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bütçesine tahsisatı munzamına ilâvesine dair
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REÎS — İkinci Reisvekidi ismet (Beyefendi
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Haydar Rüşdü Bey (Denizli)

REİS — Ekseriyetimiz hâsıl oldu. Celseyi
açıyorum. Efendim! Zaptı sabık hulâsası oku
nacak :

mütalâa var um efendim? (Hayır sesleri) Zap
tı saıbık hunlâsası aynen reyi âlilerine vaz'ediyoruım. Kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir.

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Birinci Celse
Reissisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tah
tı Riyasetlerinde hiliçtimâ zaptı saibıfc hulâsası
kıraat ve aynen kabul edildi. Evrakı varide
aidolduğu mahallere havale olundu. Encümen
lerde mevrut mazabıt Ruznameye alındı. Mu
hacirin Cemiyeti Kongresiyle
Bozcaada'dan
mevrut telgraflara Divanı Riyasetçe cevap ita
sı tensibedikli. İktisat Vekili Malhımud Esad
'Beyin istifanamesi okundu, Ruznaimeye alı
nan Avans Kanununun takdimen müzakeresi
hakkında Maliye Vekili Hasan Fehımi Beyin;
Aydm ve havalesinde ilân edilen tdarei örfiye
'hakkındaki mazbata ile men'i şekavet lâyihai
kanuniyesinin keza sair mevadda tercihan müza
keresi hakkında Karesi Mebusu VehJbi Beyin
teklifleri kabul ve İktisat Vekâleti intihaJbatı
icra olunduktan sonra Celsei hafiyeye geçildi.
(İkinci Celse hafidir)
Üçüncü Celse
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin tahtı* Riyaset
lerinde bilmikad İktisat Vekâleti için yapılan
intihalbatta (154) reyle Traibzion Mebusu Ha
san Beyin intihaibedilmi§ olduğu Makamı Riya
setten bittebli'ğ Salı günü İçtima edilmek üze
re Celseye nihayet verildi.
İkinci Reisvekili
Kâtip
Çorum
Karahisarr Sahib
İsmet
Ruşen Eşref
Kâtip
Denizli
Haydar Rüşdü
REİS — Zaptı sabık hulâsası 'hakkında bir

2. — EVRAKI VARİDE
1. — Amasya (sabık) Mebusu Ömer Lûtfi
Beyin, Bilûmum şirketlerde Türkçe
lisanının
istimali hakkında kanun teklifi ve Nafıa Encü
meni mazbatası (2/91)
(Ruznameye)
2. — Amele taburları efrat ve zâbitanına ve
rilecek ikramiyeler hakkında lâyihai kanuniye ve
Nafıa Encümeni mazbatası
(1/67)
(Müdafaai
Millîye ve Muvazenei Maliye encümenlerine)
Takrirler
1. — İstanbul Mebusu Hamdullah Subhi Bey
le yüz altmış
refikinin, Ankara'da Türkocağı
ittihaz edilen binanın bedeli mukarreri ile Ocağa
terk ve tahsisime dair temenni takriri
(4/43)
(İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine)
2. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, Reji
tütünlerinin' nevi ve fiyatlarının
murakabesine
dair temenni takriri (4/42) (İcra Vekilleri He
yeti Riyasetine)
4. — MÜZAREKE EDİLEN MADDELER
REİS — Efendim ruzmamemizin birinci nu
marasında bulunan Posta Kanununun birinci
maddesinin zeyli encümenden henüz gelmediğin
den müzakeresini talik ediyoruz.
* 1. — Cidali Millîye iştirak )etmiyen *<ve Tür
kiye'den ayrılan mahallerde muhtelif suretlerle
kalan ve İstanbul'ca kayıtları terkm edüen er
kân, ümera, zâbitan ve mensubîni
askeriyenin
terkini kayıtları hakkında kanun lâyihası ve Mü
dafaai Milliye Encümen mazbatası (1/2)
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T. B. M. Meclisi Riyaseti Oelilesine
Cidali Millîye iştirak etmiyeıı veya Harbi
Umumî neticesinde Türkiye'den ayrılan memle
ketlerde muhtelif suretlerle kaldıkları sabit ola
rak İstanbul'ca kayıtlan terkin edilen erkân,
ümera, zâbitan ve mensu'bîn'i askeriyenin terki
ni kayıtları hakkında tanzim ve İcra Vekilleri
Heyetinin 10.4.1339 tarihli içtimasmda kabul
edilen lâyihai kanuniye ile Müdafaai Milliye
Vekâletinin esbabı muci'besini havi 26 . 3 . 1339
tarih ve Muamelâtı Zatiye Dairesi 10133/124
numaralı tezkeresi sureti nıusaddakası
Teften
takdim kılınmıştır. İfayı iktizasiyle neticesinin
iş'arma müsaade buyurulmasmı istiröıam eyle
rim efendim.
10 . 4 . 1339
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Hüseyin Rauf
SURET
tera Vekilleri Heyeti Riyasetine
17 . 3 . 1339 tarih ve 6/732 numaraya cevap:
1. — Ordu erkân ve ümera kadrosunun taş
kın bir vaziyette bulunmasından dolayı, mem
leketin en buhranlı bir zamanında muhtelif esbab ve sevaikıu tesiriyle Anadolu'ya iltihak e'tmiyerek İstanbul'da, ve memailiki müsta'hlasada
seyirci vaziyetinde kalan ve halen ve âtiyen vü
cutlarından hakkiyle istifade mümkün ol anı ıyacağı tabiî bulunan erkân ve ümera ile
2. — Harbi Umumî neticesinde Türkiye'den
ayrılan memleketlerde muhtelif suretlerle kal
dıkları sabit olarak İstanbul'ca kayıtları terkin
edilen erkân, ümera, zâbitan ve mensubîni as
keriye hakkında âcil bir karar ittihadı elzem ve
zarurî (görülmekte olduğundan merbut teklif
lerin keshi kanuniyet etmesi esbabının istikmaî
buyurulması mâruzdur.
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seneyi ve ümeradan yirmibeş seneyi ikmal eden
lerin bir defaya mahsus olarak rızalarına ba
kılmaksızın tekaütleri icra edilir.
2. — Tekaüt ve istifa Kanunnamesinin işbu
kanuna mugayir ahkâmı keenlemyekûndur.
3. — Balkan Harbi ve Harbi Umumi netice
sinde Türkiye'den ayrılan Irak, Suriye, Filis
tin, Makedonya ve Arnavutluk'ta
bilihtiyar
kaldıkları veyahut memaliM mezkûreye bilâmezuniyet gittikleri veyahut
mezunen gidip
müddeti mezuniyetlerini dört ay tecavüz ettir
miş oldukları kayden sabit olan berrî, bahrî,
havai ve jandarma sınıflarına mensup erkân,
ümera, zâbitan ve mensubîni askeriyenin İstik
lâl Harbinin mebdei ve Meclisi Millînin küşadı
tarihi olan 23 Nisan 1336 tarihinden itibaren
kayıtları terkin olunur.
4. — işbu kanunun icrasına Müdafaai Mil
liye Vekâleti memurdur.
10 . 4 . 1339
İcra Vekilleri Heyeti
Reisi
Şer'iye Vekili
Hüseyin Rauf
Vehbi
Müdafaai Milliye Vekili
Adliye Vekili
Kâzım
Rifat
Dahiliye) Vekili
Hariciye Vekili
Ali Fethi
îmzada bulunamamıştır
Maliye Vekili
Maarif Vekili
Hasan Fehmi
İsmail Safa
Nafıa Vökili
İktisat Vekili
Feyzi
Mahmud Esad
Sıhhiye ve Muaveneti
İçtimaiye) Vekili
Erkânı Harbiyei UnıuHini imzada
miye Vekâleti Vekili
bulunamamıştır
Kâzım
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası

Kanun lâyihası

Cidali Millîye iştirak etmiyen veya muhte
lif suretlerle Türkiye'den ayrılan memleketler
de kaldıkları anlaşılan erkân, ümera, zâbitan
ve mensubîni askeriyeninn tabi olacakları mua
mele hakkında Heyeti Celileden muhavvel lâ'yihai kanuniye tetkik olundu.

Tekaüt ve istifa Kanunnamesinin 26 Hazi
ran tarihli fıkrasına zeyildir :
1. — İstanbul'da ve memali'ki müstahlasada
kalıp Millî Cidale iştirak etmemiş olan berrî,
bahrî, havai ve jandarma sınıflarına mensup
erkândan müddeti muayyenei kanuniye olan otuz

Cidali Millînin devamı esnasında Anadolu'
ya gelerek vatanın uhdelerine tevdi eylediği
vazaifi ifaya şitabeylemeleri lâzımgelirken İs
tanbul'da ve memali'ki müstahlasada kalan er
kân, ümera, zâbitan ve mensubîni askeriyenin
bilhassa vakti hazara nıcu eden ordu kadrola-

.

?

Müdafaai Milliye Vekili
Kâzım
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kâtı Milliye aleyhindeki teşkilâtına girmiş bulu
n n m ınüsaitsizliği hasebiyle hidem'atı askeriye
de istihdamları tamamen gayrimümkün bulun- i nan bilûmum mensubîni askeriye her hangi sınıf
ve rütbede bulunurlarsa bulunsunlar müddeti
duğu anlaşıldığından bu zevattan müddeti kahizmetlerine göre tekaüt veya istifaya sevk olu
nuniyelerini ikmal edenlerin arzularına bukılnurlar.
maksızm tekaüde şevkleri encümenimizee müna
sip görülmüştür. Bilûmum ordu mensubîninden
MADDE 2. — istanbul'da ve memaliki müs
olup da yalnız harekâtı istihlâskâraneye iltihak
tahlasada kalıp Mudanya Mütarekesine kadar
veya müzaheret etmemekle kalmıyarak aynı
Millî Cidale iştirak etmemiş olan benî, bahrî, ha
zamanda düşman amaline fiilen mürevviç olan o
vaî ve jandarma sınıflarına mensup erkândan,
zamanki istanbul Hükümetince vücuda getirilen
müddeti muayyenei kanuniye olan otuz seneyi
mukabil teşkilâta her hangi suretle dâhil olmuş
ve ümera ve zâbitan ve memurin ve mensubîni
(bulunanların ise asaletin ve 'kahramanlığın tim
askeriyeden yirmi beş seneyi ikmal edenlerin
sali bulunan Millî Orduya idaımei nisbeftleri hiç
bir defaya mahsus olarak rızalarına bakılmak
bir zaman şayanı kabul olmıyacağından bu gibi
sızın tekaütleri icra edilir.
s
lerin bilaistisna ve müddeti hizmetlerine bakılÂtideki fıkralarda gösterilenler işbu madde
mıyarak tekaüt ve istifaya şevkleri pek lüzumlu
hükmünden müstesnadırlar.
!bir şeydir. Bundan Ibaşjka 1324 Inlkılâlbından
A) Türkiye Bahriye kadrosunu teşkil etmek
beri vukubulan muharebat ve hâdisat neticesinde
üzere 1340 bütçesine dâhil olacaklar.
Türkiye'den ayrılan manatık ahalisinden olduk
B) ; Esbabı katiyei sıhhiyeden dolayı vazifei
ları cihetle muhtelif esbabın tahtı tesirinde ola
'milliyeye şitabedemiyenler.
rak mema'lıiki mezkûreye giden ve orada kalan ve
C) Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müdafaai
şimdiye kadar nisbeti mesleki}'eleri hakkında mu
Milliye Vekâletlerince ve Jandarma mensupla
ayyen ahkâmı kanuniye vaz'e'dilemiyen ordu men
rından Dahiliye Vekâleti ve Umum Jandarma
suplarının da bu münasebetle tâyini vaziyetleri
Kumand'anlığınca her hangi bir müessesede tav
•muvafık görülmüştür. Memleketleri hudut hari
zif veya her hangi bir mahalde hidematı millicinde kalan ve halen: orduda müstahdem bul iman
yede istihdam edilenler.
bilûmum ashabı rütbe ve mensubımi askeriyeden
D) 1338 senesi Martından sonra esaretten
'memleketlerine avdet etmek istiyenler hakkında
Dersaadet'e veya memaliki müstahlasuya avdet
bu arzularının tatminini kâfil ahkâm vaz'olun
eyliyen erkân ve ümera.
muştur. Bu suretle Millî Ordumuzun hazarî kad
I!) 26 Ağustos 1338 tarihine kadar ma ka
rosu ihtiyacından fazla bulunan erkân, ümera,
inatı
askeriyeye resmen müracaat ederek caizülzâbitan ve mensubîni askeriyeden mühim bir
istihdam
oldukları halde kadroların ademimüsaakısmının saf haricine çıkarılması tahtı imkâna
desinden dolayı vücutlarına lüzum olmadığından
