetkik olun
sarfı için mezuniyet istihsali zaruri görülerek bu
du.
bapta icabeden kanun lâyihası tanzim kılınmış
İstanbul ve mülhakatına ait encümence bu
tır.
güne kadar ancak dokuz dairenin teşkilât ve
masarifi tesbit ve bunların yekûnu tahsisatı
Lâyihai kanuniye
3 004 271 lira, olmak üzere kabul edilmiştir.
MADDE 1. — Devairi mülkiye ve askeriyenin
Bundan başka aylık olarak tetkiki daha fay
İstanbul hidematı umumiyesi için 9 Kânunuevvel
dalı görülen Müdafaai Milliye teşkilâtı için
1338 tarihli Avans Kanunu ile verilmiş olan üç
Kânunuevvelde 377 059 lira verilmiş olup bu
milyon liralık tahsisata ilâveten Müdafaai Milliye,
nun dört misli olan 1 508 236 lira da vukanki
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rakama ilâve edilince âzami tasarruf fikriyle
hareket eden encümenin uzun ve çetin tetkikattan sonra tesbit eylediği tahsisat miktarı
4 512 507 liraya baliğ olmuş olur. Bütçeleri
henüz encümence tetkik edilemiyen devair için'
ise Hükümet 2 706 363 lira teklif etmektedir.
Bundan 258 870 liranın tasarruf edileceği ka
bul olunsa netice itibariyle dört aylık îstanbul
bütçeleri için yedi milyon lira tahsisata ihtiyaç
bulunduğu tezahür eder. Şu hesaba nazaran
9 Kânunuevvel 1338 tarihli Kanunla sarfına
mezuniyet verilen üç milyon liraya dört milyon
liranın daha ilâvesi zaruri görüldüğünden bu
yolda esbabı mucibesi şifahen arz edilmek üze
re bâzı maddeler ilâvesiyle tadilen tanzim olu
nan mevadclı kanuniye berayı tasdik takdim kı
lınmıştır. Ancak, bu vesile ile encümen Heyeti
Celilelerine bâzı mâruzâtta bulunmayı faideli
görmektedir.
1. — İstanbul bütçeleri hakkında : îstanbul
Türkiye'nin dört yüz yetmiş seneden beri payi
tahtıdır. Dört yüz yetmiş seneden beri îstanbul
her nevi tesisat için yegâne merkez olmuş, as
kerî veya siyasi bir zaruret bulunmadıkça mem
leketi idare edenlerin gözü memleketin İstan
bul'dan başka hiçbir yerine faydalı ve devamlı
surette ilişememiştir. Askerî, idari, sıhhi, ilmî,
içtimai ve ticari hemen bütün mühim ve esaslı
müessesatı toplıyan İstanbul'u bugün memleke
timizin başka her hangi bir şehriyle mukaye
seye imkân yoktur. Devairi askeriye müstesna
olmak üzere Garbi - Anadolu ve Trakya tahsi
satı ve sene içinde verilen tahsisatı munzamma
ile beraber bütün diğer devair bütçelerinin bü
tün Türkiye'ye ait yekûnu umumisi 36 472 794
lira olduğu halde yalnız îstanbul ve mahdut
mülhakatı tahsisatının yirmi bir milyon lirayı
tecavüz etmesi mütalâatımızm isabetine delil
dir. Mamafih henüz sulh akdedilmediği cihetle
mevcut teşkilâtın pek ziyade taksiri halâ dâii
mahazir ve kısmen veya tamamen lağvı veya
Anadolu'ya nakli icabeden müessesatm da 1339
senesi bütçesinde nazarı dikkate alınmak üzere
bir müddet daha İstanbul'da ipkası zaruri gö
rülmüş ve bu hal îstanbul bütçesinin yirmi bir
milyon liraya baliğ olmasına sebebiyet vermiş
tir. Bu ciheti nazarı dikkate alarak kendisine
verilen vazifenin pek ağır olduğunu ve bu va
zifeyi en iyi surette yapabilmek için çok esaslı
mesaiye vo ciddî ve şümullü tetkifkata ihtiyaç
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bulunduğunu düşünen encümeniniz evvelce, is
tanbul bütçelerini yerinde tetkik etmek üzere
âzasından bir heyetin oraya izamı lüzumunu
arz etmiş ve fakat Heyeti Celile o zaman buna
ihtiyaç görmiyerek teklifi vâkıı kabul etmemiş
idi. Bunun neticesi olarak evvelâ, bütçelerin
tetkilkı uzun müddet gecikmiş ve aradan ifci üç
ay geçerek 9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans
Kanuniyle kkbul edilen esasa tebaan idame
olunan zait .teşkilâta ve tesviye olunan masa
rife mukabil fazla tahsisat kabulü lâzımgelmiştir.
Saniyen, uzaktan ihtiyacın şeklini ve dere
cesini tâyin ve takdire imkân görmiyen ve ay
nı vaziyetteki devairi aidesinden istediği malû
matı alamıyan encümen, ittihaz ettiği mukarraratm birçoğunda sırf tahmine istinadetmiştir. Bu
tarzı hareketin ya maslahata veya menafii Ha
zineye suitesiri olacağı aşikârdır. îki ciheti
telif için ise istinadedilecek sarih ve kati ma
lûmata malik olmak zaruridir.
Binaenaleyh encümen hiç değilse 1339 büt
çesinin tetkiki sırasında, yukarda da arz edil
diği veçjhile devairi askeriye müstesna olmak
üzere muhasasatı umumiyenin yüzde altmışına
muadil tahsisatı olan îstanbul bütçeleri için bu
cihetin nazarı dikkate alınmasını ehemmiyetle
Heyeti Celileye arz eyler.
2. — Mâruzâtımızın ikinci noiktası umumi
bütçeye aittir. Meclisi Âli, memleket için daima
hayır ve saadet getiren ve inayeti bâriyle ha
yır ve saadet getirmekte devam edeceği mu
hakkak bulunan mesaisinin dördüncü senesine
pek yakında başlamak üzeredir. Diğer taraftan
aynı zamanda bütçesiz ve avans sarfiyatiyle ge
çirilen senelerin üçüncüsü de bitmiş oluyor.
Uzun ve kanlı mücadelât arasında mecalisi teşriyenin bidayeten sebep teşekkülü olan ve vazaifi teşriiye ve murakabenin daima en mühim
ini bulunan bütçe hakkı etrafında encümeniniz
uzun mütalâat serdini zait görür. Ifevletin bi
laistisna bütün hidemat ve vazaifinin, askerî
siyasi, iktisadi, ilmî ve idari her nevi teşkilât
ve hareketlerin vaziyeti maliyeye tâbi ve ona
müstenidolduğu şüphesizdir. Bununla beraber
Heyeti Celilenin tarzı mesaisi bütçenin ikinci
ve üçüncü derecede ehemmiyetli telâkki edil
diğini gösterecek şekildedir. Varidat ve masarifata mütaallik kanunlar en kolay ve en ça-
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buk çıkan kanunlardır. Zaman zaman hara
retle mevzuııbahsedildikten sonra encümenimi
zin bu bapta vâki olan mâruzâtı üzerine müzakeratm daima esasını ruznamenin daima birin
ci mımarasını teşkil etmesi takarrür eyliyen
bütçe üc, dört aydan beri fiilen Meclisi Âli
nin ruznanıesi haricindedir. Varidat ve masa
rifi Devletin miktarı meçhuldür.
*
Vaziyeti maliyeyi alâkadar eden mukarreratın neye istinaden ittihaz edildiği bihakkın eayi teemmüldür. Avans suretiyle sarfiyat icra
sının mucibolduğıı karışıklıklar, kararsızlıklar,
kırtasi ve bunlardan tevellüdeden maddi zarar
lar ise pek ehemmiyetlidir. Diğer taraftan Hü
kümet senei âtiye bütçesini tanzimde bihakkin
müşkülâta mâruz kalmakta ve bu alelûmunı se
ne başından evvel yapılamamaktadır. Meclisi
Âlinin bu bapta en salâhiyettar bir rüknü sıfatiyle encümen bütçeyi bilâtetkik tasdik etmenin
bile İm vaziyeti idameye müreccah olduğuna
kaanidir. Keyfiyetin hiç olmazsa 1.3o9 bütçesin
de nazarı dikkate alınmasını ve gelecek senenin
bu elim ve zararlı akıbetten muhafaza buyuru 1masını temenni eyleriz.
3. — Mâruzâtımızın son noktasını Heyeti Oelilece yapılan zamaim teşkil etmektedir. Mec
lisi Âlinin haiz olduğu katî ve mutlak hukuk ve
salâhiyetlere istinaden ittihaz eylediği mukarrarata bittabi .müdahale mahiyetinde olmıyarak
encümenimiz bu bapta da Heyeti Oelilenin na
zarı dikkatini celbetmeği bir vazife bilir. Bu
güne kadar Mecliste müzakere ve tasdik edilen
on bir bütçenin yekûnu encümence 15 072 806
lira olarak tesbit edilmiş iken Meclisi Âlice
456 180 liva fazlasiyle 15 528 986 lira olmak
üzere kabul edilmiştir. Aynı zamanda tahsi
satı fevkalâde! şehriyeden kat'edilen % 20 leriıı iadesi dolayısiyle senevi dört milyon lira
kadar fazla masarif kabul olunmuş, istanbul
Avans Kanununa zeyle ti Hükümetçe teklif olu
nan kanunda encümenin kararlaştırdığı esasatın, fazla maaş tesviyesi şeklinde tebdili He
yeti Celilece • tensip, ahiren memurini Dahili
ye harcırahı için on beş bin lira tahsisatı muıızammanın kifayeti, tetkikata müsteniden arz
edildiği halde bu miktar yirmi bine iblâğ edil
miş ve jandarma maaşatı hakkındaki lâyihai
kanuniyeııin müzakeresi sırasında da encümenin
mutalâatı nazarı itibara alınmamıştır. Maalesef
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bütün bunların bütçeye yedi milyon lira rad
desinde bir bâr tahmil ettiği indelhisap sabit
tir. Yapılan bu zamaimde daima menafi! 'mem
leketin göz önünde 'bulundurulduğu şüphesiz
ise de malî vaziyetin bunlara mütalhammil olup
olmadığı tetkik edilerek tarlnkı müşjkül ve sair
vazaif ve hidemata süit esir yapması muhtemel
ve hattâ muhakkak mukarrarat ittihazından te
vakki edilmek de aynı menafi icabmdandır. Çün
kü henüz hali harb hitam bularak hali tabiîye av
det edilmiş olmadığından menabii maliyemizi va
tanın müdafaası gibi ulvi bir maksada hasreylemek zaruridir. Mamafih hali tabiî avdet etse dahi
irat ve masraf arasındaki farkın yine 'büyük
Mı- yekûna baliğ olacağı aşikârdır. İstanbul'un
dört, Trakya'nın beş ve Garibi - Anadolu'nun
altı aylık masrafları dâhil olmak üzere 1338
senesi masarifi umu m iyesi yekûnu 96 198 311
liraya baliğ olmuş ve mezlkûr senenin varidatı
umumiyesi ise 80 619 150 lira olmak üzere
tahmin olunmasına incimi bu senenin açığı
15 579 161 lira kadar olduğu anlaşılmaktadır.
1339 senesinde ise bu açığın 30 000 000 lira
ya varacağını tatilinin etmekteyiz. Maalesef bu
cihetlerin lâyık olduğu veçhile nazarı dikkate
alınmadığı ve henüz Muvazenei Umumiye Ka
nunu tanzim ve bütçe tevzin edilmiş değil iken
muntazaman temin ve tesviye edileceği gayrimalûm ve gayrimııhtemel ehemmiyetli mas
rafla .r ihdas edilmekte 'bulunduğu görülıue'ktedir. Bu hususla da mutaassıbane hareket edil
mesi şayanı temennidir.
l'hıciimeniniz, ya'kmdan alâkadar olduğu va
ziyeti maliyenin tesiriyle vâki olan bu mâruzâ
tın hüsnüsuretle, telâkki edileceğine kaanidir.
Muvazenei Maliye
Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Gazknteb
Hakkâri
Ali Cenan i
Mazhar Müfid
Kâtip
Âza*
Yozga'd
Âza
Muş
^eyyaz Âli
Kırşehir
tlyas Sami
Yahya Galib
Âza
Maraş
Melun ed Hasib

Âza
Çorum
Sıddık

Âz;j

Âza

îeel
Mahmed Sami

Sivas
Rasim

Âza
Sivas
Ziyaeddin
Âza
Çorum
İsmet
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Âza
Erzurum
Âsim Vasfı

Kayseri
Osman Zeki
Kanun lâvihası

Madde 1. — İstanbul vilâyeti devairi mül
kiye ve askeriyesiyle lıidematı umumiyesi için
9 . XJ1 . 1338 tarihli Kanunla verilen üç mil
yon liralık tahsisata ilâveten dört milyon lira
nın dahaf avans olarak sarfına mezuniyet veril
mişin1 .
Madde 2. — İşbu tahsisatın sureti sarfı
9 . X I I . 1338 tarihli İstanbul Avans Kanunu ile
ona müzeyycl. 13 . I . 1339 tarihli Kanun ahkâ
mın,*; tâbidiı*.
•
MadSde 3. — 1338 senesi zarfında tatbik edil
memiş olan manallere Mükellefiyeti nakliyei
askeriye Kanunu bir defaya mahsus olmak üzere
1339 seesinde tatbik ve tahakkuk edecek vergi
cibavet olunur.
Madde 4. — İşbu kanun
itibaren meriyülicradır.

tarihi

nesrinden

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına
Heyeti Vekile memurrur.
REİS — Birinci maddeyi okutuyorum efen
dim :

9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstanbul Avans
Kanununa müzeyyel Kanun
MADDE 1. — İstanbul vilâyeti devairi mül
kiye ve askeriyesiyle lıidematı umumiyesi için
9 . XII . 1339 tarihli Kanunla verilen üç milyon
liralık tahsisata ilâveten dört milyon liranın
daha avans olarak sarfına mezuniyet verilmiş-

Siv.
MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜEİD B. (Hakkâri) — Efendim, İstanbul vilâ
yeti teşkilâtı ile müessesat ve maaşatı için 9 Kâ
nunuevvelde kabul olunan 3 milyon liranın ademikifâyeti hasebiyle Heyeti Vekile dört buçuk
milyon liralık yeniden bir Avans Kanunu ile
Heyeti Celilenize müracaat ediyor ve bu müra
caat encümene tevdi edilmişti. Encümenin bu
baptaki tetkikatı neticesini arz edeyim. Şimdi
ye kadar İstanbul devairinden dokuz dairenin
kadrolarını tetkik ve tesbit ettik ve bu tetkikat
neticesi ihtiyaç dört milyon küsur liraya, baliğ
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oluyor. '\ikat bu meblâğ.içinde Müdafaai Milliyeye aidolan kısmı yoktur. Müdafaai Milliyenin istanbul'a aidolan kadrolarının aylık hesa
biyle tetkikini encümeniniz daha faydalı görü
yor. Zira hiç olmazsa aslına daha yakın ve hakikata daha ziyade yanaşılmış oluyor. Kânunu
evvelde Müdafaai Milliye için beş yüz otuz ye
di bin elli dokuz liranın sarfına mezuniyet ve
rildi. Bunun da dört aylığını hesabedersek bir
milyon sekiz bin beş yüz otuz lira kadar bir
yekûn tutuyor. Encümeninizde mevcudolan ta
sarruf fikri esas olmak üzere tetkik edilen İs
tanbul kadrolarının dört aylık yekûnu dört mil
yon 537 bin liraya baliğ oluyor. Hükümet he
nüz tetkik ediUııiyeıı devair kadroları için de
2 746 363 lira talebediyor, biz tahmin, olmak
üzere bundan 256 - 260 bin lira bir tasarruf ya
pabileceğimizi kabul ettiğimiz takdirde İstan
bul kadrolarının mecmuu yekûnu ve dört aylı
ğı yedi milyon liraya baliğ oluyor. Bu İstan
bul'un dört aylığı yedi milyon liraya baliğ
olunca seneliği 20 - 22 milyon liraya baliğ ol
ması lâzımgelir ki, bunun da esbabı nıalûmuâlinizdir. istanbul senelerden beri Türkiye'nin
payitahtı olması hasebiyle bütün müessesat, sıh
hi olsun, idari olsun, ticari olsun, iktisadi olsun,
bütün müessesatımızı hep İstanbul'da temerküz
ettirmişiz. Siyasi ve idari mahzur ve bir vaka
olmadıkça Anadolu'ya bakılmıyarak bütün hu
müessesatı umum memalike tamim hususuna
ehemmiyet vermemişler. İstanbul'da bütün mü
essesatı tecemmu ettirmişlerdir. Şu halde İstan
bul'da idari, askerî, sıhhi, ilmî, içtimai bütün
müessesat nazarı itibara alınınca her hangi bir
vilâyeti istanbul ile mukayeseye imkân hâsıl
olmuyor. Bu suretle İstanbul'un masarifi teca
vüz ediyor ve bunu bir misal ile daha bariz ola
rak arz edebilirim ki; Trakya ve Vilâyatı müstahlasa dâhil olduğu halde umum Türkiye'nin
bütün masarifi 36 472 000 küsur lira iken yal
nız istanbul'un, malûm olan ufak tefek mülhakatiyle beraber, muhassasatı yirmi bir milyon
lirayı tecavüz ediyor.
HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Va
ridatı ne kadar"?
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MAZHAR MÜPlD B. (Devamla) — Vari
dat dört aylık için gümrüklerden dört milyon
liradır. Sair vergilerle beraber hattâ beş milyon
lirayı tecavüz ediyor, istanbul'un vilâyatı saire
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ile mukayesesi gayrikabildir. Gayet taşmış bir
bütçeyi haizdir. Şu halde bundan daha ziyade
tasarruf at icrası mümkün müdür, değil midir?
1339 senesinde daha ziyade tasarruf icrası mümkün olabilir. Elyevm sulhun henüz akdedilmemiş olması ve İstanbul'daki teşkilâttan ve yaptığımız teşkilâttan daha ziyade taksiri ve lağvı
lâzımgelenlerin ve müessesattan hangisinin Anadolu'ya nakli icabedip etmiyeceğinin tâyini, tak
diri ancak 1339 senesi bütçesine terk edilmiştir. O zaman belki daha ziyade tasarruf at yapmak imkânı hâsıl olur. Fakat encümeniniz âzami derecede çalışmış ve âzami tasarrufa riayet
etmiş ise de ahval hasebiyle birtakım teşkilâtın
İstanbul'da ipkasına mecbur olduk. Bu dört ay
lık kabul'ettiğiniz yedi milyon liralık yeni mas
raftan daha ziyade tasarruf mümkün idi. Yani
50 bin ile 150 bin lira arasında bir tasarruf im
kânı mevcut idi. Maatteessüf ilk Avans Kanu
nunda her ne sebebe mebni ise bütçelerin ma
hallinde tetkiki için vukubulan teklifin Heyeti
Celilenizin tasdikine iktiran edememesi bu 50
ilâ 150 bin lira derecesinde olan tasarrufa im
kân bırakmamıştır. Eğer vaktiyle arz ettiğimiz
gibi içinizden her hangi bir heyet bu bütçeyi
tetkik için İstanbul'a gitmiş olsaydı, Kânunu
evvel, Kânunusani maaşları Avans Kanununda
kabul olunduğu gibi kadrolar tesbit edilmeksi
zin verilmezdi. Zira Şubat için yapılan ve tes
bit edilen kadrolarla her halde ondan evvel
kadrosuz verdiğimiz para arasında 50 - 60 bin
lira muhakkak bir fark hâsıl olmuştur. Zira ge
çen ayda kadrolar tetkik edilmediği, tesbit edil
mediği için Heyeti Aliyenizin kanunu mucibin
ce para verilmiştir. İşte bundan da Şubatta
yaptığımız tenkihatta biz, yüz bin lira radde
sinde fazla para verdiğimize kaaniiz. Yine es
babı mucibe mazbatasında bertafsil arz ettiğim
üzere istanbul ihtiyacatmın uzaktan tesbiti ve
ihtiyacın hakiki miktarının tâyin ve takdiri
imkânsızlığı karşısında bulunduğumuz gibi hat
tâ bununla alâkadar olan devairi aidesi de, Ve
kil beyefendiler de aynı vaziyet karşısında kal
mışlardır.
Meselâ filânca müessesatın varidatı, mas
rafı ve ona ait teferruatı sorulduğu zaman bit
tabi onun elinde sahih bir mikyas, sahih bir
malûmat olmadığından İstanbul için yapılan
bütçeler bütün tahmine istinadeder. Malûmu-
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âliniz bu gibi tahminlerin sıhhati meşkûktür.
ı Böyle tahmin üzerine hareket ya maslahat'd
I tesir edecektir veyahut menafii Hazineyi mu
tazarrır kılacaktır. Çünkü yapılan işde mena
I fii Hazine mi mutazarrır olur, yoksa maslahat mı
j mutazarrır olur? Bu meçhulâtı halletmek için
j elinizdeki malûmat tahminden ibarettir, is
! tanbul kadroları böyle tahminden ibaret kalır
sa bu meselenin tamamiyle halledilmiş oldu
j ğuna bittabi kimse inanamaz. İşte gidip göj rülmeyişi, mahallinde tetkik edilmeyişi hem
j iki ay fazla para verilmesini, hem de eski kad
ro üzerinden para verilmesini mucibolmuştur
ve iki ay için eski kadrolara göre verilen para
maslahata muvafık mı idi, yoksa Hazinenin
zararını mı mucip idi t Katı bir surette tâyine
imkân kaimmiş,tır, tahminî bir surette ol
muştur. Binaenaleyh tesbit olunan kadrolara
göre Heyeti Vekile dört buçuk milyon lira
demişken encümen dört milyon lira itasını za
ruri görmüştür. Çünkü bu para verilmediği
takdirde mukaddema verilen para, bir bu
çuk, iki ayda sarf edildiğine göre istanbul'un
Kânunusani maaşatmm ve masrafının temin
edilmemesi lâzımgelirdi. Halbuki itasına dair
evvelce kabul edilmiş bir kanunumuz var
dır. Binaenaleyh yarım milyon liranın ten
zili ile dört milyonun daha İstanbul'a veril
mesi lüzumu tahakkuk etmiştir ki, bunu esbabı
mucibe mazbatamızda bertafsil izah ettik.
'En mühim bir mâruzâtım daha var, o da
umumi bütçeye aittir. Beyefendiler Hâkimi
yeti Milliyenin en bariz bir delili, Hâkimiyeti
Milliyenin en ziyade tecelligâhı olan bir me
selede bilmem neden biraz «müsamahakâr dav
ranıyorsunuz?.. Bu Meclis ki, Hâkimiyeti Milli-J,
yeye iki eliyle sarılmış ve hattâ ona toz kon
masını bile kıskanmışken bilmem neden Hâ
kimiyeti Milliyenin neticei tabiîyesi olan büt
çeler hakkında ihmalkâr davranmıştır? Malûmııâlinizdir ki - Cenabı Hakka bin şükür - Mec
lisi Âliniz istihdaf ettiği gayeye vusul için
üç seneden beri bihakkin sarfı mesai etmiş ve yal
nız bu üç sene zarfında sağlam bir bütçe çı
karamamıştır, yani her mebusun ve bütün mec
lislerin üzerinde en ziyade çalışacağı ve hakkı
tabiîsi olan Hâkimiyeti Maliyeye taallûk eden
j bütçe mesailinde biraz lakayt kalınarak maat*
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teessüf üç seneden beri itiraf etmek lâzımgelir ki bir bütçe çıkarmadık. Daima avans
kanunları, ile yani dünyanın hiçibıı- tarafında il
mî hiçbir kıymeti olmıyan ve bugün mer'i ol mi
ran Avans kanunlariyle (97) milyon liranın da
bu sene sarfına mezuniyet verdiniz. Şunu da arz
edeyim ki (97) milyon liranın sarfına Heyeti Aliyeniz yalnız encümeni memur etmiştir. Efendi
ler encümen namına teşekkür ederiz. Hakkımızda
gösterilen bu teveccühe tekrar teşekkür ediyoruz.
Fakat beyefendiler! Nasıl oluyor da bütün hakkı
nızı on kişinin eline bıralkarak icra salâhiyetini fair
encümene verdiniz ve yedi sekiz kişiye (97) mil
yon liranın sarfına memur dediniz? Bu teveccü
hünüze teşekkür eylemekle beraber doğru hare
ket edilmediğine kaaniiım. Binaenaleyh ruznaanomizin birinci maddesi bütçe müzakeresine hasr
edilmiş olduğu halde maatteessüf üç aydır bir
bütçe müzakere edilmemiştir. Encümeniniz mesu
liyeti vicdaniyeden, mesuliyeti vicdaniyenin bü
yüklüğünden korkarak sizden istirham ediyor ki,
bütçeleri mehmaemken her şeye tercihan tetkik bu
yurunuz. Zira Avans Kanunu ile verilen bu pa
ralar kırtasî muameleyi tezyidediyor. Hiçbir il
me müstenit değildir. Binaenaleyh böyle Avans
kanunlariyle seneyi ikmalden ise hiç olmazsa en
cümence kabul olunan bütçeleri fasıl yekûnları
üzerine olsun her şeye tercihan tetkik edelim.
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karşılığı var mıdır? Düşünülmüyor. İşte encümeniniz bunu rica ediyor.
Hiç. olmazsa varidatımızın nazarı dikkate alınmasını istirham ediyoruz. Çünkü hali harb hitam
bulmamıştır. Fazla paramızı ulvi olan maksadımiza sarf etmek için fazla varidatımızı o mak
sadı ulviye hasır ve tahsis etmek lâzımgeliyor.
Zira. henüz hali sulha girmedik. Meselâ îstanburun dört aylık, Trakya'nın beş aylık ve Gar
bi - Anadolu'nun masrafları mecmuu 1338 se
nesinde esbabı mucibemizde arz ettiğimiz veçhile yekûnu 96 198 310 liraya baliğ oluyor.
96 milyon liralık masrafa mukabil varidat
80 619 000 liradır. Açığımız on beş milyon li
radır. Bu açık olan on beş milyon lira, vilâyatı
müstahlâsamızın bâzı varidatından ve tahmin
fazlası olarak hâsıl olan varidattan kapatıla
rak bütçede tevzin mümkün olacak ise de fa
kat Meclisi Âliniz yalnız bugünü, yarını değil;
Meclisi Âli âtiyi de düşünmek vazifesiyle mü
kelleftir. Fazla varidatımızı sarf etmiyerek ba
siret ve ihtiyatkârane hareketle iddihar etmek
lâzımdır. Zira hali sulhta henüz değiliz. Şu hal
de Muvazenei Maliye Kanunumuz çıkmamış
ken birtakım neticesi müsmir olmıyan mahal
lere masraf ve zamaim icrasından tevakki, edil
in ek zannederim ki, muvafık olur. Encümeniniz
geçenlerde meselâ Dahiliye harcırahı için 15
bin lirayı bir hesap neticesi olarak arz ettiği
halde Heyeti Aliyeniz bunu 25 bin liraya iblâğ
etti.