girdiği gibi her hangi bir mülâhaza ile mücadeAnadolu'ya
gelmemeleri (hakkında kendilerine
lei Milliyeye muhalif teşkilâta dâhil olanların
tebligat
ifa
olunanlar.
da ordudan ihraçları temin edileceğinden ahkâ
mı mâruzayı muhtevi olmak üzere tadilen tan
MADDE 3. — ilânı Meşrutiyetten itibaren
zim kılınan lâyihai kanuniye âtide Heyeti Ceana vatandan ayrılarak bugünkü Türkiye hudut
lilenin nazarı münakaşasına arz olunmuştur.
ları haricinde kalmış bulunan bilûmum memalikte hizmet kabul ederek veya etmiyerek bilihti11 . 9.1339
yar kalan veyahut memaliki mezkûreye bilâmezuniyet giden veya mezunen gidip de müddeti
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve hududu
mezuniyetlerini tecavüz ettiren berrî, bahrî, ha
millî haricinde kalan erkân, ümera, zâbitan ve
vai ve jandarma sınıflarına mensup muvazzaf,
memurin ve mensubîni askeriye hakkında yapı
mütekait ve ihtiyat erkân, ümera, zâbitan ve me
lacak muameleyi nâtık Kanun
murin ve mensubîni askeriyenin tarihi infikâklerinden itibaren nispeti askeriyeleri kat'olunur.
MADDE 1. — istanbul veya diğer memaliki
Yemen'in vaziyeti mahsusasından dolayı orada
müstahlasada kalarak Millî Mücadeleye iştirak
kalmış olan Türkiyeli erkân, ümera, zâbitan ve
etmiyenlerden her hangi suretle Kuvayı Inzıbamensubîni askeriye, Lozan Muahedesinin imzatiyeye ve o zamanki istanbul Hükümetinin Hare-
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smdan itibaren altı ay zarfında mazur ve bu
madde hükmünden müstesna addolunur.
MADDE 4. — Memleketleri hududu millî ha
ricinde kalan ve halen Orduyu millîde istihdam
edilmekte olan berrî, bahrî, havaî ve jandarma
sınıflarına mensup erkân, ümera, zâbitan ve me
murin ve mensubîni askeriyeden memleketlerine
gitmek arzu ve talebinde bulunanlar istifa, teka
üt ve tahdidi sin gibi müddeti muayyenei niza
miyelerinin ikmaline bakılmaksızın ve ilerde hiç
bir hak talelbinde bulunmamak §artiyle memleket
lerine terhis olunurlar.
MADDE 5. — işbu kanun tarihi neşrinden
muteberdir.
MADDE 6. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye ve Dahiliye vekâletleri memurdur.
Müdafaa! Milliye
.Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Karahisarı ıSahib
Kütahya
Ali
Receb
(Kâtip
'Zonguldak
Âza
Yusuf Ziyacddin
Mustafa
Aza
Aza
Âza
Avni
(lalib
Ali Rıza
Âza
Âza
Âza
istanbul
Tekirdağ
Lâzistaıı
Ahmed 'Hamdi
'Cemil
Ah'med Puad
REİS — R-uznamenin ikinci numarasında.
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve hududu
millî haricinde kalan erktin, ümera, zâbitan ve
mermıi'în ve mensubîni askeriye hakkında yapıla
cak muameleye ve Mücadelei Milliyeye iştirak
edenlerin tekaüt müddetlerinin sureti hesabını'
nfıtık •lâyihai kanuniye gecen hafi celselerde mü
zakere ve kabul edilmiş olduğundan kanunun he
yeti umumiyesini reyi âlilerine vaz'ediyorum.
RECEB B. (Kütahya) — Müstaceliyet karaııiyle geçen celselerde kabul edilmiştir.
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve hudu
du millî haricinde kalan erkân, ümera, zâ
bitan ve memurin ve mensubîni askeriye hak
kında yapılacak muameleyi ve Cidali Millîye
iştirak edenlerin tekaüt müddetlerinin sureti
hesabım nâtık Kanun
MADDE 1. — İstanbul ve vilâyatı müstahlâsa ile Türkiye haricinde kalarak Millî Mü
cadeleye iştirak etmiyen berrî, bahrî ve havai
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ve jandarma sınıflarından muvazzaf mütekait
ve ihtiyat bilûmum erkân, ümera ve zâbitan
ve memurin ve mensubîni askeriyeden her
hangıi bir suretle Harekatı Milliye aleyhin
deki teşkilâta dâhil oldukları veya münferi
den çalıştıkları bir heyeti mahsusa tarafın
dan yeniden tetkik ve tahkik neticesinde sa
bit olanların bir daha Hidematı Devlette is
tihdam edilmemek üzere nisbeti
askeriyeleri
kat 'olunur.
MADDE 2. — Millî Orduya resmen davet
edilip de icabet etmemiş olan ordu mensubîninin dahi nisbeti askeriyeleri kat'olunur.
MADDE 3. — 26 Ağustos 1338 tarihine