Sonra efendiler! İkinci bir mâruzâtım daha
vardır ki; o da zamaim meselesidir. Encümeniniz
tasarrufat hususunda tetkikatını pek amik ve pek
Hulâsai mâruzâtım şudur : İstanbul için
derin bir surette yapmaktadır. Fakat encümeni
dört milyon lira. daha vermek mecburiyetinde
nizin tasarruf ettiği ve düşünerek yaptığı bütçe
yiz. Şubat kadroları tesbit edilmiştir. Ona na
lerde, meselâ tasdik buyurulan on bir bütçede
zaran bu para verilmek mecburiyetindedir. Mâ
encümenin tesbit etmiş olduğu miktara Heyeti Aliruzâtım İstanbul Avans Kanununa ait değil,
yeniz (456 180) lira zam buyurunuz. Efendiler
umumi bütçe hakkındadır. Sene nihayeti geldi,
Heyeti Aliyenin bu zamaimine encümenin itirazı
avans usulü ile maksadımızı temin etmekten ise
yoktur. Hakem heyeti Aliyenizdir. Karar muta'hiç olmazsa bütçeyi bir kalemde çıkaralım. Bu
dır. Yalnız şunu rica ediyoruz ki, böyle müsmir I da sakîm olmakla beraber bir Avans Kanununa
olmıyan zamaimde nazarı dikkate alınacak bir
nazaran daha ehvendir. Bunu rica ediyorum.
esas vardır, lütfen bu esası nazarı dikkate alma
DURAK B. (Erzurum) — Efendiler Büyük
nızı rica ederim, ahvali maliye ve varidat. Yal
Millet Meclisinin teşekkülü anından bugüne ka
nız bunu nazarı dikkate alınız. Çünkü bizim size
dar Meclisi Âlinin bütçe münakaşası hafta geç
ne yaptınız demeye hakkımız yoktur. Malûmu
mez olur. Bu kadar çalıştığımıza, bu kadar ba
ihsanınız her hangi bir teşkilât dolayısiyle, her
ğırdığımıza ve bu kadar uğraştığımıza nazaran
hangi bir bütçeye zamaim icrasında evvelemirde
bütçe meselesini ;bir türlü halledemedik ve ede
varidatı, ahvali maliyeyi nazarı itibara almak lâ
ni iyeceğiz. Hükümet daima birtakım Avans Kazımdır. Maatteessüf bunu nazarı itibara almıyo
ruz. Zam dedik mi zam zam gidiyor. Varidat ve I nunu ile karşımıza geliyor. Ben Hükümeti t ah ti e
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etmek istemem. Çünkü bütçeyi çıkaracak Mec
lisi Âlidir. Her nasılsa 'hafta geçmez, on beş gün
geçmez,Hükümet bir avans kanunu ile karşımı
za gelir. Bir münakaşa ve gürültü ile müzakere
edlir. Neticede kabul edilir. Halbuki Meclisi Âli
nin malî mesailde en büyük vazifesini teşkil
eden bütçeyi çıkarmak, irat ve masrafı anlamak
tır. Her nedense bunu yapamıyoruz. Bendeniz
temenni ediyorum. Sene nihayeti geliyor. Gelecek
seneden itibaren Meclisi Âli flıer şeye iakdimen
bütçesini çıkarsın. Varidat ve masarif atı ne
den ibaret olduğunu anlasın. Günlerimizi, her
gün, her vakit avans kanununa hasrefcmiyelim.
Zannediyorum ki avans kanununa sarf etmiş
olduğumuz zamanlan bütçeye hasretmiş olsay
dık, bütçeyi çoktan çıkarmış ve bugün karşı
mızda Maliyemizin muvazenesini tamamiyle an
lamış olurduk.
Şimdi İstanbul meselesine gelince: İstanbul
hakkında ayrıca bir bütçe çıkarmak siyaset va-,
ziyet itibariyle bugün pek tabiîdir. Bütçemiz
müzakere edilmemiştir, çıkamamıştır. Bir de
İstanbul kadrosu ile bir masraf kabul edece
ğiz ve bunlara vereceğiz.
•

Efendiler İstanbul hakikaten bir sefaleti
uzmâ içindedir. Bütün arkadaşlarınım, nazarı
dikkatini İstanbul'a cerbederim. İstanbul'da
benim bir dikili taşım yoktur. İstanbul ile her
arkadaşım gibi vatandaşlıktan başka hiçbir
alâkam yoktur. Hakikaten Istan'bul 'bir sefaleti
uzmâ içindedir. Eğer biz İstanbul'a bakmaz
sak, eğer İstanbul'un lâzımgelen işlerini tama
miyle yoluna koymazsak içtimai dertlerimiz
eok fena hale girer. Efendiler İstanbul halkı
Anadolu halkından 'münevverdir. Fakat maale
sef Anadolu halkından fakirdir. İstanbul hal
kı Anadolu halkından zavallıdır, çünkü Ana
dolu halkından her hangi birisi açlığa mnlhkiYm
kalmaz. Gider hamallık eder. Ekmek parnsmı
çıkarır. Kârnını doyurur. Fakat hiçbir İstan
bullu bunu yapamaz. İstanbul'a fazla bir şey
verelim demiyorum, İstanbul'a nazarı dikkati
nizi celbediyorum. İstanbul bizim tarihî bir
şehrimizdir. Tarihî bütün anana timiz İstan
bul'da tezahür eder. Bütün mefahirimiz İstan
bul'dadır. Efendiler İstanbul'da kil erin hepsi
bizim kardeşlerimizdir. Evet 'onların felâketle
ri 'bizim felâketlerimizdir. Onların saadetleri
bizim saadetimizdir,
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HACI TAHİR Ef. (İsparta) — Aç bırakımyoruz efendim.
DURAK B. (Devamla) — Efendiler, İstanbul'da bilhassa memurin kısmı pek büyük bir
sefalet içinde bulunuyor.
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Durak
Bey! İstanbul'da kayırdığınız şahıslar tövbe ve
istiğfar etsin.
DURAK B. (Devamla) - - istanbul'daki ey
tam ve aramilin vaziyetleri pek dar bir şekilde
dir. Bunlara el uzatmak lâzımdır. Haklarından
fazla bir şey veriniz dem iyonun.
MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Anadolu
evlâdı şühedası ne haldedir'?
HACI TAHİR Ef. (İsparta) — Dört gün ev
vel Erzurum muhacirleri için zatiâliniz bağırı
yordu.
DURAK B. (Devamla) — Orası da memle
ketimizin bir köşesidir. İstanbul hakkındaki
masarif hakikaten gözünüze biraz büyük görü
nüyor.
MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Bir kere
de Anadolu memurlarını düşünelim,
DURAK B. (Erzurum) — Bilmediğin şeye
karışma! Sen İstanbul'u tanımıyorsun, tanıma
dığın şeye karışma.. Efendiler, İstanbul hakkın
da Avans Kanunu ile istenilen para bizim gö
zümüze büyük görünüyor. Fakat büyük değil
dir. İstanbul filvaki bugün bir vilâyet haline
girmiştir. Fakat masrafı her vilâyetten çoktur.
istanbul'daki eytam ve aramil, mütekait ve
mazulin, açıkta bulunan memurin diğer vilâyet
lere nispet kabul eder mi? Sanayii, fabrika
ları, mektepleri velhâsıl birçok şeyleri vardır.
Binaenaleyh istanbul'un masrafı diğer vilâyet
lere nispeten fazla olması lâzımgelir. Bu, iki
kere iki dört eder gibidir. Onun için bu Avans
Kanunu ile istanbul için istenilen bu para çok
görülmemelidir. Muvazenei Maliye Encümeni
namına buradan izahat veren Mazhar Müfid
Beyefendi arkadaşımız buyurdular ki; biz ma
hallinde tetkikat icra etmiş olsaydık belki şim
di bu paradan elli bin, yüz bin lira kadar bir
para artırabilirdik. Burada tamamiyle mesele
yi görmemişler, anlıyamamışlar ve bundan do
layı da fazla para vermişler. Eğer böyle söyle
mek istedi ise bendeniz bunun mânasını anla
madım. Acaba Muvazenei Maliye Encümeni
Erzurum'da da tetkikat yapıyor mu, Bitlis'te,
Van'da da yapıyor mu? Yalnız istanbul'da
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yapmak lâzımgelmez. Eğer mahallinde tetkikat
yapılarak bütçe yapılması lâzımgeliyorsa her
liva ve vilâyette tetkikat icra edilmeli ve ora
da bütçeler tanzim edilip gelmelidir. Bendeniz
şunu, yani Muvazenei Maliye Encümeni namı
na burada söz söyliyen aıflkadaşıma bununla
cevap vermefe istiyorum ki, eğer İstanbul'a ve
rilecek paradan tenkisat icrası lâzımgeliyorsa
mahallinde tetkikat lâzımgelmez. O'tenkisatı
buradan da yapabilirler. Böyle tenkis edilecek
bir şey düşünüyorlarsa bütçeden tenkis etsin
ler ve bize de malûmat versinler. Mahallinde
tetkikat icrasına lüzum yoktur.
Sonra bir meseleye daha Meclisi Âlinin na
zarı dikkatini celbetmelkle beraber Heyeti Vekilenin de nazarı dikkatlerini celbetmek isterim.
istanbul'da zannederim yanlış bâzı mukarrerat ittihaz ediliyor. İstanbul'da açıkta kalan
lar çoktur, tabiî bu bir kadrodur. Ben kadroda
şu kadar açık neye kalıyor? demek istemiyo
rum. Malksadmı bu değildir. Fakat sahipliler
yerini buluyor, sahipsizler açıkta kalıyor. He
yeti Vekilenin bilhassa bu hususta nazarı dik
katlerini celbederim. Birtakım zavallı kimseler
sahipsizlik yüzünden sürüm sürüm sürünüyor
lar. Hak ne ise hakka tâbi olsunlar ve memur
larına o yolda emir versinler, muvafıkı mâdelet
değildir ki, öyle zavallı kimseler sokaklarda
sürünsünler. Sahipli kimseler vazife basma geç
sinler, cayır cayır maaşlarını alsınlar.
ABDÜLHAK TEVFlK B. (Dersim) — O
usul her yerde caridir, Durak Bey.
DURAK B. (Erzurum) — Biz de temenni
ediyoruz ki, badema vukubulmasm. îşte İstan
bul'da sahipsiz pek çok kimseler vardır. Bunu
ikmal ettikten sonra Heyeti Celilenizin nazarı
dikkatini evvelce cel'bettiğim gibi yine celbede
rim. İstanbul'da sefalet pek fena bir şekilde ce
reyan ediyor, oraya desti muavenetinizi uzatı
nız, efendiler.
4
DURSUN B. (Çorum) — Efendiler, bu
Avans Kanunu, unvanı itibariyle Meclisi Âlinizin
asabiyetini celbedecek bir şeydir. Avans Kanu
nunun Meclise böyle bir kül halinde gelmesini
bendeniz hiç arzu etmezdim. Malûmuâliniz İs
tanbul bir vilâyettir. İstanbul'da asgari bir
masraf vardır, ordu merkezidir. Mülkiyesi, ma
liyesi, askeriyesi, diğer devairin şuabatı orada
mevcuttur. Hükümet buraya bir bütçe gönde-
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riyor. İstanbul için 4,5 küsur milyon lira. Bu
4,5 milyon liralık bir bütçenin bu suretle gel
mesi pek hatalıdır. Müphem bir şekildedir. Ben»
denize kalırsa bu bütçe usuliyle gelmediği için
iade edilmelidir. Vekâletler IstanbulVla yapa
cakları masrafı ayrı ayrı yapmalıdır, avans al
malıdır.
Bu noktayı kaydettikten sonra efendiler,
bütçe meselesi Hükümetin bir iktisadi mesele
sidir. Malûmuâliniz şahıslar nasıl ki varidat
ve masraflarını tevzin etmiyerek şuursuz ola
rak sarfiyatta bulunurlarsa onun neticesi
vahameti mucibolduğu gibi bittabi Hükümet
ler de aynı vaziyette, aynı şeküdedir. Binaen
aleyh üç seneden berd biz vaktinde bütçe çıkar
mıyoruz ve çıkaramayız, sebebi nedir? Bunu tu
tan hangi cephe kuvvetidir? Bunu da bilmiyor
uz. Vilâyet meclisi umumileri kedilerine aidolan bütçeleri kırk, eüU günde bitirdiler dağıldı
lar. Biz burada senelerden beri duruyoruz,
millet ne veriyor, nerelere sarf ediliyor, sarf
edilen miktar nedir, varidat nedir? Bendenizce meçhul olduğu gibi bütün rüfekayı kiramca
da meçhul olduğuna şüphem yoktur. Binaen
aleyh böyle İstanbul için verilecek dört küsur
milyon liralik bütçe; çok hatıra gelir, \ çok
şüpheyi götürür ki orada lüzumsuz yerlere sarf
edilsin, birtakım menabii sarfiyat icadedilsin. Çünkü! İstanbul bu gibi menabii sarfiye
nin öteden beri, asırlardan beri devam eden
bir yeri, bir merkezidir. O zihniyet orada hâlâ
yaşıyor.
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ocağıdır ocağı.
DURSUN B. (Çorum) — Efendiler; bu
münasebetle bâzı rüfeka işi şefkat ve mer
hamete götürdüler. İstanbul ahalisi şayanı
merhamettir, şöyledir, böyledir. Filhakika
ben de iştirak ederim. İstanbul halkını sı
nıflara taksim edelim. İstanbul'da sanat
kâr var, erbabı mesai var, bunlar çıkarıldıktan
sonra pek az memurin kütlesi kalır. Orada mü
tekaidin maaşatı var, eytam ve aramil maaşatı
var, memurin maaştı var. Efendiler; şeraiti
hayatiyetini bulamayan aileler nerede kendi
leri için müsait şerait hayatiye bulurlarsa ora
ya giderler, orada yerleşirler. Biz İstanbul
için gümrük kapılarını açtık, Amerika'ya yev
miye elli bin lira akıp gidiyor. Bütün eytam
ve eramil ve ora ile alâkası olmıyanlar, orada
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çivilenmiş, kalmışlar. Onlar vasıtasiyle para- j ler kendilerine ne kadar avans lâzım ise ayrı
ayrı avans istemeli, esbabı mucibesini beyan
mız ecanibin cebine gidiyor. Yine bu kürsüden
etmeli ve.esbabı mucibesini gördükten sonra
pek haklı olarak arkadaşlarım acı acı feryadbu avansı Meclis vermelidir.
ettiler ki Anadolu'nun pek çok yerlerinde ve
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B,
saiti nakliye fıkadanmdan ve ihracat hususun
(Gümüşane) — Efendim bütçenin vakit ve zada vaz'edilen tas'ibattan dolayı Anadolu mah
maniyle tasdik edilmemesinden hâsıl olan te
sulâtı yerlerinde çürüyor, istanbul'da bulun
şevvüş ve bilhassa Maliye Vekâletinin çek
an bu gibi eytam ve aramil ve mütekaidini şera
mekte olduğu sıkıntıyı bu Onuncu Avans Ka
iti hayatiyesi ehven olan bu gibi» vilâyetlere
nunu ile onuncu olmak üzere, bir defa daha
nakletmek, onlara hicret hususund'a teshilât
tekrar
ediyorum. Efendiler bir sene zarfında
göstermek zannederim, hükümetçe düşünüle
bir
defa
tatbik edilecek olan bütçe muame
cek iktisadi bir meseledir.
lâtı 1338 senesinde işte bu kanunla beraber
NEŞET B. (istanbul) — İstanbul'u boşalton. defa tatbik edilmiştir. Bir havalenin tan
malı mı yani?
zimi ve mahalline tebliği için miktarı bir mil
DURSUN B. (Çorum) — İstanbul ıboşanyon. da olsa, yüz lira da olsa aynı muameleye
ınıyor. Sonra birçok "îıüessesat var. istanbul'da
tâbidir. .Binaenaleyh muamelâtı kırtasiyeyi ih
Ziraat Mektebi, Baytar Mektebi, Mühendis
das eden; bütçenin vakit ve zamanı ile tasdik
Mektebi ve saire var. Bunlar
Anadolu'nun
edilmemesinden mütevellit neticedir. Bu hususta
muhtelif yerlerinde olursa bunların edeceği
Muvazenei Maliye Encümeni ile Maliye Vekâ
masraf memleketimizde kalır ve daha ucuz ve
leti tamamen hemfikirdir ve zannedelim ki,
ehven şeraitle bunların iaşesi temin edilmiş
Meclisin zabıtları derhatır buyurulursa her tah
olur. Bunlar da nazarı dikkate alınacak mesisat talebedildikçe Maliye Vekiliniz bu noktayı
saikienclh*.
tekrar etmekten geri durmamıştır. Fakat maa
Sonra üçüncü bir mesele daha var : istan
lesef "senci haliyemin on ikinci ayının on ikinci
bul'da kadro harici 'kalmış birçok memurin ve
gününde bulunuyoruz. Allah 1339 senesine ait
mesailiki muhtelife erbabı vardır. Sorarım
bütçeyi bu akıbetten muhafaza etsin. Fakat şu
vekâletlere, münhal olan yerler tercihan bu gi
nu da arz edeyim ki...
bilerin tâyinine müsait midir, değil midir?
YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Şayanı
temennidir, böyle devam edecek olursa.
İÖRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF
B. — Müsaittk\
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (De
DURSUN B. (Çorum) — Bunlar düşünülü
vamla) — Efendiler, bütçe müzakeresine sene
yor mu? Efendiler ezcümle vekâletin birisi
iptidasında başladık, maliyesi, rüsumatı, jan
boyuna imtihan edip kaymakam, mutasarrıf tâyin
darması, Posta ve Telgrafı, emniyeti ıımumiediyor. Halbuki orada birçok memurini mül
yesi, şer'iyesi tasdika iktiran ettikten sonra di
kiye açıkta duruyor. Bu gibi tâyinlerin kapı
ğerleri hitam bulmadan harekâtı askeriye baş
sını kapamalıyız.
ladı. Memleketin bir kısmı memlekete ilhak ve
MUSTAFA B. (Tokad) — İmâli milliyeye
ilâve edildi ve bunların umum kadroları encü
hizmet eden memurları arıyoruz. Diğer memu
mende tetkik edilirken Trakya'nın istihlâsı kar
rini istihdam edemeyiz.
asında kaldık, onun kadrolarını ihzar ettik.
DURSUN B. (Çorum) — Tabiî onlar bi
Onların müzakeresini ikmal etmeden istanbul
zim istihdam ettiğimiz gibi değildirler. Âmâli
kadrolarım encümene sevk etmeye mecbur kal
milliyeye hizmet edenlerin istihdamına riayet
dık. Bu hususta, yani bir senede üç kıtal azı
ederken mehmaemken münhal olan yerlere o
nı enin memlekete ilâvesini, iltihakını temin
gibi memurlardan caizülistihdanı olanları ge
eden senenin iptidasında muntazam bir bütçe
tirip tâyin etmek suretiyle hem 'sefaletlerini
kabul ve tasdik etmiş olsanız dahi yine yeni
tevhin etmek, hem de bu suretle bütçeye bâr
memleketler istihlâs edildikçe yeni yeni tahsi
:'imcmek lâzım olduğu kanaatindeyim. .Bende- I sat müzakeresi zaruretindeyiz. Binaenaleyh, bu
nizee bu bütçeyi hiç. müzakereye lüzum yok- i husustaki teahhuru o şerefin neticesine terk et
i;:-, i.;unu re'sen reddetmeli, bütün vekâlet- 1 mek icabeder.
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Dursun Bey buhurdular ki; toptan bir ra I 1339 senesi bütçesini Marttan evvel Meclisi Âliye
takdim ıztıramndayıım. Masraf cetvellerini alakam isteyin bizden. Avansın mânası nedir"? 6umazsanı, alamadığım dairelerin 1338 senesinıin
nu reddedelim, iade eedlim, her vekâlet kendine
kadrolarına göre yekûnu umumisini koyup büt
ait masrafını istesin. Efendiler, bunun esası
çeyi bağlamak mecburiyetindeyim. Fakat bütçe
Dursun Beyin arzu ettiği, düşündüğü gibidir.
geldi gelmedi meselesi zannederim, bir meselei
Her vekâlet kendine lâzım olan masraf cetve
I
tâliyedir.
1337 senesi iptidasında verildi Meclisi
lini tanzim etti. Maliye Vekâletine verdi. He
Âlinize,
çıkmadı.
1338 i yine sene iptidasında ver
yeti Vekileden geçti. Meclisi Âlinizden havale
dik,
Mantın
birinci
günü müzakeresine başladık,
suretiyle encümene gitti. Muvazenei Maliye En
cümeni kadroları tesbit etti. O kadroların tet I çıkımadı. Ruznameye her gün yeni bir takrirle bir
kikinin neticesinde hâsıl olan yekûn yedi bu I şey ilâve etmek hastalığı bizde mevcut iken biz
anuntazaan bütçe çıkaramayız. Hakikatte bütçe
çuk milyon liraya baliğ oldu. İstanbul'a bunu
vardır.
Meclisi Âli müfredat üzerine aidolduğu
mütaakıp verdiğiniz üç milyon liralık tahsisat
yalnız muhassasatı zatiye ile, yani eytam ve i vazaifi Avans Kanununun ikinci maddesi muci
bince Muvazenei Maliye Encümenine bırakmıştır,
aramil ve mütekaidin ile İstanbul'da bulunan
yoksa. Maliye Vekâletinin tetikük ettiği bütçe, diaskerimizin maaş ve masrafına tekabül edebi
ı
ğer devairin tatbik ettikleri bütçe, füsul ve melirdi. Diğer devair onların haricinde kalıyordu.
vaddile «lukayyedolan büt'çedir. Fakat o müfre
Her daireye ne kadar masraf oluyor ve ne nis
dat, Muvazene Encümeninin tetkikiyle Avans Ka
pette isabet ediyor? Bunu arzu ederseniz oku
nununun
verdiği mezuniyetle kesbi katiyet etmiş
yayım size. (Hayır, sesleri) Ve şunu da arz ede
oluyor.
Meclisi
Âli bütçe heyeti umumiyesini gör
yim ki, bu lâyiha bütçe halinde çıkmadığı için
müş
olmuyor.
Bunu
da kendisi yapmış oluyor.
avans diyoruz. Tahsisat lâyihasıdır, bunlar.
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Yani bütçe esasatım
Fakat hakikatte sarfiyat tamamen Mecliste
j
hiçbir
daire tecavüz etmiyor mu?
müzaJkere edilen bütçeler de Meclisin tesbit ettiği
fuso.il ve mevadda göre ve düşmandan istihlâs edi
len mahalierle İstanbul sarfiyatı; Meclisi Âlinin
müsaadesine istinaden, Muvazenei Maliye Encü-,
meninin testbit ettiği kadrolardaki esasa tevfikan
sarf ediliyor. Sarfiyat esası havai sarfiyat değil,
yine bütçe sarfiyatıdır. Meclisi Âlinin vekâletlere
tatbik ettiği bütçe usulüdür. Yalnız Meclisi Âli
nin o kadroları tatmamen görmesi lâzımgelirkten
vaktin darlığına mebni Muvazenei Maliye Encü(menine vermiş olduğu o salâhiyete binaen Muva
zenei Maliye Encümeni o bütçelerin yekûnlarını
getiriyor. Tabiî bu sene için sene nihayetinde bun
dan başka türlü alamaadı. Fakat senei âtiye için
bittabi Meclisi Âli her şeyi bırakarak bütçesini
tanzim etmek mecburiyetindedir. Bu vesile ile şu
nu arz edeyim ki; 1339 senesi bütçesinin, Maliye
Vekâleti, Temmuzdan başlıyarak bugüne kadar
yedi defa dcvairden masraf cetvellerini istemiştir.
Son tezkeresi yedinci tekittir. Fakat devair; bk'
taraftan her iki ayda bir memleket istihlâs edilir
den 1338 senesinin bütçe ve masrafı teabit edilip
M>eolisi Âliden tasdik edilip kesbi katiyet etmemiş'ken, hangi esasa istinaden Maliye Vekâletine mas
raf cetveli verebilirdi?.. Ben istedim, fakat bugü
ne kadar hâlâ bir kısanım vermediler. Mamafih

I
MALÎYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B.
i (Devamla) — Etmiyor Efendim. Kadroda tes| bit edilen veya Meclisi Âlinin tasdik veya
j Muvazenei Maliye Encümenin tesbit ettiği
kadroya hiçbir daire bir santim zammedenıez.
Bu avanslar alındıktan sonra kadrolara göre
devaire taksim olunur. Sonra devairde de kadro
larının fusul ve mevaddma göre tevzi olunur
Böyle avans denince yuvarlak bir hesap isten
ilmiş şekil ve mahiyetinde telâki buyrulmasm,
I musaddak bir kadroya istinadeden bir yekûn-

j dur.
Istanbulun masrafının çokluğundan veya
azlığından bahsedildi.
Efendiler beş buçuk altı asırlık merkezi
J idare olan bir mahalde, bir şehirde ne kadar
| müessesatı medeniyeniz varsa hepsi orada tej kâsüf etmiştir. On sekiz tane sultani mektebin
iz vardır. Bugün bir anda bunları kapatabilir
misiniz? Anadolu'ya birden nakledebilir misin
iz
Bütün mekâtibi âliye ve fabrikalarım'z
oradadır. Elli bini mütecaviz eytam ve aramil
vardır. Bunları birden Anadolu'ya naklede
bilir misiniz? nakletmek doğru mudur? Bun
lar zaman meselesidir. Sonra İstanbul'un ken-
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dişine mahsus bugün dahi bir vaziyeti hususiyesi vardır. İstanbul'un bütçesinin kabarma
sı bu yekûnun büyümesi; meselâ İstanbul Em
niyeti Umumiye masrafı; Anaolu Emniyeti
Umumiye masrafına muadildir ve bugün tek
bir neferi oradan kaldırmak doğru değildir.
Vaziyeti umumiye inkişaf ettikten sonra el
bette bu masraf tenakus edecektir. Tesbit edi
len ve Encümence de tasvib buyuruları kadro
ların yekûnu umumisi ve dört aylık maaş masra
fı 7,5 milyon liraya baliğ oluyor. Fakat bunun
yarım milyon lirasından tenkihat mümkün
olduğunu encümenle görüşerek bendeniz de
muvafakat ettim. Yedi milyon liralık tahsi
sat zaruridir. Dört milyon lira da bu sefer mü
saade buyurursanız - 3 milyon evvelce verilmiş
olduğuna göre masarifin icrası için tebligatta
bulunacağız.
(Bütün devairin masrafını ayrı ayrı okur mu
sunuz? sesleri)
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.
(Devamla) — Muhassasatı Zatiye Dairesi dört
aylık 1 389 176. hepsi dört aylıktır okuyacağız.
Maliye 378 076; Dahiliye 96 296; Emniyeti
Umumiye 666 718; Adliye 199 837; Maarif
463 117; Nafıa 25 594; İktisat henüz tesbit
edilmemiştir. Çünkü Vekâlet tetkik ediyor.
Daha tetkikatmı bit irmedi.
181, 436 hariciye; (Hariciye nedir? Sesleri)
Efendim bâzı şeyler ilâve edilmiş 70 700;
Rüsumat 307 632; Hanedanı Hilâfet 145 565;
Posta ve Telgraf 226 597; Sıhhiye 161914;
Muaveneti İçtimaiye 166 107; Seriye 178 263;
Müdafaai Milliye, mahiye 377 095 lira tesbit
etmiş encümen bir aylık tesbit ediyor. Bunun
dört aylığı 1 662 236 dır.
'Bathriye 605 172; İmalâtı Harbiye 329 721;
Meclis 7 636 dır.
NEŞET B. OKân'gırı) — Meclis Hanedanı
Saltanat için bir şey tesbit etti mi ?
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —
Hayır; avans halinde...
ŞÜKRÜÜ B. (Bolu) — İktisat Vekâleti İs
tanbul'a müfettişi umumiler ve hirçok fazla
fazla memurlar tâyin etmiştir. İktisat 'kadro
sunun tesbit edilmediğinin söylenildiğine göre
'bunlar için malûmat var mıdır? Ve ^böyle bir
mezuniyet verilmiş midir?
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —
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I Efendim İktisat Vekâleti kadrosu Muvazeneı
Maliye Encümenindedir. Henüz encümen tet
kikatmı •bitirmiş ve katî hir şekil almış değildir.
TAHSİN B. (İzmir) — Efendim İstan
bul'da ölüler hakkında da tahkikat yapılıyor
muş ve neticei tahkikata kadar eytam ve aramile maaş verilmiyormuş, hu adam 16 Marttan
sonra terfi etmiş mi? Etmemiş mi? Bunu tah
ttık ediyor, bu günahtır. Eğer Iböyle terfi etmisse yine eytamın maaşları verilir. Usulsüz
terfi etmiş ise parası geri alınsın, ölüler hakkında tahkikat yapılır mı?

I
I
I
I
I

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (DeI vamla) — Efendim bunu bendeniz şöyle anlıI yorum. Birinci Avans Kanununda Meclisi Âli
niz 16 Marttan sonra icra edilen terfiler, ma
aşata vâki olan zamaim, tekaüdiye ve nıazııliyet maaşlarının tahsisinde haizi tesir değil
dir, diye ilci maddei kanuniye ikalbul buyurdu
nuz. O maddei kanuniye mucibince Muhassasa
tı Zatiye İdaresi 16 Marttan İstanbul îdarei
Milliyeye intikal ettiği tarihe kadar geçen
müddet zarfında vukııhulan zamaim, terfiler.
tâyinler hakkında gerek paranın miktarını ve
gerek müddeti tahsisi muamelesini nazarı dik
kate almamak mecburiyetindedir. Nazarı dik
kate alırsa kanunun o iki maddesi (hükümsüz
kalır. Binaenaleyh Muha&sasatı Zatiye idaresi
mecburdur. O zamana ait zamaimi tenzil edip
yeniden tahsis muamelesi yapmaya zannederim.
beyefendi hazretlerinin temas ettikleri hu nok
tadır.
*
TAHSİN B. (İzmir) — Hayır efendim; mü
tekaidin için doğru; fakat ölüler için arz edi
yorum. ölüler hakkında da tahkikat yapılır mil