kadar İstanbul'da ve vilâyatı /müstahlasada
kalmış olan berrî, bahrî, havai ve jandarima sınıflarına mensup erkândan müddeti mu
ayyene! kanuniyesi olan otuz seneyi ve ümera
ve zâbitan ve memurîn ve mensubîni askeri
yeden yirmi beş seneyi ikmal edenlerin bir
defaya mahsun olmak üzere rızalarına bakıl
maksızın tekaütleri icra edilir.
Âtideki fıkralarda gösterilenler işbu mad
de ahkâmından müstesnadırlar:
A) Türkiye Bahriye kadrosunu teşkil et
mek üzere 1340 bütçesine dâhil olacaklar.
B) Erkânı Harbiyei Umumiye ve Müda
faai Milliye Vekâletince ve jandarma men
suplarından Dahiliye Vekâleti ve Umum Jan
darma Kumandanlığmca her hangi bir müesse
sede tavzif veya her hangi bir mahalde hi
dematı milliyede istihdam edildikleri sabit
olanlar ve berrî ve bahrî mekâtibi askeriye
muallimleriyle idare memurları.
C) 1338 senesi Martından sonra esareten
İstanbul'a veya memaliki müstahlâsaya avdet
edenler.
D) Caizülistihdam oldukları halde kadro
ların ademimüsaadesinden dolayı vücutlarına
lüzum olmadığından Anadolu'ya gelmemeleri
hakkında kendilerine tabligat ifa olunanlar.
MADDE 4. — Üçüncü maddede zikrolunan
müddetleri ikmal etmemiş olanlardan hazarı
kadro haricinde kalacak olanlar dahi müddeti
hizmetlerine göre tekaüde sevk olunanlar.
Bunlardan kadro dâhilinde kalacakların
son rütbelerine mahsus terfi kıdemlerinden
birer sene tenzil olunacağı gibi orduda bir
sene hizmet etmedikçe terfi dahi edemezler.
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MADDE 5. — îlân Meşrutiyetten itibaren
anavatandan ayrılarak bugünkü Türkiye hu
dutları haricinde kalmış bulunan bilûmum
memalikte hizmet kabul ederek veya etmiyerek bilihtiyar kalan veyahut memaliki mezkfıreye bilâmezuniyet giden veya mezunen ve tebdilhava suretiyle gidip müddeti mezuniyetleri
ni tecavüz ettiren berrî, bahrî, havaî ve jan
darma sınıflarına mensup muvazzaf, mütekait
ve ihtiyat erkân, ümera ve zâbitan ve memu
rin ve mensubîni askeriyenin mezuniyet veya
tebdilhava müddetlerinin hitamından itibaren
nisbeti askeriyeleri kat'olunur.
Yemenin vaziyeti mahsusasmdan
dolayı
orada kalmış olan Türkiyeli muvazzaf ve ih
tiyat erkân, ümera, zâbitan ve memurin ve
mensubîni askeriyeden Türkiye'ye avdetleri
Hükümetçe temin ve kendilerine tebligat icra
edildikten sonra dört mah zarfında iltihak edenler bu madde hükümden müstesnadırlar.
Bu kabîl zâbitan işbu müddet zarfında esir
zâbitan hakkındaki ahkâmı kanuniyeye tabi
tutulurlar.
MADDE 6 — Memleketleri hududu millî
haricinde kalan ve halen orduyu millîde istih
dam edilmekte olan berrî, bahrî,havayî ve jan
darma sınıflarına mensup muvazzzaf, müte
kait ve ihtiyat erkân ümera, zâbitan, memurin
ve mensubîni askeriyeden memleketlerine ilti
hak etmek arzu ve talebinde bulunanlar, istifa
ve tekaüt ve tahdidi sin gibi müddeti muayyenei nizamiyelerinin ikmaline bakılmaksızın > ve
ileride hiçbir hak talebinde bulunmamak şartiyle 1339 senei maliyesi nihayetine kadar
memleketlerine terhis olunurlar.
MADDE 7 — Harekâtı Millîyenin mebdei
fiilîsi İzmir'in tarihi işgali 15 Mayıs 1335 ve
miintehai fiilîsi Lozan Muhadesinin Meclisi
Millî tarafından tarihi tasdiki olup mezkûr ta
rihiler arasında Anadolu'ya iltihak ederek Millî
Orduda hizmet eden sunufu muhtelife erkân,
ümera ve zabıtan ve memurin ve mensubîni
askeriyesine hizmette bulundukları müddet na
zarı dikkate alınarak Askerî Tekaüt ve Istifa Kanununun beşinci maddesi mucibince mu
amele yapılır.
MADDE 8 — işbu kanun tarihi neşrinden
itibaren meriyülicradır
MADE 9 — îşbu kanunun icrayı ahkâmına
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Müdafaa! Milliye ve Erkânı Harbiye Vekille
ri memurdur. 14 Safer 1342 ve 25 Eylül 1339
REİS — Kanunun heyeti umumiyesini reyi
âlilerine vaz'ediyorum efendim. Kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsınlar. Kakül edilmiştir.
RAGIP B.
(Kütahya) — Verdiğim bir