J
i
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i
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.
(Devamla) — Efendim, o müddetten sonra,
yani arz ettiğim gibi 16 Marttan sonra müteveffaya tekaüdiye verilmiş veyahut eytam ve
aramiline tahsis muamelesi yapılmış ise o kanun
mueibince tenzil etmek zaruridir. Maliye Vekâleti bunun hakkınjd<a bir şey yapamaz. Bu gibi
maaşata şümulü olmadığına dair bir tefsir veya
bir tadil şeklinde Meclisten bize bir şey verilsin. Çünkü maddelerin metni sarihtir, ve Müddetler, nazarı dikkate alınmaz» diyor. Meclisi
Âli hattâ müddeti de sâkit bıraktığı için be-
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kanaatindeyiz.
rayı tefsir Meclisi Aliye bir tezkere takdim etİCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF
miq idik.
B. (Sivas) — Efendim, Maliye Vekili Beyefen
N E Ş E T B. (istanbul) — Maaş tevziini yalnız
di, Muvazenei Maliye Encümeninin Heyeti AliÜsküdar'a tahsis etmişler, ta Boğaziçinden filân
yenizin
kararına istinadederek tesbit ettiği kad
maaş almak için halk Üsküdar'a kadar geli
rolar hakkında iktisadi ve malî nıkatı nazarı
yorlar. Bu istanbul'a ait bir müşkülât mıdır?
izah ettüer. Bundan birkaç celse evvel Heyeti
Bu hususta nazarı dikkatinizi celbederim.
Aliyenize müstaceliyet karariyle İstanbul büt
MALÎYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B.
çesinin tasdikini arz ve teklif ettiğim zaman,
(Gümüşane) — Efendim, İstanbul'daki Mutelhisan
izahına çalıştığım gibi, arkadaşlar; İs
hassasatı Zatiye kadrosu biraz
tenkis edil
tanbul'daki kardeşleriniz, hemşireleriniz, evlât
miştir. Çünkü evvelce Muhassasatı Zatiye mer
larınız bu ayın bidayetinden beri sizin, hakla
kezi İstanbul'da olduğu için iki yüz mikadar
rında ihzar edeceğiniz kararı gece gündüz, bel
memur vardı. Bittabi tahsis muamelesi buraya
ki mideleri boş olarak bekliyorlar. Hepiniz
intikal edince mülga nezaretler de olduğu
evlât sahibi, kardeş sahibisiniz. Bir ailenin
gibi o memurlar da kısmen açığa çıikacakihtiyaç yüzünden inlemesinin ne olduğunu ben
tı.
İstanbul
Defterdarlığında,
İstanbul'da
den çok iyi takdir edersiniz. (Anadolu'da da
mevcudolan eytam ve aramilin
kesretine
ha çok inliyen var sesleri) Anadolu'daki kar
binaen on tevzi şubesi tesis
edilmiştir.
deşlerimizin daha ziyade müşkülâta mâruz kal
Bunların ihtiyaca kâfi gelmediğini, daha
dıklarını, daha büyük fedakârlıklar yaptığını
birkaç şube ilâve edilmesi lüzumunu İstan
zannederim, zatiâlileri kadar ben de mecburum
bul Defterdarı da, Maliye Müfettişi de, Valisi
de mükerreren bize - buraya - yazdılar. Fakat ! şükranla, hamdüsena ile tekrar etmeye.
sene nihayetinde Şubatta biz bunları tevsi öde
ALİ RIZA B. (İstanbul) — x\nadolu'da aç
meyiz. Marttan itibaren tevzi şubelerini on üç,
lıktan ölenler yoktur.
on dört, on beşe çıkarmak lâzımdır. Hattâ şunu
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Çok var. (Pek çok
da arz edeyim ki, bizim - Maliye Vekâletinin
sesleri)
teklif ettiği bu tevzi şubeleri kadroda on sekiz
REİS ••— Şükrü Bey yalnız bendenizle görü
idi. Fakat Muvazenei Maliye Encümeni Mazba
şünüz. Arkadaşlarla konuşmayınız.
ta Muharriri Mazhar Müfid Beyefendinin de
RAUF B. (Devamla) — Bundan evvel de
izah buyurdukları veçhile encümen âzami tasar
Heyeti Aliyenize arz ettiğim gibi; Anadolu, İs
ruf ettiği için bunu da temkin etmiştir. Fakat
tanbul, Şark ve Garp yoktur. Arkadaşlar;
Marttan sonra tevzi şubelerinin adedini tezyit
mevzuubahsolan mesele; memleketimizin bir
mecburiyetindeyiz.
kısmındaki şedit ihtiyaca mâruz din kardeşleri
N E Ş E T B. (İstanbul) — Şu halde bu mu
mizin, ırkdaşlarımızın âcil ihtiyaçlarını tatmin
vakkatti?.
etmek mecburiyetidir. Bunun için de vaktiyle
bütçenin Heyeti Aliyenize ' takdim edilmediği
MALİYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B.
ve bu sebeple vakit ve zamanında tesbit edil
(Gümüşane) — Evet muvakkattir.
mediği, uzun münakaşalara tâbi tutulmadığı
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İktisat Vekâletinin İs
ve bâzan emrivakiler ihdas edildiği tarzında
tanbul'a aidolan kadrosu tetkik edilmedi
mütalâalar vâki oluyor ve bunu kısmen mâkul
ğine göre şimdi bunun tenzili icabeder mi, ettelâkki etmek zarureti de görülüyor. Arkadaş
mes mi?
lar hepimizin şükranla derhatır etmesi lâzımgeMALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —
lir ki, bütçenin 1338 senesinde tanzim edilip
Efendim, Muvazenei Maliye Encümenince tet
Meclisi Âliye verilip, tasdik edilip siyyanen
kik ediliyor. Zaten o tenzilâtı nazarı dikkate
ve müstemirren tatbik edilmesinin imkân ve
almış ve bendeniz de bir kalem olarak bunu
ihtimali yoktu. Çünkü; hamdolsun her gün bir
okumuştum. Bu tahsisatın yekûnu yedi milyon
kısım
ülke memleketimize iltihak ediyor ve bü
599 bin küsur lira ediyor. Biz bundan 500 bin
yük
büyük
kadrolarla ihtiyacının tatminine
lira tenzil ediyoruz, çünkü 7 milyonluk bütçede
çalışıyordu.
Şu
halde 1338 de bütçe yapmanın
tasarruf icrası nasıl olsa bütçe tetkikatı hitam
ı
esasen
imkân
ve
ihtimali
yoktu ve onun için değil
bulmadığına göre 7 milyonla bu hesap kapanır
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tarlar, istikbali teminen İstanbul'u yaşatmak
midir ki; Meclisi Aliniz çalışarak bu ihtiyacı
kuduretini
vermek için sarf edilmelidir. Ora
temin ediyor. Evvelce takdir ettiğiniz vesait
yı ayak üzerine ikame ettikten sonra bu millet
ile memleketi kurtarmakta devam ederken bir
herhalde o devairin her kısmından büyük menkısım halkın ihtiyaç içerisinde kıvranmasına
faatlar temin edecektir.
- tabiî hiç bir zaman - vicdanı âİliniz razı olmaz.
Son söz olarak arkadaşlarımdan
istirham
İnşallah gelecek senenin bütçesini Meclisi Âli
ediyorum; meselenin kâfi derece müzakere edil
nize takdim ettiğimizde ferih ve fahur müna
diğine kanaati şahsiyem vardır. Hakikaten Mu
kaşa, tenkis ve tenkili edersiniz ve inşallah o
vazene!
Maliye Encümeni, kadroların tesbitinde
vakit Misakı Millîmizi harfiyen temin etmiş
en dakik ve amik tetkikatını yapmıştır. Çok ar
bulunuruz. İşte o zaman onu ümidedebilirsiniz.
zu ederdim ki, encümene teşrif buyurulsa idi na
Yoksa ondan evvel böyle muntazam bütçe ile
sıl tetkik edildiği, nasıl vekillere hücum edildiği
Meclisi Aliniz karşısına gelsek bile ameliyatta
görülseydi zannederim, bu kadar münakaşaya lü
tatbikatta bu şekle yakın bir vaziyet karşısında
zum
kalmazdı.
kalacağınızı şimdiden kabul buyurunuz Dur
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) —
sun Bey arkadaşımız; Hükümete teveccühkâr
Muvazenei
Maliyenin işlerine gelen Ibudur.
tenkitleriyle, irşatlariyle nazarı dikkati haki
katen ehemmiyetli nıkat üzerine celbde büyük
RAUF B. (Devamla) — Efendiler Şubatın
himmet gösteriyorlar. Ve Hükümet namına
12 si olduğu halde, Maliye Vekili Beyefendinin
bendeniz kendilerine teşekkür ederim ve derim
buyurdukları gibi, daha Kânunusaninin matluki; ehliyeti olan her memur bu milletin her
batını almıyan eytam ve aramil bulunabilir, as
ferdi kadar hak ve hukuka sahipdir. İlim ve
habı maaş bulunabilir. Kânunuevvelden bile var
irfan, kuduret ve ahlâk mizanından geçtikten
dır. Efendiler bunu nasıl kabul edersiniz?
sonra mevkiini ihraz için kâfi şahadetname al
BESİM AT AL AY B. (Kütahya) — Anado
mak lâzımgelir. İstanbul'da kalan memurların,
lu'da altı ay maaş almıyan yer var.
şuradaki memurun buradaki memurun ne
RAUF B. (Devamla) — Almıyan yer yürek
hakkı rüchanı ve ne de noksanı Hükümetçe
lerimizi sızlatıyor. Onların da bir an evvel ihti
kabili kıyas değildir.
İmtihana tâbi tutul
yacını temin etmek istiyoruz, Fakat tekrar rica
ediyorum. (Gürültüler), (Anadolu'daki muallim
mak meselesinde zannederim ısrar buyurdular.
lerin sefaleti sesleri)
Dursun Bey imtihanı herkesten evvel teklif
MALİYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B. (Güederler, çünkü liyakatin mizanı ancak imtihan
müşane) — Efendim mevzuubahsolan muvazenei
dan geçmekle kaimdir. Bu itibarla devair, me
umumiyedir. Anadolu'da böyle maaş almıyan
mur intıhabinda falan memur şuradadır, fi
yer sureti katiyede yoktur. (Var, sesleri), (İda
lân memur buradadır diye nazarı itibara almı
rei hususiye memurları sesleri) İdarei hususiye
yor, ancak ihtiyacını ve ihtiyacını tatmin
Ibizi
alâkadar etmez. Muvazenei umumiyeden üç
edecek kifayet arıyor ve buldukça istihdam
ay, altı ay maaş almıyan yer yoktur.
etmeyi kendisine vazife biliyor. Bâzı rüfeka muh
terem Maliye Vekili Bey arkadaşımızın izaha
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Parasını verin, idarei
tı esnasında İstanbul'un Emniyeti Umumiye
hususiyenin Beyefendi.
teşkilâtını, Bahriye Müdafai Milliye teşkilâtını
RAUF B. (Devamla) — Anadolu, İstanbul
ve bu meyanda bir refikımda hariciye teşkilâ
mevzuuibahis değildir, tekrar ediyorum, memle
tım tenkit buyurdular. Ve ne dlemek olduğunu , ket mevzuubahistir. Bunun bir kısmı mevzuubasordular.
histir. Maliye Vekili Bey arkadaşımız, sarih ve
katî ifadeleriyle maaş almryanlar muvazenei umu
Efendiler Müessesatm özü şimdiye kadar
miye haricindeki muvazenei hususiye müretteba
İstanbul'dadır. İstanbul ile eihanea malûm olan
tıdır diye ifade ettiler.
zaruret saikasiyle inkıta vâki olduktan sonra
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Fakat Maliye Vekili o
sizler onu korudunuz ve sönmekten muhafaza
matlubu vermediği için kalıyor.
ettiniz ve şimdi de yaşatmak inkişaf ettirmek
RAUF B. (Devamla) — Efendim onu da ay
lâzımdır. Bu itibarla yüksek görülen bu mikrıca düşünürüz. Maliye Vekili Beyefendi, onu
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featî ve âcil tedbirlerle ıslaha çalışır ve yapar. I
MUSTAFA B. (Tokad) — Hükümet sevk
Bundan dolayı İstanbul'daki bir milyondan faz
etsin.
la ırkdaşıııızı, dindaşınızı kıvrandırmak mı lâBESİM ATALAY B. (Kütahya)) — Hükü
zımgelir? O halde Heyeti Celilenizden rica ediyo- l met sevk etsin, ona da taraftarım.
rum. Bir an evvel kararınzı veriniz ve bu insan
TAHSİN B. (İzmir) — Memurin hakkını
lar kendilerine müteveccih olan haklarını bir an
istiyor.
evvel idrak etsinler. Sefaletten ve alelhusus mil
* BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Memu
letimizin hiç kabul etmiyeceği hacaletten onları
rin Anadolu'ya gelsin efendiler, gelsinler bura
muhafaza buyurunuz! (Muvafık sesleri)
ya.. (Gürültüler), (Devam sesleri), (Gürültü
REÎS — Efendim, müzakerenin kifayetine
ler) Anadolu artık onları besliyemiyecek efen
dair takrirler var.
dim. Kazansın da yesin, kazansın da yesin.
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Kifayet
Evimi sattım da sermaye ettim. Ben nasıl
aleyhinde söz isterim.
yaşıyorsam onlar da çalışsın. Dişimle, tırna
REİS .— Efendim, Besim Atalay Bey arka
ğımla çalışıyorum. Sağluk tahtassıfır on dereceye
daşımız kifayet aleyhinde söyliyecekler.
düştüğü halde açıkta Ibalya yamadım. Onlar da
kazansın yesin. Anadolu onları besliyemez,
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
artık Anadolu fazlasını veremez. Ah ah za
daşlar, bu husustaki müzakere kâfi değildir.
vallı
Anadolu!.. Yapılan kadroyu İstanbul mual
Çünkü biz, daima emrivakiler karşısında kalıyo
limlerinin beğenmediğini hepiniz biliyorsunuz.
ruz. İşi tetkik etmeden, incelemeden milyonlarla
Eğer memlekete hizmet lazımsa Sultaniler
paralar döküyoruz. Siz bir vücut tasavvur ediniz
ki, onun bir kısmı şişmiş, iktisabı dahamet et
Anadolu'ya dağıtılsın, muallimler Anadolu'ya
miş, lüzumundan fazla kan verilmiş; öbür kısmı
tevzi edilsin. Orada toplanıp da sefahet yapa
çürümüş, dumura uğramış, gıdasızlığa uğramış,
caklarına buraya gelsinler.
çürümek ve düşmek üzere bulunuyor. Bütün
TAHSİN B. (İzmir) — İstanbul da bura
Türkiye'ye aidolan (36) milyon varidatın (21)
ya gelsin.
milyonu vücudun pek cüzi, pek ufak bir kısn\ma
BESİM ATALAY
B. (Kütahya) — Sonra
veriliyor. Bu paralar parklarda, bu paralar say
arkadaşlar!..
fiyelerde, bu paralar tiyatrolarda yeniyor. (Bra
HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) —
vo sesleri) Arkadaşlar! Anadolu çıplaktır. Bil
Besim Atalay Beyin istedikleri yapıldığı gün
hassa Sivas'tan Kars'a kadar, Eskişehir'den İz
İngilizlerin emeli tahakkuk etmiştir. (Allah
mir'e kadar olan yerlere bir kere göz gezdiriniz,
göstermesin sesleri) (Devam sesleri)
bakınız! Rica ederim; kadınlar entarilerini ger
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Hoca
mişler, - Aydın hattında gözümle gördüm - al
Efendi
Hazretleri!.. Onun tahakkuk ettiğini
tında tahaffuz ediyorlar. Bunlar daha mı az
bir
saniye
olsun tasavvur etsem bütün sözle
muhtacı muavenettir, bunlar daha mı az muh
rimden
vazgeçerim.
Hâşa.. Onu öyle biliyorsan
taçtır? Bunlar nazarı dikkate alınmaya elyaktır.
redderim Hocam! Artık fazla asabileştim, de
(Gürültüler) Şairi İstanbul'a gitmiş, âlimi İs
tanbul'a gitmiş, sefihi İstanbul'a gitmiş, muhar- j vam edemem. (Devam sesleri)
REÎS — Efendim istedikleri söz müzake
riri İstanbul'a gitmiş, toplanmış. Bunlar Ana- |
renin
kifayeti aleyhinde idi. Fakat esas hak
dolu'ya dağıtılmalı.. (Taarruz, taarruz sesleri) !
kında da bahsettiler.
Anadolu'da doktora mı ihtiyaç yok, muallime mi
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Kifayetin
ihtiyaç yok, neye ihtiyaç yok?.. Rica ediyorum, j
artık yeter bu para!.. Buna bir nihayet verilme- • aleyhinde söz istemiştir. Binaenaleyh herkese
lidir. Bunlar gelsin, Anadolu'da benim gibi ça- ! sos vereceksiniz.
lışsmlar, benim gibi uğraşsınlar, benim gibi ye
REİS — Sözün kıratı yoktur ki. Arkadaş
sinler. Arkadaşlar; benim gibi çalışmazlarsa on
lar geliyor kifayetin aleyhindeyim diyor.
lara verilecek on para yoktur. (Bravo sesleri) İs
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — İhtar ediniz.
tanbul bilmelidir ki, bundan sonra memuriyet
REİS -— Kırk defa ihtar ettim. Esasen Nihayatı yaşamasın, iş tutsun, kazanmanın yolunu
zimnamede bunun için bir şey yoktur. Efen
bulsun.
dim; söz alan çok var. Evvel beevvel kifayet tak-
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rirlerini reye koymaya •mecburum. Heyeti ıımıımjyesi ihaktandaki müzakereyi kâfi görenler,
lütfen el kaldırsın, ekseriyetle kabul edildi
efendim.
Maddelere geçilmesini reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Maddelere geçilmesini kabul edenler lûtfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim.
9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstanbul Avans Ça
muruna müzeyyel Kanun
MADDE 1. — istanbul vilâyeti devairi mül
kiye ve askeriy esiyle hidematı umumiyesi
için 9 . X I I . 1338 tarihli Kanunla verilen üç
milyon liralık tahsisata ilâveten dört milyon
liranın daha avans olarak sarfına mezuniyet
verilmişti?.
NEŞET B. (Kângırı) — Efendim müzakere
etmekte bulunduğumuz Avans Kanununu tas
dik edeceğiz. Bir şeyi tasdik edebilmek için,
tabiî onun münderecatına bihakjldn vukuf şartı
azanıdır. Burada Maliye Vekili Beyefendi bu
Avans Kanununun müfredatını okuduğu za
man bir nokta nazarı dikkatimi celbetımiştir.
Şüphesiz o müfredat içerisinde bu birinci mad
dede bir şey daha dâhildir ki o da Makamı Hi
lâfetin bütçesidir.
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib)
—Makamı Hilâfet değil, Hanedanı Hilâfet...
NEŞET B. (Devamla) — Bu bütçede gerek
Makamı Hilâfete ve gerekse Hanedanı Hilâfe
te aidolan tahsisat vardır. Bu tahsisatı aynen
kabul edebilmek için evvelce Mecliste müza
kere edilmesi lâzımdır. Müzakere edilmeden
ne esas üzerine veriliyor ve bunu tesbit eden
kimdir? Bunu anlamak istiyorum. Bilmiyo
rum, Muvazenei Maliye Encümeni bu hususta
tetkikatta bulunmuş mudur? Ve bu hususta
Muvazenei Maliye Encümeninin malûmatı ne
dir? Bu hususta izahat vermeleri lâzımdır.
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bir teşkilâtı var. Nasıl Anadolu'da bulunan
•memurlara maaş veriyorsak, orada vazife gö~
,, ren o adamlara da yine maaş vermek mecburi
yeti katiyesindeyiz. ikincisi; bunların içerisin
de en mühim yekûnu teşkil eden mütekaidin,
eytam ve aramil vardır. Efendiler, bu müteka
idin İstanbul'da olmayıp da Anadolu'da ol
saydı bu parayı vermiyecek mi idiniz? Tabiî
verecektiniz. (Gürültüler) Müsaade
ediniz.
istanbul'da en mühim olarak bir de mekâtip
meselesi vardır. Maarif müessesatmın en yük
sek kısmı istanbul'dadır. Efendiler! Biz on
lara icabeden parayı vereceğiz, biz onlarsız
yaşıyamayız. Neye itiraz ediyoruz? Bir arkaj daşııı bu derece aleyhinde bulunmasına ben
hayretler ettim. Bunların içerisinde yalnız bir
I kısım mevzuııbahsolabilir; o kısım da şunlar
dır ki son kabul ettiğimiz Avans Kanunu muci| bince bunların içinden gayrifaal kısmına ayrı
I lan bir cüzü'dür. Yalnız onlar hakkında söz
söyliyebiliriz. Diğer kısım, faal vaziyetinde
buılunan'lara vereceğiz. Bunlara olan. itirazı anla
mıyorum. Bu memlekettin içerisinde hangi bir
adanı vazife görürse hakkını alır. Onun İstanbul'
da, Erzurum'da, Anadolu'da bulunmasının ehem
miyeti yoktur. Vatanın heyeti umumiyesi yekdi
ğerinin lâyenfek birer cüz'ünden mürekkeptir.
Rica «ederimi, dört milyon liranın aynen kabulünü
istirham ederim, ve ıben dört anilyon liranın az ol
duğundan bahsediyorum.
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Arkadaş
lar Mustafa Bey biraderim ufak bir tarizde bulunduıljar.
Dr. MUSTAFA B. (KJazan) — Tariz değil.
BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Bendeniz
onum tashihini riea ediyorum. Ben ne darülfü
nunun, ne darülirf anın, ne erbabı fonunun, ne de
erbabı ulûmun aleyhinde bulunacak kimselerden
değilim.
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Darülfünunun
aleyhindeyim dediriiz.

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim bi
BESİM ATALAY B. (Devamla) — Bağırma
rinci maddede dört milyon liranın avans ola
bağırana!
Kendin lâf ederken başkası söylese kıyarak verilmesi meselesi var. Arkadaşlarımız
heyeti umumiyesi hakkında söz söylerken mü
ımetıi koparırsın. Ben şunu söylüyorum ki, istan
temadiyen aleyhinde bulundular. Rica ederim,
bul'a bu kadar para fazladır. Orada bir vilâyet
bu dört milyon lirayı alacak olan insanları bir
teşkilâtı varsa, Anadolu vilâyatı derecesinde ve
kere tahlil ediniz, bunlar kimlerdir? Alelıtlak
rilmelidir. (Nasıl olur sesleri) Biraz daha fazla
bağırmak olmaz. Bunların bir kere istanbul'
verilsin. Fakat dört milyon lira birden verilmeun liva veya vilâyet olması noktai nazarından I| sin. Ben istanbul \Jan hür Türk nüfusunun eksil-
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nıesi taraftarı değilim. Fakat şu aç milletin, tırnafelariylse ot. toplliıyan milletin de Hazinesinden
'bol bol para verilmesi taraftarı deği'lilm. İşte bu
nu söylemek dsfceriım.
ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Onlar vergi ver
miyorlar mı?
YAHYA aAIiîıB B. (Kırşehir) — Maliye Ve
kili Beyefendinin istediği dönt milyon lira avans
tır. Bundan evvel de üç milyon lira all/mıştı. Bun
lar Istanibul'un nesi için •veriliyor? Bir kere bun
ları tetikik edip ondan sonra verilmelidir. Bu ka
dar lira eytam ve eraımil, tekaüt ve saire için ve
riliyor. Bir buçuk milyon lira asker masrafı var
dır. Şu halde dört, beş milyon lira yalnız merke
zin masrafı için veriliyor. Yani yedi milyon lira
merkezin masrafı için veriliyor.
ABDÜLHAK T E V F l K B. (Dersim) — Bey
efendi! Fabrikalardan Hükümet istifade ediyor
ımu?
YAHYA GALİB B. (Devamla) — Müsaade
buyurun, orası tabiî Ankara vilâyet inin teşkilâ
tına mutabakat edemez. Çünkü bir kere İstan
bul'u tasavvur etmek lâzımdır. Eğer Ankara vi
lâyeti gibi teşkilât yapmak lâzımgelirse istan
bul'un merkezinde iki vilâyet teşkil etmek lâzımgelir. Yine kadrosu en asgari bir surette veril
miş oluyor. Memurinin bir kısmım istihdam edi
yorsunuz. Diğer kısmı mütekaittir, mâzuldür, tekaüdiye vermiştir. Buna maaş vereceksin. Çünkü
kendi bıraktığı parayı vereceksin. Efendi sada
ka namı nereden çıkıyor, kim kime sadaka veri
yor, İstanbul ile Anadolu'nun farkı nedir? O, bir
müddet İngiliz esareti altında inlemiş, Anadolu
kendi hakkını muhafaza etmiş; gözbebeği mesa
besinde olan o vilâyetini de kurtarmış. Bu gibi
şeyler fazladır. Yedi milyon lirayı istanbul aha
lisini ikdar etmek için vermiyorsunuz. Bir kere
istanbul halkının heyeti umumiyesi memur de
ğildir. Esnafı var. Bunlara ihsan mı veriyorsu
nuz? Yani meseleyi ben anlamıyorum. Tekaüdolanın hakkı tekaüdünü vereceksin. Onun para
sını vermek istemezsen evvelce vermiş olduğu
parayı iade edersin. Mademki Osmanlı Devleti
nin vârisi Türkiye Büyük Millet Meclisidir. El
bette bunu verecektir. Bu, tabiî bir meseledir.
Sonra bu dört milyon lira yalnız maaşata sarf
edilimek için istenilmiş değildir. Onun içindte her
türlü masraf vardır. Bendeniz bu gibi müzakerattaki fazla sözleri pek fazla görüyorum. Rica
ederim bu doğru değildir.
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim
Besim Atalay Bey biraderimiz pekâlâ bilirler ve
bendenizden ziyade kabul ederler ki; istanbul'un
masarifini icabettiren, biraz evvel uzun maruza
tımla arz ettiğim gibi; birçok müessesatı vardır.
Meselâ Anadolu'da maatteessüf istanbul'daki Da
rülfünun gibi bir darülfünumuz yoktur, Anado
lu'da maatteessüf bir Mektebi Mülkiyemiz yoktur,
Anadolu'da maatteessüf sanayi müessesatımız yok
tur. Elhasıl Anadolu'da oradaki müessesatm, fab
rikaların hiçbiri yoktur. Elbette bunlar masrafı
mucibolur. Bütün Türklüğün iftihar ettiği bu
müessesatı idameye mecburuz. Buyuruluyor ki,
ne için Van'a, Erzurum'a gidip bütçeyi yapmı
yor sunuz da istanbul'a heyet gitsin diyorsunuz.
Arz edeyim. Esbabı Mucibemizin bir numara
sında zikrettiğimiz gibi soruyorum Beyefendilere
Anadolu vilâyetlerinin hangisinde 1 300 000 li
ra muhassasatı zatiye vardır? Sonra yine Anado
lu vilâyatınm hangisine yalnız polis için, yani
Emniyeti Umumiye için 660 küsur bin lira veri
liyor? Anadolu vilâyatınm hangisinde 'Adliye
için 198 bin lira vardır? Demek oluyor ki, is
tanbul'da şu meblâğa göre mühim bir teşkilât
vardır. Mühim müessesat vardır. Van vilâye
tinin Polis müfredatı olsa olsa 500 lira eder.
Van vilâyetinin Adliye teşkilâtı, o da 350 lira
dır. Bunun için mahalline gitmeye lüzum yok
tur. Fakat istanbul'da yalnız Polis için 660 000
lira, sonra eytam ve eramil için bir milyon lira
olursa demek İstanbul diğer vilâyata benzemem.
Sonra buyuruyorlar ki, siz şefkat ve merhamet
kanunu getiriyorsunuz. Hayır efendiler! Bi
zim bu sefer getirdiğimiz kanun ne şefkat ve
ne de merhamet kanunudur. Arkadaşlar pek
âlâ müdriktir. Merhamet cebden olur, kisei
milletten olmaz. Binaenaleyh bizim getirmiş
olduğumuz kanun ne şefkat kanunudur, ne mer
hamet kanunudur. Şimdi size encümenin getir
diği, kadrosu tesbit edilmiş, işe başlamış olan
memurinin kadrosudur. Yani hak kadrosudur.
Getirdiğimiz şefkat kadrosu değil. Zira biz bu
defa memurini tesbit ettik. Meselâ Adliye kad
rosunu tesbit ederken Adliye Vekili Beyefendi
hazır idi. İstanbul'da kaç mahkeme lâzımdır.
Tesbit ettirilmiş. İşe ıbu adamlar başlatılmış
tır. Dahiliyede kaç adam lazımsa tesbit edümiş,
işe başlattırılmıştır ve bütün devair bu suretle
işe başlamıştır. Beyefendiler! Vekilleriyle en-
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cümende tesbit edilen ve işe başlamış olan me
murlara verilecek paraya şefkat ve merhamet
parası diyemeyiz. Belki hak parası, hak bütçe
sidir.
ALI RIZA B. (İstanbul) — Şimdi doğrusu
nu söyledin.
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Sonra
efendiler siz masrafı biraz fazla görüyorsunuz.
Bendeniz de sizinle beraberim. Fakat şurasını
arz edeyim; İstanbul'da bir Bahriye teşkilâtı
var bilirsiniz. Bilmem ne fabrikası, filân.. Ve
yine vaktiyle birtakım askeriyeye ait Zeytinburnu'ndaki fabrika, barut fabrikaları, şu, bu.
Rica ederim bunların masrafı İstanbul'a mı
yoksa Merkezi Hükümete mi aidolmaık lâzımgelir? Tabiî Merkezi Hükümete. Fakat esba
bı mucibede arz ettiğimiz gibi bu 1339 da mer
kez kadrosuna girecektir. Binaenaleyh bu Istambul kadrosunda görüldüğü için dört milyon
liraya ihtiyaç vardır. Binaenaleyh dört milyon
liradan henüz tetkik etmediğimiz ve arz etti
ğim iki milyon liralık kadro vardır. Bundan
da 300 - 400 bin lira kadar, âzami beş yüz bin
lira kadar bir tasarruf yapacağımıza kaaniiz.
Bunu tetkik ettiğiniz takdirde bizim size ge
tirdiğimiz bu dört milyon liralık avanstan bel
ki üç dört yüz bin liralık bir tasarruf icrası
kabildir. Kadrosunun tespitinden sonra üst ta
rafı, daima itimadınıza mazhar olan ve 90
milyon liranın sarfına müsaade etmek sure
tiyle gösterdiğiniz fevkalâde salâhiyeti haiz
olan encümeninizin Mazbata Muharriri sıfatiyle
arz ediyorum ki encümeniniz bunu tetkik etmiş ve
öyle getirmiştir. Efendiler bunun 1 460 000 li
rası eytam ve eramil ve mütekaidin maaşatıdır.
Rica ederim Meclisimizde bu İstanbullu, bu
Anadolulu gibi memurin ve ahaliyi tefrika
mahal yoktur. Hepimiz biriz. Fakat emin olu
nuz bu bir buçuk milyon liralık Muhassasatı
Zatiye maaşatmm içerisinde eğer başka bir
noktai nazardan muhakeme edecek olursak bu
nun dörtte üçü Anadoluludur, yani hepsi bi
zim vatandaşımız, ırkdaşımızdır. Hep biriz.
Şimdi beyefendiler! deniyor ki, eytam ve
eramil ve mütekaidin, maaşı, hakkını alacak.
Fakat sen orada oturma Anadolu'ya gel. Daha
yarım saat evvel bir Hürriyeti şa'hsiye Kanu
nu kabul ettiniz. (Bravo «adaları) Nerede kal
dı hürriyeti şahsiye ? Ben size otuz sene hiz •
met edeyim, sonra kanunuzun bana verdiği
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bir tekaüt maaşını almak için beni rahatsız
adiniz, şu veya burada oturacaksın diye hürri/etimi tahdidediniz. Bu caiz midir? Rica ede
rim mütekaidin ve memurinin hürriyeti şahsiy esi yok mudur? Binaenaleyh
mütekaidin
nerede isterse orada oturur.
MEHM.ED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib)
— İşte onun için yaptık.
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Çok
görmeyiniz beyefendiler. Bunun bir buçuk milyon lirası eytam ve eramildir. Yarım milyon
dan fazlası bir milyon lirası memurin maaşı
dır. Üst tarafı merkeze tâbi olması lâzımgel.en fabrikaların ve müessesatmdır, İstan
bul'un değildir iddia ediyorum. Bugün İstanbul'daki memurin sizden şefkat ve merhamet
dilenciliği, etmiyor. Sizden gitirdiğimiz kanun
mucibince hakkını istiyor.
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İktisat Vekâletinin is
tediği 181 Ibin lira tetkik edilmiş midir?
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Henüz
derdesti tetkiktir efendim.
DURAK B. (Erzurum) — Gerek heyeti umumiyesinde söz söylediğiniz vakit ve gerek şimdi
söylediğiniz sözde bu dört milyon liradan 300 400 bin liranın tasarruf edileceğini beyan buyur
dunuz, niçin tasarruf etmediniz, sebebi nedir?
MAZHAR MÜFİD B. — Dinlememişsiniz.
DURAK B. (Erzurum) — Dinledim.
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Lütfen
şimdi dinleyiniz. Azizim Durak Bey. Burada biz
ne dedik ki; henüz tetkikatı hitam bulmıyan bâzı
kadrolar vardır. 2 746 363 lira vardır. Bunlar
tetkik edilmedi, bundan 2 500 ilâ 300 bin lira ta
sarruf yapabileceğimizi tahmin ediyoruz.
DURAK B. (Erzurum) — Niçin tetkik etme
diniz?
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Yetiştiremedik efendim. Boş durmuyoruz, siyasiyle tet
kik ediliyor. Zatıâliniz encümendeki bütün ev
rakları niçin çıkarmadınız?
EMİN B. (Eskişehir) — Eatıâliniz buna za
ten memurinin keslbi istihkak etmiş olduğunu,
yoksa yeniden talebedilmediğini söylediniz. Eski
şehir istihlâs edileliden beri şehit ailelerine tah
sisattan daha bir maaş verilememiştir. Acaba en
cümen bu gibi yerleri niçin düşünmüyor? Zürraa
yapılan tahsisatın verilemediğini niçin sormu
yorsunuz? Memlekette elyevm bizimle beraber bu
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harekâta iştirak etmiş, varını, yoğunu feda et
miş ve bugün açlıktan öldüğü etıbba raporiyle
sabit olan ahali ile İstanbul'da saadetle yaşıyan
halkı mukayese ettiniz mi?
ALÎ RIZA B. (istanbul) — Avans Kanunu
iane için değildir, memurların hakkına taallûk
eden bir meseledir.
MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efen
dini Emin Bey diyorlar ki, Eskişehir'de kocaları
vefat etmiş aileler niçin para alamıyorlar. Ben
deniz Emin Beyle beraber bunu Maliye Vekilin
den soruyorum. Cevabımı o versin.
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim,
tasarruf imkânı olduğunu söylediğiniz acaba
hangi kısımlardır1? Ne gibi kalemleri haizdir?
Dört yüz bin lira tasarruf imkânı vardediniz,
tetkik edilmiyen kısımları hangileridir?
MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — iktisat
Vekâleti bütçesi tetkik edilmedi. Sonra Rüsu
mat tamamen bitmemiştir. Daha merkez kad
rosu var, Evkaf var, Muhassasatı Zatiye var.
RElS — Efe'ndim, altı arkadaşımız daha söz
almıştır. (Müzakere kâfi, sesleri)
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Deminki
takrir meselesi.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, Encümen Mazbata Mu
harriri Mazhar Müfid Bey arkadaşımız bu dört
milyon liradan belki bir iki yüz bin lira tenzi
lât mümkün olabilir, buyurdular. Bendeniz
zannediyorum ki, zaten bu avans yekûnu tenzi
lât yapılmak suretiyle encümence tesbit edil
miştir. Yani tenzilât âzami surette nazarı dik
kate alınarak yapılmıştır. İktisat bütçesinden
de, eytam ve eramilden de tenzil edilebilir. Fa
kat bu dört milyon liradan artık ne tenzil edile
bilir, ne bir şey... Buna imkân yoktur. Zaten
fazla tenzil edilmiştir.
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümenin Deyaııatiyle sizin beyanatınız birbirini tutmuyor.
MALİYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B. (De
vamla) — Efendim, dairelerden tetkik edilmi
yen iki, üç bütçe kalmıştır. Bundan iki yüz bin
lira tenzilât olamaz. Çünkü, bunların bütçesi
iki yüz bin liradır. Bu dört milyon liradan bir
şey tasarruf ederseniz öbür tarafı açıkta kalır.
Çünkü, eyyamı haliye tahsisatından encümen
bir kalemde beş yüz bin lira tenzil etti. Emin
Beyefendi buyurdular k i ; Eskişehir'de gerek
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Sakarya Muharebesinde ve gerek o muharebe
leri mütaakıbolan muhaberatta meydanda ka
lan, acından ölen adamlara ne yapıldı. Efen
dim, Emin Beyefendi kendileri pekâlâ bilirler
ki, Eskişehir muhtacinine İnönü Harbinden
sonra kanun mucibince bir tahsisat verildi. Ta
arruzdan sonra Meclisi Âli tekrar umumi tah
sisat verdi ve bu tahsisattan nüfusa, vüsate
göre birinci derecede fazla miktarda para tah
sis edilen yerlerden 'birisi Eskişehir'dir. Emin
Bey pekâlâ bilir k i ; Maliye Vekâleti, bu tahsi
satı kâğıt üzerinde havale şeklinde değil, 180
bin lirasını merkezden çıkın yapıp posta ile Es
kişehir'e göndermiştir ve yine Emin Beyefendi
pekâlâ bilir ki; Sivrihisar'da iki üç adamın se
falette oldukları haber alındığı gün Muaveneti
İçtimaiyeden on bin lira yani Muaveneti İçti
maiye ile görüşülerek tertibinin fevkinde on
bin lira daha tahsisat verilerelk bu para bura
dan Sivrihisar'a gönderilmiştir. Lâzımgelen mu
avenet yapılmıştır. Arazii müstahlasa için Mec
lisi Âlinin tasdikine iktiran eden tahsisat öy
le diğer tahsisatlar gifbi şüpheli ve tereddütlü
değil, ne verdinizse derhal gönderilmiştir. Bir
lıanbin âlâm ve ıztıraibını bir senede bertaraf
edemezsiniz efendiler. Düşman üç senede yık
mış, yakmıştır. Siz onu üç günde mi tamir ede
ceksiniz? Zaman lâzımdır.
Sonra bu tahsisat bu kadrolar, Encümen
Mazbata Muharriri Beyin izah ettiği veçhile,
Bahriyeyi ve Dokları, yani mülga imparatorluk
enkazının bugünkü şekline ait havuzlarını ve
sairesini muhafaza için zaruri verilen paradır.
Buna yarın ne şekil vereceğiz? Ben de sizinle
beraberim. Evet İstanbul'daki müessesatın bir
kısmını Anadolu'ya nakletmek lâzımdır. Zaten
her vekâlet bununla alâkadar oluyor. Meselâ
İktisat Vekâleti Baytar Mektebini Konya'ya
kaldırmak, Orman Mektebini Anadolu'nun or
man olan bir mahalline kaldırmak, Ticaret
Mektebini belki Anadolu'nun ticaret mahalli
olan bir mahalline nakletlmek kter. Fakat Darül
fünunu İstanbul'dan başka hiebir yerde istiabedecek malhal yoktur. Onun muallimlerini teş
kilâtını alacak bir surette Anadolu'nun hiçbir
yeri o şekilde hazırlanmamıştır. Mecbursunuz
onu uzun müddet daha İs'tanibul'da tutmaya.
Sonra istanbul'daki müessesatın heyeti umumiVPSİ İstanbul'un değildir. İçinizde ekseriniz oraj da okudunuz. Müşterek müessesattrr. Bu para-
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nın büyük bir kısmı o müessesaıta aittir. İstan
bul masrafı dört aylık yedi milyon ura olmaz
efendiler, İdarei merkeziyeye aidolan masarif
alındıktan sonra yarısı da kalmaz. (Müzakere
kâfi, sesleri)
EMİN B. (Eskişehir) — Hiç zannetmiyorum
ki, îstanlbul halkı bizden daha az fedakâr ol
sun. Yalnız bizim vaziyetimizi bilmiyorlar.
Efendim Eskişehir mükellefiyet haricinde
bir buçuk milyon lira vermiştir. Belki Vekil
Beyefendi biliniyorlar. Ali Fuad Paşa Hazret
leri şahittir. (Hepsi yapmıştır sesleri) Bunun
la başka yerler vermemiştir demek istemiyorum.
ALİ FUAD Pş. (Ankara) — Eskişehir de
çalışmıştır.
EMİN B. (Devamla) — Elyevm ora halkı
aç ve sefil bir halde perişan kalmış, öküzü yok,
beş kile tohumluğa malik değil, aç Are çıplak
bir halde bulunurken onlarla istanbul'da evi,
az-çok idaresi olan insanların hali mukayese
edilirse her halde Anadolu daha ziyade şayanı
merhamettir.
ALI RIZA B. (İstanbul) — Emin Beyefen
di İstanbul için söylediğiniz sekiz sene evvelki
vaziyettir.
EMİN B. (Devamla) — Bugün emin olunuz
ki Eskişehir livasında mütekaidolanlarm hiç
birisi bir maaş almamıştır. Vekil Bey 180 bin
lira verdim dediği halde Eskişehir livasında
bir aylık maaş verilmiştir derlerse ben cezama
razıyım.
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Ne cezası.?
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu)
—• Cezayı mânevi.
EMİN B. (Devamla) — Mânevi cezama ra
zıyım. Yani hata etmiş olurum. Yalnız şunu
söyliyeceğim ki bütün fazileti İstanbul'a celb
eden Hamdullah Subhi Bey zannederim ki bu
Hükümeti Anadolu'da bulunanların kurdukla
rını ve Anadolu'da bulunanların yarattığını ve
bu kudreti gösterdiklerini unutuyorlar. İstan
bul'dan istifa ederek buraya gelmek istemiyen
zevatın buraya gelmemesiyle ve İstanbul bu
veya şu şekilde olmakla Anadolu'nun kudreti
ne halel gelmez ve hiçbir zaman bu Anadolu'
nun kudretine halel getirmemiştir. Hiçbir düş
man Anadolu'ya nüfuz edememiştir.
HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) —
Ben demedim. Fakat İstanbul bu kadar lüzumsuzsa ecnebiye verelim.
|
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EMİN B. (Devamla) — Çok yüksek tahsil
görmüşlerden memleket ziyan görmüştür, men
faat görmemiştir.
MUSTAFA SABRI Ef. (ıSiird) — irfana
karşı isyandır. (Gürültüler)
EMİN B. (Devamda) — Hayır efendimi ce
hille hareket demiyoruz. Fakat ilim diğer meımleketlerde olduğu gilbi bizim ınıeınHökıeıtte de müsmir
olsun. Biımaenaleyfh bendeniz diyorum ki, hakika
ten Hükümet İstanbul 1da biçare ve aeımaeak bir
halde bulunan insanları köriifcörüne bizim. tahaımanül edemiyeceğiınıiz bir vergi ile bizim üzerianize
yüMLetmeyi düşüneceğine oraya vaziyed ettiğimiz
günden itibaren onlara sen gelip şurada iş göre
ceksin, sen gidip Anadolu'da koyunculuk yapa
caksın demedi. Binaenaleyh, arkadaşlar dörtt buçuk
millet, eskisi gibi bir tarafı Tuna, diğer tarafı bil
mem ne olan eski Osmanlı İmparatorluğu teşkilâ
tını omuzunda çekemez. Ben 'kendi hesabıma bu
na razı değilim vesselam....
MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Efemdiler zannediyorum ki, Muvazenei Maliye Encümıenindetoi arkadaşlar Avans Kanunu münasebeıtiylıe karşımıza bir feryatnaımle ile gelmemiş olsay
dılar bu mazlbatta bu halde bulunmıyacabtı. Muva•aemei Maliye Encümeninde bulunan arfcadaşlarıiiııızm yazdığı mazbata hakikatten şayanı dikkattir.
Mazbata Muharriri Mazhar Mülid Bey şu kürsü
unuaıllâyı millette İsltanlbul memurlarınım bu pa
rayı almasının bir hak olduğumu feryaitıname ile
karşılamıştır.
MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Feryatname umumi bütçe hakkındadır.
MUSTAFA NECATI B. (Devamla) — Umuani bütçe halinde olsa. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bu sene zarfımda ordusunu zaferden zafere gö
türmüştür ve bugün elinde düşmanlarına karşı
ımıikalbellöde bulunmak üzere kuvvetli kuvvetli bir
ordu bulunmuştur, öyle iken yine bütçesinde te
vazün vardır. Efendiler açığımız en kuvvetli dev
letlerin bütçe açığından daha azdır. Bugün bizim
'bütçemiz açığı olmryan bir bütçe telâkki edilebi
lir. Çünlkü mömaliki müsitahlasadaki varidatımız
henüz tesbit edilmemiştik, henüz tâyin edilmemiiş•tİT. Onun için bu feryatna/meyi böyle telâkki et
im eye halkhyıım.
FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — ZaitıâMnk öyle
imliyorsunuz.
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MAZHAE MÜFİD B. — Cevap vereceğim.
MUSTAFA NECATİ B. (Devamk) — Veya- I
.hırt öyle telâJdki etmek i^yorsunuz. Siz telâkki
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim,
etmezsieniz Meclisi ÂflüdeM arkadaşların hiç biri- I Avans Kanunu hakkında bir şey arz etmiyecesinde suizan yoflstıır. İstanbul'daki memurin hepsi
ğim. Arkadaşlarım lâyıkı veçhile izahat verdi
bu milletin anıemurlarıdır ve hakiki meşruunu ala
ler. Ben de reyimi istimal edeceğini. Yalnız de
caktır. Oraıdalkd yetilmfor başı açık, çıplak ayaklı
min bir takrir arz etmiştim ve onun bu Avans Ka
insanlar bizftm yetimteriımdzdir, bizim kardeşleri
nunu ile müzakere edilmesine karar verilmişti.
mizdir. Biz bunların parasını vereceğiz. Bu
İstanbul'a mezunen gittiğim vakit orada elim
memlekete hizmet etmiş memurların çocuklanbir şekle vâkıf oldum. Burada verilen bir emir
dır. Feryatta, mâna yoktur. Bu parayı millet VJ
de veyahut Defterdarlığın aldığı bir karaıla
reeektir.
zannederim, iyi •bilmiyorum, mekteplerde oku
Arkadaşlar, Millet' Meclisinin hakkı meşruyan talebelerden memur veya mütekait, çocu
udur. Bu parayı verecektir. Yalnız bir cihet var
ğu olanların ücreti tedrisiyelerî mahsubedilecekki, Anadolu âzami fedakârlık etmiştir ve edi
>miş velilerinin müterakim maaşlarından Teşri
yor. Fakat İstanbul'daki kardeşlerimiz de hiz
nisaniden, sonra bu kararın mefsuh olduğu söylen
met etmişlerdir. Umum arzu ediyor ki, İstan
miş, memurinin müterakim maaşı Teşrinisaniden
bul'daki vatandaşlar da mânâsız heyecanlara 1 evvele aidoduğu için ve o maaşları da biz kakapılmasınlar, bütçemizin vaziyeti karşısında j Hnü etmediğimiz için bunun hemen mabsübunonlar da Millet Meclisinin verdiği karara ittida maliye noktai nazarından imkân yoktur. Bu
baen sessiz, sadasız hakkı kabul edip oturma
emri verenler haklı vermişler. Bu mesele alela
ları lâzım gelir. Maatteessüf bâzı muallimlerin
de malî bir meseleden ibaret olsaydı o kadar
feryadettiklerini görüyoruz. Efendiler. Müm
haizi ehemmiyet görülmeyebilirdi. Haübuki
kün olduğu kadar veriyoruz. Çünkü, biz bütçe
mesele daha derin bir şekil almıştır. Birtakım
miz nispetinde fedakârlık yapacağız. İstanbul'
çocukların, taksit zamanı gelmiş, velilerinin ta
daki kardeşlerimize fedakârlıklan nispetinde
biî paraları olmadığından taksitleri verememiş
hizmet yapacağız. Milletin kendilerine yaptığı
ler ve çocuklara mektep kapısı mesdut kal
fedakârlığı görerek susmaları lâzımdır.
mıştır. Bendeniz bu 'hale şalhidoldum. Birkaç
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karabisarı Sahib)
tanesini arz edeceğim. Erenköy'ünde oturan
— Anadolu'ya...
ihtiyar bir pederin Çapa'da Daınilmuallimata
leyli olarak devam eden iki kızı var. Mektep
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Biz
kapısı
kapanınca bu çocuklar nihari olarak
Anadolu ile her tarafta dumanı tüten, her taraf
Erenköy'ünden
Çapa'ya gitmeye mecburdur.
ta kaynaşan, karışan, bir Türk görmek isti
Pekâlâ
bilirsiniz
ki oradan oraya bir şimen
yoruz. İstanbul'daki müessesatm da bir kısmı
difer, bir vapur ve tramvayla gelebilir. Bunların
nın Anadolu'ya naklini rica ediyoruz. Bu itibar
günlük masrafı en az bir liradır. Ücret vermek ve
la bu Avans Kanununda doğrudan doğruya tazaman itibariyle derse yetişmek ve akşam üstü
lebolunan şeyleri maatteşefekür vermeye Bü
evine aydınlıkta dönmek imkânı olmadığı için
yük Millet Meclisi hazırdır. Yalnız temennileri
mektebi
ikmallerine 3 - 4 ay kalmışken bu
miz vardır. Bu temennilerin bir kısmı Hükü- I
kızlar tahsillerini nâçar terk etmeye mecbur
mete ait, bir kısmı İstanbul'daki kardeşlerimize
oklular. Diğer bir misal; bir efendi var. Sa
ait bir meseledir. Cereyanı müzakeratta başka
nayi
tahsil ediyor. Pederi kendisini Vali Esad
bir nokta yoktur. Bu, İstanbul memurini îvımir,
Beyin
huzuruna getirmişti. Gayet çalışkan
Anadolu memurini meselesi değildir. (Bravo,
ve
gayet
âlicenap bir efendi. Validesinin ken
sadalan) Onun içindir ki, bu avansın kabulünü
disine verdiği şeker paralarını artırarak ba
temenni ederim, efendiler, şurada nazarı dik
basının eve ekmek getirmediği günler eve ek
katinize bir şey arz eedceğim. Efendiler evvelki
mek almıştır, tşte bu efendinin de bu yüz
Avans Kanunu, kadrolar tetkik edilerek gelmiş
den
tahsili inkıtaa uğramıştır. Daha birçok
olsaydı, Meclisin bugünü israf edilmemiş olur
misaller
arz edebilirim efendim. Diğer bir şey
du. Bu itibarla da Maliye Vekâletinin nazarı
daha
arz
edeyim. Darülfünun talebesinden
dikkatini celbederhn.
I
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bir efendi vardır ki Kadıköy 'sinemasında ge
bul etmeyiz diye bin defa söylemişlerdir, işte
ce perdecilik yaparak hayatını kazanmak is
yine bu fırsattan istifade ederek bağırıyorum
tiyor. Sinema perdecisi olduktan sonra Darül
efendiler, feryadediyorum. Bu azîm yükü encü
fünun tahsiline başlasaydı 'bendeniz bunu
mene verdiniz, bu encümen nasıl feryadetmez ki?
takdir ederdim. Çünkü hayatı irfanın aşağı
Bir senede on defa Avans Kanunu ile doksan al
taJbakalara kadar nüfuzuna müteşekkir olu
tı milyon lira sarf ettiniz. Bu encümen nasıl ferruz. Fakat evvelce Darülfünun
tahsiline
yadetmesin ki, Devletin bütün siyasi, askerî, ik
başlamış, sonra hayatını kazanmak için si
tisadi, malî ve bütün siyaseti nihayet döner, do
nema perdeciliği yaparak herkesi eğlendirmek
laşır Maliyede takarrür ederken nasıl olur ki,
için yaptığı şeyi tasavvurunuza arz ederim.
bütçe meselesi hakkı teşriîmizin, hakkı murakabe
Bundan dolayı bendenizin teklifim ve takririm
mizin en mühim vazaifind teşkil ederken ve ma
de arz ettiğim şudur : Kemafissabık bu ücreti
lûmu devletinizdir ki, milletler (bunu kanı paha
tedrisiyeler müterakim maaşlardan mahsubolunsına istihsal etmişken ve bunu Meclisimiz müd
sun. Mesele, zannederim, Maliye Encümeninde
rik iken ruznamemizin birinci maddesi bütçe mü
imiş. Eğer Meclisi Âliniz bir karar verecek olur
zakeresi iken bir defa bir numaraya sıra gelmi
sa... (Çok doğru, sesleri) bu mahsup muamelesi yor ve bütçe müzakere edilemiyor?
yapılır. Bu mahsubu yapmakla Teşrinievvelden ,
MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisan Sahib) —
evvelki maaşları kabul etmiş olmayız. Ancak bu
Icrai vezaifin tehiri de caiz olmadığından...
çocuklara o mebaliğden bir kısmını hediye etmiş
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) —Efendi
oluruz. Zaten bunları muhtacin evlâdı addeder
ler biz size diyoruz ki; bir salâhiyet verdiniz, Bu
sek meccanen okutmak mecburiyetindeyiz.
salâhiyet çok büyüktür. Bu yükün altında ezili
Sonra bir siyaset daha vardır. Efendim mek yoruz. 96 milyon liranın bizim tecviz ettiğimiz
surette sarfına mezuniyet verdiniz bu bir tevec
tepte bulunan ve nesli cedidi teşkil edecek olan
cühtür. Fakat nasıl feryadetmiyelim? Bizim fer
bu çocuklara yeni idaremize karşı yanlış bir ka
yadımız bütçenin umumi müzakere edilmediğin
naat vermiyelim. Bunlar zannedecekler ki, yeni
den avanslarla üç senedir vakit geçtiğinden rica
idare bizi cahil bırakmaya çalışıyor. Böyle bir
ediyoruz, 1339 da (böyle olmasın. Binaenaleyh,
kin vermiyelim. Bu paranın yekûnu on, on beş
bunda feryadetmemek «demek vazifeyi suiistimal
bin kuruştan ibarettir.
etmek demektir efendiler. Şimdiye- kadar yirmi
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim
defa söylendi. Bu feryadımız nazarı itibara alın
pek sevdiğimiz arkadaşımız Necati Beyefendi
mazsa
bundan sonra ne yapalım yine bir Avans
nin beyanatı bir bardakta bir fırtına çıkarmak
Kanunu ile geleceğiz.
kabîlindendir. Diyorlar ki, bir taraftan feryat
Şimdi efendiler istanbul için avans verilmesi
lar koparıyorlar, diğer taraftan İstanbul'a para
mecburidir. Çünkü biz kadroyu tesbit ettik ve
veriniz diyorlar. Efendiler rica ederim bu esba
evvelce de arz ettim bu haktır, verilecektir. Uzunbı mucibe bir daha okunsun. Demin bir saat söy
uzadıya başınızı ağrıtmıyayum. Bu şefkat de de
ledik. Belki Necati Bey biraderimiz burada yok
ğildir, merhamet de değildir. Haktıs, verilecek
tu. Çünkü benden ziyade kuvvei idrakiyesi var
tir.
Ama parayı alıyormuş da tiyatroya, sinema
dır, şüphe yoktur. Efendim biz diyoruz ki, bu i
dört milyon liranın ilâvesi zaruridir. Deminden ; ya gidiyormuş... Bunlar boş şeylerdir, siz bana
maaş veriyorsunuz, ben sinemaya da giderim, ti
beri söylediğim iddiamda bunun zaruri olduğu
yatroya da giderim, ne yaparsam yaparım. Hür
nu ve bir hak olduğunu da ilâve ettim. Benim
riyeti şahsiyeye taarruz yoktur, yok. ikide birde
sözüme feryatname dediler. Evet efendim, umu
falanca
memur sayfiyeye gitmiş, gider ya. Ekme
mi bütçe hakkında bir feryatnamedir. Biz umu
ğinden keser, bunu yapar. Bir zevki mânevi te
mi bütçe için Avans Kanunu münasebetiyle bu
lâkki etmiştir, istediği yere gider. Eğer o memur
nu bir fırsat addederek bu feryatnameyi yap
kanunen mucibi mücazat bir şey yapmışsa pencei
maya mecbur kaldık. Zira zabıtlara bakacak ve
kanuna çarpılır. Onun gayrı, sarfiyatı tiyatroya
mütalâa edecek olursanız encümen azaları bu
da verir, tramvaya da verir. Nereye verirse ver
kürsüye gelerek bütçe için rica ve temennide bu
sin. Binaenaleyh bu haktır efendiler. Bunun kalunmuşlardır ve demişlerdir ki; aman efendiler
fbulünü istirham ederim. Eğer maksadınız beni
bütçeleri müzakere edelim, sonra mesuliyet ka-
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yormak ise kâfi miktarda yoruldum.
Sonra Lûtfi Beyefendinin bir takriri var
mektepler hakkında. Halbuki Heyeti Vekileden
de aynı mealde encümene 3 Şubatta havale edil
miş bir takrir vardır. Müsaade buyurulursa Lût
fi Beyin takririni veriniz, onunla birleştirip
tetkikat yapalım. (Münasip sesleri)
REİS — Efendim müzakerenin kifayotı hak
kında nıütaaddit takrirler vardır. Müzakere
nin kifayetini kabul edenler lütfen
ellerini
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. Evvel
beevvel ruzname meyanında müstakil bir me
sele olan Ömer Lûtfi Beyin takririni Muvazenei Maliye Encümeni talebediyor, kendileri
de muvafakat ediyor mu?
ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) - • Evet efen
dim.
REÎS —• Efendim kendileri de kabul ediyor.
Müstaceliyetle havalesini kabul buyuranlar
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştiv.
Efendim, madde hakkında tadilname yoktur.
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini
kaldırsın. Birinci madde aynen kabul edilmiş
tir.
MADDE 2. — işbu tahsisatın sureti sarfı
9 . X I I . 1338 tarihli İstanbul Avans Kanu
niyle ona müzeyyel 13 . I . 1339 tarihli kanun
ahkâmına tâbidir. m
REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen
var mı, efendim? (Hayır sadalan) Tadilname
de yoktur. Binaenaleyh ikinci maddeyi reyi
âlilerine vaz'ediyorum. İkinci maddeyi aynen
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul
edilmiştir.
MADDE 3. — 1337 senesi zarfında tatbik
edilmemiş olan mahallere Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanunu bir defaya mahsus ol
mak üzere 1339 senesinde tatbik ve tahakkuk
edecek vergi, cibayet olunur.
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — 1339
da tatbik ve tahakkuk edecek vergi cibayet
yerine tatbik denilirse daha iyi olur efendim.
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu
kanun sarfiyata ait bir kanundur. Bunun için
de varidat ne geziyor? Binaenaleyh izahat ver
sinler, mükellefiyeti askeriye nedir?
REİS — Efendim burada cibayet kelimesi
zaittir deniyor.
MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Vergi
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için cibayet kelimesi şarttır.
REİS — Efendim tadilname
gelmemiştir.
Maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum.
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
MADDE 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden
itibaren meriyülicradır.
REİS — Dördüncü madde hakkında söz is
tiyen yok, tadilname de yoktur. Dördüncü
maddeyi aynen kabul edenler lütfen ellerini
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Heyeti Vekile memurdur.
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İcra Ve
killeri Heyeti memurdur, denmelidir.
REİS — Bu suretle tadilini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir.
MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur.
REİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler
el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim, heyeti
umumiyesini tâyini esamiyle reyi âlilerine
vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal
buyurun.
(Reyler toplanmaya başladı.)
Efendim, reylerini istimal etmiyenler varsa
lütfen istimal buyursunlar. İstihsali âra hitam
bulmuştur.
Efendim. Tasnifi âra neticesinde (İtil) zat
reye iştirak buyurmuştur ki, muamele tamam
dır. (156) kabul, (1) ret, (4) müstenkif vardır.
Binaenaleyh, 9 Kânunuevvel 1338 tarihli İs
tanbul Avans Kanununa müzeyyel kanun (156)
reyle kabul edilmiştir.
Efendim, Sıhhiye Vekili Beyin bâzı suallere
cevabı vardır. Buyurun Tevfik Rüşdü Bey.
SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr, TEV
FİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaşlar mü
saade buyurursanız Rıza Nur Beyefendi teşrif
buyurmadan suallere cevap vereyim. Çünkü,
kendisine hiçbir sual devretmek niyetinde de
ğilim. Arkadaşlarımızdan vekâlete tevdi edilen
iki üç suale 'kısaca cevap vermek isterim. (Ek
seriyet yok, sesleri)
2. — Muş Mebusu Osman Kadri
Beyin,
Muş'ta doktor bulunmadığına dair Sıhhiye Ve
kâletinden suali ve Vekil Vekili Dr. Tevfik Rüş
dü Beyin şifahi cevabı