taferir hakmda mâruzâtım vardır.
Malûmuâliniz, temenni takrirleri nizamna
memizde yok, fakat bu Mecliste âdet olmuş
tur. Bunlardan bir kısmı tasvip veya ademitasvip gibi bir şeye tabi olmıyarak doğrudan
doğruya tebliğ edilerek gidiyor. Diğerleri de,
öteden beri Meclisten tasviben gidiyor. Binaen
aleyh Meclisten yüz altmış arkadaşımız tarafın
dan verilmiş Türkocağma dair bir takrir vardır
ki, bunun Meclisten tasviben gitmesi lâzımgelir.
Bunun tasviben icra Vekilleri Riyasetine gitme
sini teklif ediyorum.
R E l S — Efendim, takrirde (tasvip) teklif
edilmemiştir, icra Vekilleri Riyasetine tevdi edil
miş ve binaenaleyh mesele hitam bulmuştur. Usul
hakkındaki mütalâatmız evvelce de nazarı dikka
te alman bir takrirle Nizamnamei Dahilî Encü
menine gitmiştir. Encümen bu hususta bir karar
verecektir.
RAGIB B. (Kütahya) — işte bendeniz de bu
nun tasviben gitmesini teklif ediyorum.
RE IS — Takrirde tasvip teklifi yoktur. Ruznamemizin üçüncü numarasında..
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tak
rirden maksat zaten tasviptir. Yoksa kcyf için
takrir gitmez efendim.
REİS — Efendim, ruznamemizin üçüncü nu
marasında Avans kanunu lâyihası vardır.
3. — BEYANAT
i . —- İktisat Vekâletine intihabedüen Trabzon
31ebusu Hasan Beyin beyanatı.
HASAN B. (Trabzon) - - iktisat Vekâletine
bendenizi intihabeden arkadaşlara ve bu tevec
cüh ve itimada arzı şükran eylerim, (işitilmiyor
sesleri) Harekâtım bu teveccüh ve itimada lâyık
olmaktan ibaret olacaktır. (Lâyıksınız sesleri)
İktisat Vekâleti malûmuâlileri olduğu veçh üze
rine aralarında pek sıkı irtibat ve münasebetleri
olmıyan mütaaddit müdiriyeti umumiyelerden
müteşekkildir. Ziraat, Maden, Orman, Sanayi ve
istatistik müdiriyeti umumiyeleri vardır. Bu şu
belerin her biri birer ihtisas meselesidir. Sureti
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mahsusada ihtisasa ve malûmatı âliye ve f enniye-* J Nisan 1339 tarihli tahsisat kanunları ile iki de
ye mütevakkıftır. Vekâletin elinde pek kıymetli
fa da alınan (67 614 255) liralık tahsisat hi
birçok memur bulunmakla beraber bu şubelerin
tama ermekte bulunmuş olmasına nazaran yeni
her biri, ki memleketimizin hayatı iktisadiyesinden tahsisat alınmasına lüzum ve mecburiyeti
de birer şube teşkil eder; bunların zamanı hâzıra
katiye hâsıl olmuş ve Hazinenin vaziyeti mali
göre ıslahı muvafık görülmüş ise de kâfi miktar
yesi, devairin ihtiyacatı hakikıyesi nazarı dik
da erbabı ihtisasın maalesef mevcudolmadığını
kate alınarak meıfbutan takdim kılman lâyihai
arz etmek isterim. Bu şubelerin her birine ait hukanuniye tanzim edilmiştir.
susatta Heyeti Celilenin re'sen irae buyuracağı
MADDE 2. — İşbu kanun lâyihasının müta
veçhelerden maada her şubenin ihtisası dairesin
lâasından müstesban olacağı veçhile yeniden is
de verecekleri izahat ve ihzaratı ayrıca Heyeti
tenilen tahsisat miktarı (43 364 896) liradan
Celileye takdim edeceğim. Bu hususta Heyeti Ceibaret olup meblâğı mezkurun tefrik ve tahsi
lilenizin de müzaheretini istirham eylerim.
sinde - pek mülbrem ve müstacel birkaç tahsi
sat müstesna olmak üzere - 1338 senesinde alı
2. — 1339 senesi Hidematı Umumiyesi için
nan tahsisat esas ittihaz edilmiş ve zaten hali
ikinci altı aylık tahsisat kanunu lâyihası ve Mu
malî de bundan fazla tahsisat kabulüne gayrivazenesi Maliye Encümeni mazbatası (1/28), Rü
müsait bulunmuştur. Maaşata zumaim icrası 1340
sumat vesaiti bahriyesine ilâveten mubayaası za
bütçesinin tasdikine bırakılmak gayesi gözetil
ruri görülen merakip bedeliyle masarif atı sairesi
diği gibi yeniden icrasına lüzumu katî görülecek
için 1339 senesi bütçesine tahsisatı munzamma
teşkilât için sarfı muktazi mebaliğin de her dai
ilâvesine dair kanun lâyihası (1/232) ve 1338 se
renin kendi tasarrufatmdan temin edilmek şarnesi ikinci altı aylık avans lâyihasında Müdatiyle kabulü zarurî görülmüş ve kanunun ikin