î : 191

12 . 2 1339

C :1

SIHHÎYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. TEV
Osman ı
j F İ K RÜŞDÜ B. — Mükellef sivil etaıblba ve hiç
şüphesiz harekâtı haribiye olunca ve ordu ihtiyaç
Kiyaseti Celileye
gösterince Sıhhiye Vekili de dâhil olduğu halde
Memleketimizin elemlerini fırsat düştük
lıilûmum tabipler momleketin, zafer ordusunun,
çe arz ederken bilmiyoruz ki, vekillerimizin
cidal ve IstiMâ! Ordusunun emrindedir. Fakat süüzerinde niçin ümidolunan tesiri istihsal edemi
ikûn ve istirahat oldukça ve terhis iımikânı bulun
yoruz? Muş bütün mahrumiyetlere katlandığı
dukça memleketin hele böyle uzak diyarında hiç
gibi doktoru da bulunmuyor. Mütevali müra
olmazsa sıhhiye umurunun gözümüzden uzak ol-.
caatımızla mürüvvetkâr Hükümetten beklediği
'maniası için böyle sıhhiye ımemurlariyle değil, bi
miz bu mudur?
rer tabip marifetiyle olsun ahvali siMıiyelerimden
Muş Mebusu
ımaJlûlmat atmak imkânını hazırlamak lüzumuna
Osman Kadri
ıkaaıniiım.
FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Bu sual de
3. — Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin, Şeh
ğildir efendim. Muş'a bir tabip gönderilmesine
remaneti Sıhhiye Müdürü Dr. Petraki Efendiye
dair temenni takriridir.
dair suali ve Sıhhîye Vekil Vekili Dr. Tevfik BiişSIHHÎYE VEKÂLETÎ VEKİLİ
TEVFİK
dü Beyin şifahi cevabı
RÜŞDÜ B. — Sualdir. Efendim, arkadaşımızın
Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. — Diğer sual : Bilbu sualine cevap vermek için söze başlamadan
münasebe
Yozgad Mebusu Feyyaz Âli Beyin Da
evvel sözlerini takviye için etraftan aldığım tel
hiliye Vekâletine teveih edilip yalnız bir fıkrası
graflar meyamnda Muş'tan en son aldığım bir
Sıhhiye Vekâletime taallûk eden bir sualdir. O da.
telgrafı okuyayım.
şu
fıkradır : Emanet Sıhhiye Müdürü Petraiki
«Barometre tahtessıfır seksen emrazı sâri
Efendi
hakkında Sıhhiye Vekâletinden... İlâh. Bu,
ye.. ilâh.» Âdeta mâna çıkmıyaeak kadardır.
'esais
sualin
müfceferri' bir fıkrası olanak dolayıDoktorlukla alâkası olmıyan bir telgraf yani
siyle tafsilâta girişmiyeceğim. Gerek sual sahibi
suali takviye etmek için ilâve ediyorum ki bü
tarafından ve gerek Heyeti OeMle tarafından ma
tün liva bir sıhhiye memurunun elinde kalmış
zur görülmdkliğ'iımi rica edapm. Yalnız şunu arz
tır. Binaenaleyh arkadaşımızın şikâyeti çok ye
©deyini
ki, elyevım Şehremaneti Sıhhiye Müdürü
rindedir ve haklıdır. Sıhhiye Vekâletinin dü
uzun
senelerden
beri mütaaddit yerlerde muvaf
şünebileceği çare; memleketin mevcut tabiple
fakiyetle sıhhiye müdürlüğü yapımış olan Cevdet.
rinden âzami surette istifade etmek ve diğer ta
Beydir.
raftan da tabip adedini çoğal tabiim ektir. Fil
FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Ne vakitten
hakika memleketimizde mevcut etıbba ededini
hem memleketin âcil ihtiyaçlarına kâfi bir su
beri?
rette tevsi edebilmek ve emniyeti istihsal etmek
SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. TEV
le bugün devam etmekte olan zararlarını en az
F İ K RÜŞDÜ B. — İlki üç, haftadan beri. Petrafei
bir dereceye indirmek de mümkündür. Bunun
Efendiye ait uıfak iki şey ilâve ettoek zarureti viciçin Vekâlet Müdafaai Milliye Vekili arkadaşı
daniyesinıdeyim. Meclisimiz; bu memleketin varlı
mız nezdinde teşebbüsatı adîdede bulundu. Mevğına, iyiliğine hiamet eden herkesi, onun mezhep
eudolan mükellef etibbaclan bir kısmının olsun
ve milliyetine hiç, birisine bakmamak üzere Türterhisini talep ve istirham etti ve şifahi, tahri
Ikiye'ııin terakkisine ciddî hizimıeitleri seibkat etmiş
rî va'di kavi aldı. En son defa görüştüğüm va
olan herkesi siyya'nen takdir ettiğini asarı fiiliyekit inşallah önümüzdeki Perşembe veya Cumar
siyle göstterımefetJedir. Bu nıeyanda Donanıma Ce
tesi günü terhis edeceği etıbbanın listesini Ve
miyet iaıin müessisi ve banisi olan Petraki Efendi
kâlete vereceğini temin ediyor. Bendeniz de
de bu nüomleketin eyyamı felâketinde ımütevali
bittabi bu teminatı senet ittihaz ederek ıııemhizmetlerimden dolayı verem olmuş ve cidden hiz
nunen evdet ettim. Bu muhaberat iki buçuk ay
metlerinin malûlü olduğumdan dolayı vekâlet alel
dan beri devam etmektedir.
usul sıra tababetinde ipkasını kabul etmiştir ve bu
suretle
Meclisi Âlinin ekalliyetlerin hukukuna ne
MUSTAFA B. (Tokad) — Rüşdü Bey ihti
kadar hürmetkar okluğunu ve bu gibi kelimelerlc
yat zabit tabipler mi?
REİS — Birinci sual Muş Mebusu
Kadri Bey tarafından verilmiştir.

306

î : 191

12. 2.1339

düşıuan tarafından oydurulmuş sözlerin sahteli
ğini- biz fiiliyaıtla ispat edeceğiz.
Şehremaneti Sıhhiye Müdürü Cevdet Ik\\ : or
duda hzitmet ediyor ve alelûmıum sıhhiye memur
ları askerlikten muaf olduğundan Emanet Sıhhi
ye Müdüriyeti de mühim bulunduğundan derhal
terhisi huısuısu teoriden Müdafaai Milliye Vekâle
tinden iltimas edilmiştir.
i. — Bursa Mebusu Operatör Emin
Beyin,
Sâri hastalıklara dair Sıhhiye Vekâletinden suali
ve Sıhhiye Vekil Vekili Dr. Tevfik Riişdü Beyin
şifahi cevabı
SIHHİYE VEKÂLETİ VEKlLÎ Dr. TKVFî KRÜŞDÜ B. — üçüncüsü, Bursa Mebusu
Muhteremi Operatör Emin Bey tarafından veri
len sual takriridir.
Riyaseti öeli'leye
Berveçhl zir mevaddm Sıhhiye Vekâletinden
şifahi sualini teklif ederim.
3 Şubat 1339
Bursa
Operatör Emin
1. Son zamanlarda nerelerde ne gibi sâri ve
istilâi hastalıklaır zuhur etmiştir?
2. Bu gibi hastalıklar karşısında vekâlet ne
yapmıştır ve ne yapmak niyetindedir?
SIHHİYE VEKÂLETİ VEKİLİ TEVFİK
RÜŞDÜ B. — Hakikaten vekâlettin deruhde ettiği
en mühim vazifelerden birisi de memleketi son
senelerde en ziyade korkutan emrazı sâriye me
selesidir. Emrazı sâriye ve istilâiyeden veya İs
tanbul'da 25 - 30 gün fasıladan sonra münferit
birkaç vakadan başka hastalık kalmamıştır. Pek
âlâ biliyorsunuz ki, bundan 3 - 4 sene mukad
dem îskenderye'den gelen bir vapurla İstanbul'a
•bulaşan Veba için pek muntazam, medit mücade
le yapılmış ve o mücadele safahatının bir kısmın
da bizzat kendim bulunmuşumdur. İşte o munta
zam mücadelâtm semeratı olarak elyevm mün
ferit âdeta korkulmıyacak bir vaziyette fasılalı
Veba vakalarına inhisar etmiştir. Bu hususta tat
bik edilmekdc devam eden tedabirle önünün
alınacağını ümidetmekteyim. Farelerin itlafı hu
susunda her türlü vesaiti, kapanları, kedileri, ze
hirleri ve hattâ, muvaffakiyeti fiiliyesi görülmiyen ve şimdiye kadar mevcudolan vesaiti dahi
kullanmaktayız. Memleketimizde hastalık istilâi
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bir şekilde değildir diyebilirim. Fakat itiraf et
meye mecburum ki, bilhassa son zamanlarda yi
ne çiçek ve sıtma hastalıkları vardır. Geçen se
neye nispetle - İstatistikle sizi rahatsız etmiş olmıyayım - göreceksiniz ki, farklar kabili delk
ve temas bir haldedir. Faaliyete getirilen Sivas
Aşıkanemiz bu sene zarfında beş milyon tüp ha
zırlamış. Ahiren Büyük Millet Meclisine iltihak
eden İstanbul Telkıhhanesi de yapmayı taahhüdetmiştir. Çiçek hastalığı doğrudan doğruya mem
leketimizi terk eden Hiristiyan yolcular arasın
da ve bâzı esirler arasındadır. Bundan dolayı
Vekâlet mesul değildir. Çünkü senelerden beri ve
bizzat idame ettiğim nıücadelâtta Çiçek aşısını
kabul ettirebilmek için bilhassa Rum mahalle
sinde uğradığımız müşkülâtı arz etmek lâzııngelirse sayfaları doldurur, hikâye olur. Bilmem
neden her hangi bir şeyin tahtı tesirinde olarak
Çiçek aşısından kaçıyorlar ve bunun içindir ki
bu gibi insanlar muhitinde pek tabiî Çiçek de
vam edip gidiyor. Buna karşı âzami cebir ve şid
deti ve nizamatı kullanmaktayız* Aynı kafileler
arasında Çiçek musapları görülürken o kafile
lerin yaşadığı diğer İslâm, Türk muhitinde aşı
lanmayı kabul ettiklerinden dolayı çiçek hasta
lığına tesadüf edilmemektedir. Bu Çiçek mese
lesi için de aşı meselesi gibi kafileler arasına atj fi nazar buyurulmasmı rica ederim.

j
I
I
j
j
j
j

Lekelihummja meselesine gelince; maattees
süf son iki hafta zarfında bir iki temerküz
mevkii gösterir gibi oldu. istitraden şunu arz
edeyim ki, teşkilâtı sıhhiyemiz âzami talimat ve
nizamatla mücehhezdir, bunlara bu sene bir kelime ilâvesine lüzum görmüyorum. On beş senedir
medîd tecrübelerin ve vukuatm verdiği mecburiyetler ve salâhiyetlerle yapılmış talimatlardır.
İSMET B. (Çorum) — Etıbba gayrikâfidir.

j
SIHHİYE VEKÂLETİ VEKÎLl Dr. TEVI F İ K RÜŞDÜ B. (Devamla) — Etıbbanın gayri| kâfi olduğu meselesini biraz evvel Muş mesele
sinde arz etmiştim. Bu hastalıkların mihrakları
da üsera garnizonu olan muhitlerde zuhura
!
gelmiş ve onlara temas edenlere de pek az bu
laşmıştır. Bu da onların fena muhit içerisinden
gelmiş olmalarından ve o kad'ar temizliğe dik
kat etmediklerinden ileri gelmiştir. Bu hususta
Müdafaai Milliye Vekâletiyle aramızda lâzım
gelen hususat konuşulmuştur, birçok yerlerde
etüvleri tamir ettirdik ve lâzımgelen tahsisatı
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verdik. Bilhassa nazarı dikkatimi celbeden
Uşak'ta alelacele ittihaz edilen tedabir sayesin
de âzami dört tmusabolmuştur ve devam etmiyeeeğini ümidederiz. Afyon Karahisar'ında,
Kütahya'da diğer birçok yerlerde dezenfekte
gibi birçok vesaitimizi ikmal ettik. Diyebilirim
ki bilhassa izmir gibi ahalinin çok gelip geçtiği
şehirlerde mükemmel vesaiti sıhhiyeye malik
bulunuyoruz. (Bravo sadaları) Binaenaleyh em
razı sâriye meselesi üzerinde sual soran arka
daşımızın her hangi noktasını arzu edese - Mec
lisin vaktini izaa etmemek için - o noktadan ce
vap vereyim.

i
j
1

C :1

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim;
Tevfik Rüşdü Beyefendi Vöba hakkında şayanı şükran beyanatta bulundular. Ancak memlekette emrazı sâriye istilâi bir şekilde yoktur
buyurdular. Halbuki bendenizce bımun aksine
olarak istanbul'da bir gün zarfında Kânunu«aninin yedinci günü kırk beş çiçek musabı ile
beş vefiyat vardır. Binaenaleyh bilmem bunu
bir istilâ telâkki ederler mi? Noktai nazarıraca bu büyücek bir istilâdır. Ancak kendilerinin
verdiği izahata nazaran bilhassa Rum mahallelerinde zuhur ettiğini ve kendileri aşılanmayı
kafbul etmediklerinden dolayı tevessü ettiğini
beyan buyurdular. Bu bir mazereti fenniye olabilir. Fakat buna karşı da zannederim veîkâletin yapması lâzımıgelen bir nokta vardır. Yine
bilmiyorum. Rıza Nur Bey arkadaşımız bütçenin müzakeresinde beyanatta bulunurken ka
rantina usullerinin, tecrit usullerinin artık ma
ziye karışmış olduğunu binaenaleyh, bir fantaziden ibaret olduğunu ifade buyurmuşlardı.
Acalba Tevfik Rüşdü Beyefendi de o kanaatte
midirler? Hastalık zuhur eden bu mahallerdeki

j
i
j
ı
j
i
!
R E Î S — Osman Kadri Bey suali kâfi görüyor j
musunuz?
\
OSMAN KADRİ B. (MUŞ) — Bir şey sual |
etmek istiyorum. Buyurdular ki bir haftaya ka j
dar doktor verilecek, bir haftaya kadar doktor ;
verileceğinden ümitvar mısınız?
S I H H İ Y E VEKÂLTl V E K l L Î Dr. TEVF l K RÜŞDÜ B. — Arz ettim efendim. O taraf
ları iyi bilen ve vaktiyle Bağdad merkez ta
bibi bulunan Dr. Yahya Bey elyevm Muş'a
1
pek yakın bir yerde bulunuyor. Onu oraya tâ
hastaları tecridetmediler mi? Bu suretle olsun
yin ettik. Derhal Elcezire Cephesinden terhis
j
bu hastalığın önüne geçemediler mi? Benim an
edıilip Muş'a gönderilmesini rica ettim. Vekil
lamak istediğim şudur. Yirmi günlük vukuatı
Paşa vai't buyurdular. Bu muhahere cereyan
tetkik
ettim. Kânunusaninnin yedisinden yir
etmdktedir. önümüzdeiki haftada fiiliyata inkimi dokuzuna kadar geçen müddet zarfında
labedeceğmi söylediler. Ona inanmak mecburi
muhtelif yerlerde istanbul, Bolu, Eskişehir,
yetindeyim.
Trabzon ve Konya'da (631) çiçek vukuatı ve
OSMAN KADRİ B. (Muş) — Efendim,
(113) de vefiyat vardır. Rica ederim, artık
•memleketimizin derdi o kadar çok ki, Meclis
bu devirde de çiçekten olsun vefiyat vermeme
te cereyan eden her (hangi müza'k eratla bir ya
liyiz. Gerçi arkadaşlar Sivas Müessesesinin
ramızın kanadı gına şahidoluruz. Allalh da bi
faaliyeti şayanı şükrandır. Hakikaten geçen
lir. Tevfik Rüşdü Beyefendiye çok teşekkür
senelere nispeten pek azîm farklar vardır ve
ederim ki, memleketin bu derdiyle cidden alâ
artık bu müesseseler faaliyete başladıktan son
kadar olmuş ve Müdafaai Milliye Vekâleti nez
ra çiçek hastalığının tevessüüne meydan veril
rinde teş-dblbüsatta bulunmuş ve bir haftaya 'ka
memeliydi.
dar ddktor gönderileceğinden de •ümitvar oldu
Lekelihummaya gelince : Evet birçok yolcu
ğunu söylemiştir. Memleketimizin vaziyeti sıh
kafileleri ile, filân ile sirayet edebilir. Maat
hiyesi Ağustostan beri hemen yoik derecesinde
teessüf müteferrik bir surette lekelihumma vardir. Ne mualecesi, ne doktoru, ne sıhhiye me
| dır. Acaba vekâlet niçin Müdafaai Milliye
muru hiçbir şeysi yoktur. Ağustostan bugüne
Teşkilâtı Sıhhiyesiyle tevhidi mesai edip de
kadar altı aydır hastalılk müstevli bir halde de
bunu söndürmüyor? Çünkü lekelihumma ve
vam ediyor. Vefiyat, falan filân oluyor. Tev
hummayı racia gibi hastalıklarla
doğrudan
fik Rüşdü Beye yine tekrar teşekkür ederim. î doğruya ordu da alâkadardır. Binaenaleyh;
Memleketimize izmir'den biraz da mualeee gön I artık şekilperestlik yüzünden böyle muameleî
dermek suretiyle yardımlarını göstermişlerdir. | kırtasiye ile vakit geçirmektense Müdafaai
Bundan dolayı üçüncü defa yine teşekkür ede j Milliye ile tevhidi mesai etmelidir. Müdafaai
rim,
1 Milliye Vekâletinin elinde etüvü vardır. Ve-
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sait vardır. Tabip vardır. Her şey vardır.
Artık şunu bunu terk edip müştereken çalışıl
ması icabeder. Acaba Tevfik Rüşdü Beyefen
di buna teşebbüs etmiş midir? Ve ne dereceye
kadar muvaffak olmuştur? Maksadı âcizanem
budur. «Ne yapmak istiyor» sualinden mu
radım budur. Memleketin umuru sıhhiyesini
orduda faaliyet olmadığı böyle bir sırada da
ha fennî, ilmî bir surette, bir elden idare etmek
suretiyle bu hastalıkların önüne geçilebilece
ğini zannediyorum.
SIHHİYE VEKÂLETİ VEKÎLl Dr. TEVF l K EÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim çiçek
meselesinde daha evvelden arz etmiştim. Yol
cu kafileleri arasındadır demiştim. Yoksa Emin
Beyefendinin buyurduğu hastalık istanbul'da
yoktur. Ancak giden Rum kafileleri arasında
vukuat zuhur etmiştir ve hepsi aşı olmaya mecbud tutulmuş ve olmuşlardır.
OPERATÖR EMİN B. 'Bursa) — Kendi
istatistiklerinizden alınmıştır.

Ö:1

bu azîm farkı hâsıl edebilmek imkânı hâsıl olmuştur. Sâri hastalıklar daima esaslı olarak ikiye ay
rılmıştır. Birisi kolera, lekelihumma, hummayıraeia, sarıhummadır. Bunların tâbi olduğu şerait
ayrıdır. îeabı halinde musabini tahaffuzhaneler
de uzun müddet muhafaza altına alınır. Eskiden
karantina namiyle yâdolunan tedabiri azîmeyi
ifa etmek ilim ve fennin son emrine göre yapıl
mak şartiyle bugün dahi mevcuttur. Vesaiti sai
re ve tedabiri muvakkate ile önüne geçebileceği
miz bir vakayı birden bire îzam ederek muame
lâtı iktdsadiyeyi durduracak dürüst muamele yap
mak gibi tedabire tevessül etmemek de vazifemiz>dir. Memleketin iktisadiyatını durdurup açlık
devrim ihya edecek olursak hiç zannetmem iki, bu
hal Meclisimizi ve Heyeti Muhteremenizi mem
nun etmiş olsun. Ne vakit hariçte emrazı sâriye
vardır. Vapur yolcularına karşı beynelmilel imza
edilerek kabul edilen bütün tedabiri biz de tat
bik etmekteyiz, işte (bu tedabir meyamnda ka
rantina vardır. Ancak memleketimizde çiçek,
lekelihumma ve hummayıraciaya karşı münferit
teşhisler vardır. Yoksa bir hastalığın yalnız ka
rantina usuliyle önünü almak kabil değildir ve
bir kafileyi de karantina altına almak doğru de
ğildir efendim.

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Evet
efendim; bu kafileler içerisinde olduğundan
istanbul içerisinde görülüyor. Yoksa istanbul
halkı içinde değildir. Saniyen çiçek meselesi
aşı meselesidir. Karantina meselesi değildir.
Hulâsa; sözlerimi ikmal etmiş olmak için şu
Nizamname mucibince hasta, hastaneye kaldı
rasını
tasrih ediyorum k i ; emrazı sâriye müca
rılır. ihbarı mecburi hastalıklardandır. Has
dele tertibatı uzun bir tertibat meselesidir. Em
taneye kaldırılmadığı takdirde kapının önüne
razı istilâiye tertibatı da uzun bir tertibatı il
«Burada salgın hastalık vardır, içeriye girmek
miye meselesidir. Eğer vakti âliniz müsaiste
yasaktır.» diye bir levha yapıştırılır. Bütün hal
baştanasağı
nakledeyim. Fakat bunlar Meclisi
ka gösterilir. Fakat çiçek hastalığının önünü al
Âlii Sıhhiye Kanunu mahsuslarla tevdi edilmiş
mak için yegâne çare ve usul aşı olmaktır. Yok
sa âlemi tababette çiçeik hastalığına karşı bir ilâç j vazifelerdir ve o Mec'lifâi Âlii Sıhhiyi, vekâlete
emir buyurduğunuz günün ferdasında davet et
yoktur, ikinci mesele, lekelihumma meselesidir.
tim,
topladım. Vazifesiyle iştigal etmektedir.
Bu hastalıkların geçen ıseneki miktarını hatırlat
Mütefennin olan bu Meclislerin karariyle tamim
mış olursam bu seneki vukuatla nispeti kolay bu
edilen ve tatbik edilmekte olan nizamatı mevlunur. Çüçjek musapları geçen sene zarfında 5 919,
eııdemiz emrazı sâriye mücadelesi için kâfildir.
vefiyat 912 dir. Tâ köylere, nahiyelere kadar sıh
ve
müemmendir ve en müterakki bir memleke
hiye memurlarının adedi teksir edilerek her ta
tin
nizamnameleriyle ölçülemilecek derecede
rafta asgari olan ihtiyacatımız tatmin edilmedik
müterakkidir. Ancak onların tatbiki vesait me
çe ve her tarafta miktarı kâfi etibba istihdam
selesidir, tabip meselesidir ve onun da ne halde
olunmadıkça aşı muamelesi ihzarından başka tatbulunduğunu Heyeti Celileniz benim kadar bi
Ibifcı itibariyle noksan kalmak zarureti vardır, iş
lirsiniz. Yalnız neticeyi hiç olmazsa daha fay
te bu dakikayı gayet iyi düşünen Büyük Millet
dalı, umuru sıhhiye için daha müsmir bir şekil
Meclisi bize bütçemizde yüzlerce 'küçük sıhhiye
de ispat için Heyeti Celilenizden istirham ede
memurlarını kabul etmek lûtfunda bulunmuştur
rim ki, bâzı serbest bulunan etibbayı alelacele
ve o nispette aşı birden bire ziyadeleşerek geçen
seneki musaplarla bu seneki musaplar arasında
ihtiyacı olan yerlere gönderebilmek ve yeni çı-
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kaçak tabiplerden istifade edebilmek için Sıh
hiye Encümeninden geçip ruznameye alınmış
olan Mecburi Hizmet Kanunu vardır. Orada bir
tarafta yeni mektepten çıkanları mecburi me
muriyete sevk ediyoruz. Diğer taraftan uzak
yerlere gidenlere, gittikleri memlketin mesafesiyle mütenasib, tahammül edecekleri meşak ile
mütenasib maaş da veriyoruz. Yani yalnız taz
yik ve tehdit ile değil, bir taraftan mükâfatı di
ğer taraftan mücazatı mütevazin göstererek ye
ni çıkan tabiplerimizden istifade imkânını bu
luyoruz. O kanunun müzakresi mevcut açıkları
mıza birkaç tabip ilâvesini temin edecektir. Onu
istirham ederim ruznameye alınsın.
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim
geçen sefer de bu karantina meselesi bir suitofehhüm mü diyeyim, mugalâta mı diyeyim bir
şeyler oldu ve bu yüzden de benim pek muhik,
pek meşru, pek fennî olan mütalâatım gürültü
ye gitti. Hâdisat beni ispat etti. Arkadaşlar,
aynı zat; fantazidir, karantina idareleri usulleri
bir fantazidir, lüzumu yoktur, israftır diyen zat
maaziyadetin Lozan Sulh Konferansında bunu
kabul etti. Teferruatı geldiği zaman arz ederim.
Heyeti Muhteremeniz hakem olacaktır. Ben mi
haklıyım, o mu haklı anlaşılacaktır. Bugün de
Tevfik Rüşdü Bey beyanı mütalâa ederken ka
rantina olamaz, bilmem nedir, diye söylemele
rine nazaran (bendenizin fikrime muarız olduk
ları anlaşılıyor ve ••benim, sorduğum suale men
fi bir cevap veriyorlar.
Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Em
razı Vebaiye de vardır.
OPERATÖR Emin B. (Bursa) — Bendeniz
Rıza Nur Beyle hemfikir misiniz diye sordum
zatıâlinize. istanbul gibi etübbası aşmış, vesaiti
maaziyadetin mebzul olan bir malhalde çiçeğin
devamını bendeniz tecviz etmiyorum. Manasa
çiçek Tevfik Rüşdü Beyefendinin zamanı ve
kâletinde başlamış değildir, çok evvel başla
mıştır. Ve Tevfik Rüşdü Beyefendi bu husus-
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ta çok mücadele etmiştir. Biliyorum ancak bir
zihniyet meselesidir. Karantina meselesi deni
lince hemen İstanbul'u karantinaya alın da,
kimseyi salıvermeyin demiyorum. Karantinadan
maksat, bir hastayı tecrit, etmek de bir karanti
nadır. Hani tâbiri umumidir. Karantinadan be
nim muradım budur. Sırasına göre bir hastayı
hastanede tecridetmek, evinde tecridetmek bir
karantinadır. Binaenaleyh karantina yoktur,
ben kabul etmem gibi ifadeleri ben anlamam.
Bu gibi sözleri fen kabul etmez. Eğer tarzı ifa
de itibariyle bir anlaşamamazlık varsa o baş
kadır. Binaenaleyh, çiçeğin istanbul'da bir an
evvel söndürülebilmesi imkânı mevcuttu ve an
cak hastalık zuhur eden yerlerden hastaları
tecridederek, bulundukları yerleri tecridederek hastaneye sevk ederek, yani karantina, edi
lerek hastalığı söndürmek imkânı vardı, tbu ih
mal edilmiştir, yahut lüzumu derecede ehem
miyet verilmemiştir. Çok rica. ederim Tevfik
Rüşdü Beyden; istanbul'daki bu vesait bollu
ğu içerisinde adamakıllı sarfı mesai etsinler.
Emrazı Sâriye Nizamnamesi mucibince mecbu
ri olarak aşılatsınlar ve bu suretle bunun önü
nü alsınlar (Ricaya biz 'de iştirak ederiz sesleri)
REÎS — Efendim yarınki ruznamemizde
alâtı ziraiyede müstamel mevaddı müştaile
var, sonra vilâyatı müstaihlasadaki mahakim
mukarreratına dair lâyihai kanuniye var. Son
ra bu sivil etıbba hakkındaki lâyiha kanuniye
mükerrer tekliflerle zaten müstacel ruznameye
alınmıştır, esasen o müzakeresi yarım kalan
kısımdandır. Ruznamede vardır.
Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Vekil Beye
fendinin arzu ettiği ve Heyeti Aliyeye teklif
etmiş olduğu kanun başka bir kanundur. Hiz
meti Mecburiye Kanunudur.
REİS — Onu demiyorum efendim. Bu da
•var ruznamemizid'e; Çarşamba günü saat birde
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum.
Hitamı müzakerat; saat : 5,00
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Kars Mebusu Fahreddin Beye tam tahsisatla mezuniyet itasına dair Divanı Riyaset karanna veri
len reylerin neticesi
(Kabul
Mustafa Necati B. (Saruıhan), Mustafa Fanimi
Ef. (Bursa), Avni B. (Saruhan), Mustafa Du
rak B. (Erzurum), Yusuf B. (Denizli), Cavid B,
(Kars),- Şevket B. (Sinob), Pazara Ef. (Urfa).
Devriş B. (Bitlis), Şeref B. (Edirne), Bıesim Alaiay B. (Kütahya), Hüseyin Ef. (Kozan), Haşini
B. (Çorum), Ahımed Hilmi B. (Kayseri), Arif B.
(BMis), Refik Şevket B. (Saruihan), Balırî B.
(Yoz?gad), Tacı Tatar Ef. (İsparta), Sıdikı B.
(Malatya), Hakkı Hami B. (Sinob), Mehmed Nâ
dir B. (İsparta), Ali Fuad Pş. (Ankara), Esad
B. (Mardin), Operatör Emin B. (Bursa), Musta
fa Hulusi B. (Karahisarı Şarki), Hüsrev B. (Ar
dahan), Yalıya Gaiib B. (Kırşehir), librahisn
Hakkı B. (Ergani), Ahttned Fevzi Ef (Erzincan),
Hakkı B. (Yan), Avni B. (Tokad), Rıza B. (Yoz
gad), Said B. (Kângırı), Kadri B. ('Simi), Na
fiz B. (Çatak), Yasin B. (Oltu), Cevdet B. (Kü
tahya), Rasim B. (öebeliberıeket), Mehımed Salih
Ef. (Eraurum), İbrahim B. (Mardin), Devriş B.
(Mardin), Mehımed Vasfı B. (Karahisarı Şaıki),
Faihreddiin B. (Kars), Abdülgahi B. (Muş), Ali
Rıza B. (Kars), Fevzi Ef. (Baıtumı), Arşlara B.
(Maraş), Hacı F^yzi B. (Elâziz), Oelâleddin B.