faai Milliye Vekâleti için kabul, edilen 12 kü
ci maddesi bu esasa göre teklif olunmuştur.
sur milyon lira ahiren 13 milyon liraya iblâğ
MADDE 3. — Memurini mazule maaşatı
edildiğinden ve Muvazenei Maliye Encümenin
her vekâlet bütçesinde faslı mahsus olarak ko
de bulunan mezkûr lâyiha ile tevhiden müzake
nulan taihsisattan tediye edilmektedir. Bu su
resine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
retle verilmekte olan mazul memurlar maaşatı
keresi (3/123) ve Muvazenei Maliye
Encümeni
tahsisatı fevkalâdeleriyle
birlikte yedi, sekiz
mazbatası
yüz Ibin lira tutmaktadır. Hazinenin hali malî
26.8.1339
si yalnız memurini mazule için böyle senevî ye
di,
sekiz yüz bin lira tediyesine hiçbir zaman
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine
müsaidolmıyacağı
cilhetle bunlar için esaslı bir
1339 senesi hidematı umumiyesi için 28 Şu
tedbir
ittihazı
zarurî
ve katî
görülmektedir.
bat 1339 ve 15 Nisan 1339 tarihli kanunlar ile'
Gerçi
Hazinece
bilûmum
maaşatı
zatiye asha
sarfına mezuniyet verilen taihsisatm hitam bul
bı için bir kanun lâyihası ihzar edilmekte olup
makta olmasına binaen ikinci altı aylık ihtiyaİm
meyanda memurini mazule için de bâzı esas
cat için Maliye Vekâletince tanzim ve îcra Ve
lar
vaz'ı teemmül edilmekte ise de elyevm İs
killeri Heyetinin 26 . 8 .1330 tarihli içtimamda
tanbul
devairinden açıkta kalan memurlardan
Meclisi Âliye sevkı takarrür eden (43 364 896)
bir
kısmı
muzu'liyet ma aşlarını. mensubol'dukları
liralık tahsisat lâyihai kanuniyesi iktisabı kave'kâlet 'bütçelerinden almakta oldukları' halde
nuniyet eylemesi marazında leffen arz ve tak
(salbılk Mabeyin kâtipleri Meclisi Ayan kâtipleri,
dim kılınmıştır efendim.
Hazinei Hassa memurları, Şûrayı Devlet me
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
murini mazul esi) gibi teşkilâtı hazıra! Hükü
Ali Fethi
mette mukabili bülunmıyan devairi merkeziye
memurini mazulesi maaşatı hiçbir vekâlet büt
1339 senesi ikinci altı aylık tahsisat kanunu
çesinde konulmamış ve hu itibarla bunlar el
esbabı mucibe lâyihası
yevm mazuliyet maaşlarını alamamakta bulun
muşlardır. Berveehi mâruz umum maaşatı za
MADDE 1. — 1339 bütçesi Meclisi Âlice
tiye
eshabı hakkmdaıki tedabir, bilâhara baş
henüz tastik edilmemiş olmasına ve halbuki sekaca
ittihaz edilmek üzere bir fcnsıim memurini
nei mezkûre hidematı için 28 Şubat 1339 ve 15 |
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ra azule maaşatmın muhassasatı Zatiye bütçesi
ne ilâvesi zarurî görülmüş, üçüncü madde bu
na müsteniden vaz'edilmiştir.
MADDE 4. — Şimdiye kadar avans namı
'altında alman tahsisatlar Heyeti Vekilece
mevadda tevzi edilegelmekte idiyse de gerek
bu1 tahsisatın tefrikinden ve gerek hasbellüzuoı
maddeden maddeye münakale icrasında elde sa
rih bir mezuniyeti kanuniye bulunmadığı cihet
le Divanı Muhasebatla bâzı hususta içtihat ve mü
nakaşalar zuhur etmekte ve binaenalyh bu hu
susun sarahaten tesbitine Hazinece lüzumu kati
görülmektedir.
Bütçeler Meclisi Âlice vakit ve zamaniyle
tasdik edildiği halde bittabi bu maddelere lü
zum kalmıyacak ise 'de senenin altı ayı geçmiş1
olmasiyle altı aylık bakıyei muhassasatın Meelisi Âlice fasıl ve madde üzerinden tetkikine
pek de imkân görülmemekte olduğundan tevzi
atın her halde Heyeti Vekilece icrası zarurî
^bulunmakta ve bu itibarla mezkûr mıadde tek
lif olunmaktadır.
MADDE 5. — Elyevnı mevcut Hükümet ko
nağı, Devairi Hükümeti istih abedemediği cihet
le devairin bir kısmı şurada burada Ikira ile
tutulan evlerde bulunmaktadır. Bu yüzden çe
vrilen müşkülât ve ihtiyacatı Hükümet bir de
receye kadar te'hivin edilmek üzere Heyeti Ve
kilece verilen karara ve bütçenin
[Hükümet
konakları inşaat ve tamiratı] maddesindeki
mevzu tahsisata müsteniden Maliye Vekâleti bi
nasına başlattırılmış idi. Bu binanın inşasın
da azamî tasarrufa riayet edilmekte olup maahaza 'bununla da devair ihtiyacı tamamen te
min edilemiyeceği 'gibi mülhakat Hükümet
konaikları dahi e'kser mahallerde muhterik ol
duğundan gerek bunların ve gerek hitamı in
şaatta' yeniden bir veya iki bina, inşaasu zarurî
görülmüş ve hususatı mezlkûre için Usulü Muhasebei Uumumiye Kanununun mevaddı mahsusası mucibince mıüstakillen tahsisat alınması
mıiktazi oinıasiyle bu senelik üç yüzelli bin
liralık tahsisat istenilmiştir.
27 . 8 . 1339
Hükümetçe tanzim olunan lâyihai kanuniye
.MADDE 1. — 1339 senesi hidematı uımumiyesi için 28 Şubat 1339 ve J5 Nisan 1339 tarih
li Tahsisat \ kanunları ile sarfına mezuniyet ve-
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rilmiş olan 67 614 255 liraya zamimeten mer
but (A) cetvelindeki tertip veçhile 43 364 896
liranın sarfına mezuniyet verilmiştir.
MADDE 2. — Alelûmum devairi mülkiye ve
^askeriyenin maaş sarfiyatı Muvajzenei Maliye
Encümeninin 1338 senesinde tesbit etmiş oldu
ğu kadro miktarını tecavüz edemez. Şu kadar
ki devair kadrolarında icrası muktazi teşkilât
ve tadilâtı her daire için merbut cetvel ile sar
fına mezuniyet verilen mekadiri tecavüz etme
mek şartiyle icraya, Muvazenei Maliye Encüme
ni mezundur.
MADDE (3. — Mülga devairden teşkilâtı
hazırai Hükümetçe mukabili bulunmıyan devair
memurini mazulesi maaş'atı Muh'assasatı Zatiye;
bütçesinde açılacak faslı mahsustan tediye edi
lecektir.
MADDE 4. — Kadroya müstenit maaştan
gayrısarfiya't her daire için birin'ci madde 'mu
cibince senei haliye için sarfına mezuniyet ve
rilen miktarı tecavüz etmemek şartiyle Heyeti
Vekilece fusul ve mevadda tevzi olunur. Ve bu
tevziattan senra ledelicap fasıl dâhilinde mad
deden maddeye münakale icrasına Maliye Ve
kâleti mezundur.
MADDE 5. — Gerek Ankara'da ve gerek vilâyatta derdesti inşa bulunan Hükümet konak
larının ikmali inşası veyahut evrakı keşfiyesi
alınarak inşası zarurî görülen mebanii emîriyenin inşaat ve tamiratı için Maliye bütçesinin
Hükümet konakları inşaat maddesine üçyüz bin
lira ilâve edilmiştir, işbu talhsisattan senei ha
liye zarfında sarf edilmîyen miktarının 1340 se
nesinde dahi sarfına devanı dunaeak ve bu in
şaat bütçede sarahaten muayyen hidema'ta ait
ahkâma tâbi bulunacaktır.
MADDE 6. — imalâtı Harbiye tahsisatın
dan inşa ve tesis olunacak fabrikalar dahi be
şinci maddenin son fıkrasındaki ahkâma tâbidir.
MADDE 7. Birinci ve ikinci Avans kanun
ları ve kavanini saire ile cibayet ve istifasına
mezuniyet verilmiş olan varidat kemafissabik
istifa edilecektir.
MADDE 8. — işbu kanun tarihi neşrinden
itibaren meriyü'licradır.
MADDE! 9. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na icra Vekilleri Heyeti memurdur.
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miyeden azamî derecede istifade temini için âtiyen lüzum görüldüğü takdirde tezyidedilmek
ve bir an evvel İstanbul, Mersin, Trabzon, İz
mir gibi mühim merakize tahsisiyle istimal edil
mek üzere vapur, motor, ganbot, istimbot veya
römorkör olarak yirmibir aded mütenevvi ve
saiti bahriyenin müstacelen mubayaasına lüzum
görülmüş olmakla bunlardan onbeş motorla iki
istimbot veya römorkörün mubayaa bedeli (ola
rak Rüsumat bütçesinin 112 nci faslının 22 nei
maddesine yetmiş bin ve Şubat gayesine kadar
devri çarh masrafiyle masarifatı sairesi için
yirnıibeş bin ki ceman yüz bin ve dört vapur
veya gambotun bedeli iştirası olarak yüz bin
ve sene gayesine değin devri çarh masrafiyle
masarifi saire için elli bin ki ceman yüz'elli bin
liranın 113 noü fasla ve işbu mera'kipte istih
dam edilecek .mürettebat ücreti olarak 113 noü
faslın onyedinci maddesine kırk bin lira ki, ce
man 290 000 liranın vaz'ına ihtiyaç hâsıl olmuş
ve hasbelicap ânifülarz vesaiti bahriye, senei ma
liye zarfında tamamen iştöra edilemediği tatodirde bakıyei tahsisatın 1340 senesine devriyle tan
zim kılman lâyihad kanuniye leffen takdim kılın
mıştır.
Lâyihai kanuniye