edenler)
(Traibzon), Abdullah Ef. (Bolu), Haımdi B. (Ca
nik), Şükrü B. (Bolu), İsmail Suıbhi B. (Bur
dur), Şerif B. (Sinob), Mustafa Lûtfi B. (Malat
ya), Mustafa Sabri Ef. (Siird), Ali Fethi B. (İs
tanbul), Şükrü B. (İstanbul), Resul B. (Bitlis),
RİMtem B. (Oltu), Necati Ef. (Lâzistan), Midhat B. (Mardin), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Necib
B. (Mardin), Ziya B. (Kângırı), öımer Lûtfi B.
(Amasya), Hasan Hayri B. (Dersim), Abdülkadir Kemali B. (Kastamonu), Süleyman Sırrı B.
(Yozgad), Rasih Ef. (Antalya), Süleyman Ne
cati B. (Erzurum), Abdülhak Tevfjfc B. (Der
sim), Faik B. (Cebelibereket), Osmarazade Hamdi
B. (Entıığrul), Osman Kadri B. (Muş), Mehmed
Sırrı B. (Siverek), Dr. Ali Haydar B. (Gene),
Âsıım B. (Erzurum), Hüseyin B. (Eorzincan),
Dursun B. (Çorum), Şükrü B. (Canik), Âlkîf B.
(Batum), Faik B. (Edirne), Sadık B. (Kırşehir),
Tufan B. (Hakkâri), Ziya B. (Sivas), Hasib B.
(Maraş), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Ali Rıza
Ef. (Batum), Neomeddin B. (Siird), Haımdi B.
(Gene), Mehım»eid B.. (Gümüşane),
Ef. (Batum)

Ahmıed Nuri

(Reddedenler)
. Hacı Ahımed Haımdi Ef. (Muş), Ömer Lûtfi
B. (Saruhan), İsmail B. (Erzurum), Mehımed
Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Haraıid B. (Biga),
Mehmed Veihlbi Ef. (Konya), Rifat Ef. (Konya),
Sami B. (İçel), Abdülgafur Ef. (Karesi), Emin
Ef. (Aydın), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Ahımed B.
(Yozgad), Mehımed Ragıb B. (Amasya), Sadeddin B. (Menteşe), Feyzi B. (Diyaribekir), AH
Rıza Ef. (Amasya), Hasan Talisin B. (Antalya),
Ragıb B. (Kütahya), Celâl Nuri B. (Gelibolu),
Ali Vefa B. (Antalya), Muhtar, Fikri B. (Mer
sin), İbrahim B. (Karesi), Ruşen B. (Gümüşane),
Hasan Ef. (Denizli), Sabri B. (Kastamonu), Ali
B. (Amasya), Mehımed Emin B. (Ergani), Naci

B. (Elâziz), Haydar Lûtfi B. (İçel), Hacı Nuri
B. (Siird), Maalûm Baba Ef. (Denizli), Sabit B.
(Kayseri), Sıddık B. (Çorum), Salih Ef. (Siird),
Mustafa Kemal B. (Erftuğrul), Rasıim B. (Elâ
ziz), Hafız Hamdi B. (Biga), Nuri B. (Bolu),
Ferid B. (Çoruım), Hulusi B. (Karahisarı Sahib),
İsmet B. (Çorum), Mehımed Hamdi Ef. (Adana),
Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Neşet. B. (Kângırı),
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Mustafa Hilmi
Ef. (Niğde), Nebil Ef. (Karahisarı Sahib), Hacı
Veli Ef. (Eskişehir), Vehbi B. (Bitlis), Halil
İbrahim Ef. (İzmit), Celâl B. (Gene), Rıza B.
(Muş), İsmail Remzi Ef. (İsparta), Hacı îlyas
Sami Ef. (Muş)

(Müstenkifler)
Muhid'din B. (Elâziz), Rüşdü B. (Ergani),
Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), İhsan B. (Cabelibereket), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) , Ali Rıza

B. (İstanbul), Hacı Hazhar B. (İstanbul), Nusrat Ef. (Erzurum), Neşet B. (İstanlbul), Âlım Ef.
(Kayseri), Halil Hulki Ef. (Siird)
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Ceza Kanununun birinci babının beşinci faslına müzeyyel mevad hakkındaki Kanuna verilen rey
lerin neticesi
(Kabul edenler)
İbrahim B. (Karesi), Hasan Basri B. (Ka
resi), Necati Ef. (Lâzistan), Hacı Nuri B. (Siird), Ali Vefa B. (Antalya:), Aralan B. (Ma
raş), Bahrî B. (Yozgad), Hasan Tahsin B.
(Antalya), Abdülgani B. (Muş), Said B. (Kângırı), Fahreddin B. (Kars), Ömer Lûtfi B.
(Sairuhan), Hafız Hamdı B. (Biga), Süleyman
Necati B. (Erzurum), Numan Usta (İstanbul),
Hacı Tahir Ef. (İsparta), Mehmed Nâdir B.
(İsparta), Sırrı B. (Ergani), Emin B. (Canik),
Abdülgafur Ef. (Karesi), İsmail B. (Erzurum),
Mehmed Sırrı B. (Siverek), Şükrü B. (İstan
bul), Salih Ef. (Siird), Mehmed Hamdi Ef.
(Adana), Abdülgani B. (Siverek), Ali Rıza
Ef. (Amasya), Hacı Mustafa Ef.
(Ankara),
Nuri B. (Bolu), Rüşdü B. (Maraş), Sami B.
(İçel), Hakkı Hami B. (Sinob), Derviş B. (Bit
lis), Emin Ef. (Aydın), Feyyaz Ali B. (Yoz
gad), İsmail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib),
Nüzher B. (Ergani), Rifat Ef. (Konya), Meh
med Salih Ef, (Erzurum), Sıdkı B. (Malatya),
Haydaır Lûtfi B. (İçel), Şevket B. (Bayezid),
Abdullah Ef. (Sinob), Nafiz B. (Canik), Şe
rif B. (Sinob), Osman Zeki B. (Kayseri), Ha
san Ef. (Denizli), İbrahim B. (Mardin), Hasib B. (Maraş), İsmail Remzi Ef.
(İsparta),
Sadeddin B. (Menteşe), Nebii Ef. (Karahisarı
Sahib), Mehmed B. (Gümüşane), Celâleddin B.
(Trabzon), Hüseyin B. (Erzincan), Mustafa B.

(Karahisarı Şarki), Abdülhak Tevfik B. (Der
sim), Mehmed Akif B. (Burdur), Kadri B.
(Siird), Ziya B. (Kângırı), Asım B. (Erzurum),
Nusrat Ef. (Erzurum), Mehmed Vasfi B. (Ka
rahisarı Şarki), Abdülkadir Kemali B. (KaısLamonu), Mehmod Emin B. (Ergani), Mehmed
Şükrü B. (Karahisarı Sahib), Vehbi B. (Bitlis),
Rıza B. (Yozgad), ^ Dr. Abidin B. (Lâzistan),
Besim Atalay B. (Kütahya), Mehmed Vehbi Ef.
(Konya), Bekir Sıdkı Ef. (Siverek), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Vâsıf B. (Sivas), Ömer Lût
fi B. (Amasya), Mehmed Ragıb B. (Amasya),
Şükrü B. (Canik), Halil İbrahim Ef. (İzmit),
Lûtfi B. (Malatya), Hulusi B. (Karahisarı Sa
hib), Rasim. B. (Elâziz), Tufan B. (Hakkâri),
Behçet B. (Kângırı), Mustafa Durak B. (Erzu
rum), Hüsrcv Sami B. (Eskişehir), Dr. Ali
Haydar B. (Gene), Hasan Hayri B. (Dersim),
Ali B. (Amasya), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Ali
Rıza Ef. (Batum), Rüsteın B. (Oltu), Neşet B.
(Kângırı), Sabri B. (Kastamonu), Musa Kâzım
Ef. (Konya), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul),,
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Mustafa Hilmi
Ef. (Niğde), Şükrü B. (Bolu), Cemil B. (Kü
tahya), Ahmed B. (Yozgad), Ahmed Nuri Ef.
(Batum), Hamdi B. (Canik), Arif B. (Bitlis),
Hilmi B. (Ardahan), Yasin B. (Oltu), Ali Rıza
B. (Kars), Dursun B. (Çorum).

(Reddedenler)
Hakkı B. (Van), İsmail :Subhi B. (Bur
dur), Kâzım Pş. (Karesi), İbrahim Hakkı
B. (Ergani), Şevket B. (Sinob), Ali Rıza
B. (İstanbul), Kılıç Ali B. (Gazianteb), Yu
suf B. (Denizli), Celâl Nuri B. (Gelibolu),
Şeyh Servet Ef. (Bursa), Mustafa Necati Ef.
(Saruhan), Şakir Ef. (Ankara), Ali B. (Ka
rahisarı Sahib), Mehmed B. (Biga), Osmanzado Hamdi B. (Ertuğrul), Dr. Fuad B. (Bo
lu), Necati B. (Bursa), Rıza B. (Muş), Ali
Fethi B. (İstanbul), Celâl B. (Genç), Reşad
B. (Saruhan), Refik Şevket B. (Saruhan),
Faik B. (Edirne), Pozan B. (Urfa), İhsan
B. (Cebelibereket), Neşet B. (İstanbul), Yu

nus Nâdi B. (İzmir), Hacı Veli Ef. (Eski
şehir), Hamdi B. (Gene), İzzet B. (Tokad),
Mazhar Müfkl. B. (Hakkâri), Ahmed Fevzi
Ef. (Batum), Şeref 33. (Edirne),
Osman
Kadri. B. (Muş), Faik B. (Cebelibereket),
Halil Hıılki Ef. (Siird), Ahmed Hilmi B.
(Kayseri), Necib B. (Mardin), Muhtar B.
(Maraş), Rasim B. (Cebelibereket), Hacı llyas
Sami Ef. (Muş), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa),
Sabit B.
(Kayseri), Haşim B. (Çorum),
Edhem Fehmi B. ('Menteşe), Hasan Fehmi
B. (Gümüşane), Memduh Necdet B. (Kara
hisarı Şarki), Cavid B, (Kars), Abdullah Ef.
(Bolu), Resul B. (Bitlis), Devriş B. (Mardin),
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Ferid B. (Çorum), Feyzi B. (Diyarbekir),
Hüseyin B. (Elâziz), Safa B. ('Mersin), Avni

C:1

B. (Saruhan), Haydar B.
(Biga)

(Van), Hamid B.

(Müstenkifler)
Eagıb B. (Kütahya), Sadık B. (Kırşehir), | B. (Çorum), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Akif
B. (Batum)
Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), Ziyaeddm B
(Sivas), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), İsmet

9 Kânunuevvel 1338 tarihli İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanuna verilen reylerin neticesi
(Kabul edenler)
Hacı Nuri B. (Siird), Said B. (Kângırı), Rı
za Vamık B. (Sinob), Abdülhak Tevfik B. (Der
sim), Şeref B. (Edirne), Arslan B. (Maraş),
Mesud B. (Karahisarı Şarki), Hüsrev Sami B.
(Eskişehir), Ali Cenani B. (Gazianteb), Opera
tör Emin B. (Bursa), Feyyaz Âli B. (Yozgad),
Midhat B. (Mardin), Mehmed B. (Biga), Rüş
dü B. (Maraş), Rıza B. (Muş), Şemseddin Ef.
(Ankara), Rasim B. (Sivas), Ahmed Nuri Ef.
(Batum), Fevzi Ef. (Batum), Necati Ef. (Lâzistan), Asım B. (Erzurum), Ziya B. (Kângırı),
Rasim B. (Cebelibereket), Ali Fuad Pş. (Anka
ra), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Ahmed B.
(Yozgad), Mehmed B. (Gümüşane), Rasih Ef.
(Antalya), İsmail Remzi Ef. (İsparta), Hamdi
B. (Gene), Şükrü B. (İstanbul), Mehmed Emin
B. (Ergani), Hüsnü B. (Bitlis), Ömer Lûtfi B.
(Amasya), Dr. Fuad B. (Bolu), Hüseyin Avni
B. (Erzurum), Nuri B. (Bolu), Tevfik Rüşdü B.
(Menteşe), Hüseyin B. (Elâziz), Arif B. (Bitlis),
Abdülgani B. (Muş), Mustafa Vasfi B. (Tokad),
İhsan B. (Cebelibereket), Memduh B. (Karahisa
rı Şarki), Dr. Mustafa B. (Kozan), İsmet B. (Ço
rum), Refik Şevket B. (Saruhan), Mustafa Taki
Ef. (Sivas), Reşad B. (Saruhan), Ziya B. (Si
vas), Hasan Hayri B. (Dersim), Bekir Sıdkı B.
(Siverek), Mustafa B. (Dersim), Necati B. (Bur
sa), Faik B. (Cebelibereket), Emin Ef. (Ay
dın), Behçet B. (Kângırı), Celâl B. (Gene),
Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Ali Vefa B. (An
talya), Hakkı Hami B. (Sinob), Mehmed Salih
Ef. (Erzurum), Necib B. (Ertuğrul), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), Necib B. (Mardin), Kâzım Pş.
(Karesi), Faik B. (Edirne), Tahsin B. (İzmir),

Mehmed Nâdir B. (İsparta), Necmeddin B. (Siird), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Hasan Fehmi B.
(Gümüşane), Hâşim B. (Çorum), Edhem Fehmi
B. (Menteşe), Âlim Ef. (Kayseri), Bahri B. (Yozgad), Naci B. (Elâzığ), İsmail B. (Erzurum),
Yahya Galib B. (Kırşehir), Hüseyin Hüsnü Ef.
(İsparta), Mustafa DurakB. (Erzurum), Sıddık
B. (Çorum), HüsrevB. (Trabzon), Ali Riza Ef.
(Amasya), Mehmet Akif B. (Burdur), Mustafa
Hilmi Ef. (Niğde), Derviş B. (Mardin), ResulB.
(Bitlis), HamdiB. (Canik), Hasan Basri B. (Ka
resi), Dr. Ali Haydar B. (Gene), Abdülgani B.
(Siverek), Hacı Atıf Ef. (Ankara), Şeyh Seyfi Ef.
(Kütahya), Akif B. (Batum), Rifat Ef. (Konya),
Yasin B. (Oltuı), EminB. (Canik), RasimB. (Elâ
ziz), Rüstem B. (Oltu), Cemal Pş. (İsparta), Şev
ket B. (Sinob), Nusrat Ef. (Erzurum), Celâl
Nuri B. (Gelibolu), Abdülgafur Ef. (Karesi),
Aloi Rıza B. (İstanbul), Abdullah Ef. (Bolu),
Tevfik B. (Erzincan), Hacı Ilyas Sami E l
(Muş), Ahmed Mazhar B. (İstanbul), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Süleyman Sırrı B. (Yozgad),
Hamdullah Subhi B. (Antalya), Neşet B. (Kân
gırı), Hasan Ef. (Denizli), Abdülkadir Kemali
B. (Kastamonu), Haydar B. (Van), Salih Ef.
(Siird), Rıza B. (Yozgad), Hüseyin Ef. (Ko
zan), Ali Rıza Ef. (Kars), Hacı Feyzi B. (Elâ
ziz), Sami B. (İçel), Ali B. (Amasya), Ruşen B.
(Gümüşane), Ferid B. (Çorum), Mazhar Müfid
B. (Hakkâri), Şükrü B. (Bolu), Mehmed Hamdi Ef. (Adana), İbrahim B. (Karesi), Ragıb B.
(Kütahya), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı Şarki),
Hafız İbrahim Ef. (İsparta), Osman Zeki B.
(Kayseri), İbrahim B. (Mardin), Server B. (Ar-
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dahan), Sıdkı B. (Malatya), Neşet B. (İstanbul),
Cemil B. (Kütahya), Esad B. (Mardin), Meh
met! Sırrı B. (Siverek), Şeyh Servet Ef. (Bur
sa), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Hacı Şükrü B.
(Diyarbekir), İzzet B. (Tokad), Muhtar Fikri
B. (Mersin), Sabit B. (Kayseri), Hacı Mustafa
Sabri Ef. (SidM), Pozan B. (Urla), Rüşdü B.
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(Ergani),

Osmanzade

Hamdi B.

(Ertıığrui),

Cavid B. (Kars), Şakir B. (Ankara),

Avni B.

(Saruhan), Esad B. (Lâzistan), Hilmi B. (Ar
dahan), Mustafa Necati B. (Saruhan), Mustafa
Kemal B. (Ertıığrui), Sadık B. (Kırşehir), Hâm i d B . (Biga).

(Reddedenler')
Hafız Hamdi B. (Biga).
(Müstenkifler)
Hasan Tahsin B. (Antalya),
(Sinob), Hüseyin B. (Erzincan).

Abdullah

Ef.

İçtimai âti ruznamesi
1.' — Zaptı sabık hulâsası
2. — Evrakı varide
Hedmedilen ebniyeye mukabil verilen emva
li •metru'kei gayrimenlkule bedelâtmın sureti
tesviyesi hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai kanuniye
Tecili takibat Kanununun iki ay temdidi
hakkında Erzincan Mebusu Hüseyin Beyle rüfekasmm teklifi kanunileri
Meclisi umumii livanın küşadı münasebetiyle Kütahya Mutasarrıfının telgrafı
Misakı Millîden inhiraf edilmiyeceğine dair
Tokad Belediye Eeisiyle rüfekasının telgrafı
Müdafaai Milliye kadrolarının tetkiki için
Müdafaai Milliye Encümeninden münsip ze
vatın iştiraki hakkında Müdafaai Milliye Ve'kâletinin tezkeresi
Mecellenin Kitab-ül buyu'unun bâzı mad
delerinin tadiline dair Heyeti Vekileden mev
rut lâyühai kanuniye
Hiyaneti vataniyeden mahkûm Süleymanoğlu Veli ile haltip Mustafa ve refikleri hakkın
da Adliye Vekâletinden m evrat iki kıta evrakı
hükmiye
Mezuniyete dair Divanı Riyaset kararı
Biga Mebusu Hamid Beyin tecavüzü müd
detine dair Divanı Riyaset kararı
Sabık Aydın Mebusu Abdullah Efendinin
Meclisi Mebusandalki tahsisatına dair Dâvanı

Riyaset kararı
Ergani Mebusa Sırrı Beyin Nisabı müzake
re Kanununun 'bâzı maddelerinin tadiline dair
teklifi kanunisi
Encümenlerden gelen mazbatalar
Millî cephelerde hizmet eden zâbîtana kı
dem zammı hakkındaki teklif ve Müdafaai Mil
liye Encümeni mazbatası
Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hacı Men
in ed hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye
Encümeni mazbatası
Hiyaneti vataniyeden mahkûm Hoca Mahmud hakkındaki hükmün tasdikine dair Adliye
Encümeni mazbatası
İdama mahkûm ve Heyeti Temyiziyece mu*
saddak Ali Efe hakkındaki hükmün ref'ine dair
Adliye Encümeni mazbatası
Hapsanesinin tebdilini istida eden Hacı
Mehmed'in istidasının reddine dair Adliye En
cümeni mazbatası
Trakya'nın işgali zamanında vukua gelen
ceraim hakkında mahakimce verilen mukarrerata dair Adliye Encümeni mazbatası
Bugün müzakere edilecek mevad
Ziraatte müstamel mevaddı müştaile ile hayvatanm Gümrük Resminden istisnasına dair iki
lâyiha
Vilâyatı müstahlasa m aha kim. mukarreratına
dair lâyihai kanuniye.
T. B. M. M. Matbaası