De'vairî Mülkiye Yekûnu
Bahriye
Mudafaai Milliye
Askerî Fabrikalar

43 364 896 00 Yekûn

Rüsumat tahsisatına
290 000 lira ilâvesi
hakkındaki lâyihanın esbabı mucibesi

MADDE 1. — Rüsumatın senei haliye büt
çesinin yüz onuncu faslının onikinci maddesine
yüz bin ve onyedinci muddesine kırk bin ve yüz
mıüçüncü faslına yüz elli bin lira ki ceman iki
yüz doksan bin liranın zami'meten sarfına mezu
niyet verilmiştir.
<
MADDE 2. — İşbu tahsisatın senıei haliyede
«arf edilemiyen miktarı 1340 senesinde dahd sarf
edilebilecektir.
MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden
itübaren meriyülicradır.
MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına
Maliye Vekili memurdur.

Varidatı rüsumiyenin hüsnücibayet ve isti
fasını ve kaçakçılığın men'i vukuunu teminen
liman ve savahilin emri tarassut ve muhafaza
sında istilhdam edilmekte olan rüsumat vesaiti'
İcra Vekileri Heyeti
bahriyesinin noksanından dolayı tekâlifi Dev
Reisi
letin rüknü mühimmini teşkil eden varidatı rüAli Fethi
sumiyeden büyük bir kısmının zıyaa uğramak
Mudafaai Milliye Vekilti
ta olduğu şimdiye kadar vâki olan tecarip ile
Kâzım
sabit olduğundan bu noksanlığın da ikmaliyle
Dahiliye Vefeüli
kaçakçılığın bihakkin men'i ve varidatı rüsu- 1
Ali Fethi
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12 . 9.1339
Şerliye Vekili
Mustafa Fehmi
Adliye Vekili
iSeyid
Hariciye VekiM
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Maliye Vekili
Hasan Fehmi
Nafıa Vekili
Feyzi
Sıhhiye ve Muaveneti
içtimaiye Vekili
Dr. Rıza Nur

25 9.1339

Maarif Vekili
ismail Safa
iktisat Vekili
Mahmud Esad
Erkânı Harbiye!
Umumiye Vekili
Fevzii

Müdafaai Milliye tahsisatının 13 milyon liraya
iblâğı hakkındaki Kararname sureti
(1339 senesi ikinci altı aylık tahsisait lâyihai
Ikanuniyeısinde Müdafaai Milliye Vekâleti için
12 587 232 lira tahsisat kabul edilmiştir. Büyük
Millet, Meclisi Riyasetine takdim olunan mezkûr
lâyihaya tahsisatın ademikifayesi ileri sürülerek
Müdafaai Milliye Vekili Kâzım Paşa Hazretleri
muhalif kalmışlardı. Mesele Heyeti Vekilede
tekrar tezekkür edilerek evvelce itası muvafık
görülen 12 587 232 liraya 412 768 liranın daha
ilâvesiyle tahsisatı mezibureniın 13 000 000 lira
ya iblâğı ve bunun iaşe faslına zammı ve bu mik
tara göre ordu mevcudundan tenzilât icrası hu
susunun da vekâleti müşarünileyhaya tebliği ten•sübedikniş olmakla keyfiyetin zeylen Meclisi Müşarünileyha Riyasetine arzı Heyeti Vekilenin
9 . 9 . 1339 tarihli ietiim anıda takarrür etmiştir.
9 . 9 . 1339
icra Vekilleri Heyeti
Reisi
Şer 'iye. Vekil i
Ali Fethi
Mustafa Fehmi
Müdafaai Milliye Vekili
Adliye Vekili
Kâzım
ıSeyid
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
Ali Fethi
(Bulunamadı)
Maliye Vekili
Maarif Vekili
Hasan Fehmi
ismail Safa
Nafıa Vekili
iktisat Vekili
Feyzi
Mahmud Esad
Sıhhiye ve Muavenetti
Erkânı Harbiyei
lejtiımaiye Vekili
Umumiye Vekili
i(Bulunaimadı)
Fevzi
No : 15

20 Eylül 1339

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası
1339 senesinin son altı aylık maaşat ve masa
rifine karşılık olmak üzere 43 364 896 liranın
avans olarak sarfına mezuniyet verilmesi hak
kında icra Vekilleri Heyeti Riyasetinden tak
dim kılınıp Büyük Millet Meclisi Heyeti Umu-
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miyesinden havale buyurulan lâyihai kanuniye
ve merbutatı tetkik ve müzakere olundu,
Şekli teklif 1339 senesinin son altı ayı zar
fında hidematı umumiyeye sarf ve 1339 sene
si bütçesinden mahsubedilmek üzere avans is
tenilmesinden ibaret ise de mahiyeti
mesele
1339 senesinde bütçe tanzim edilmiyerek geçen
sene kısmen Heyeti Umumiyece tasdik ve'kıs-.
men encümence tesbit edilmiş olan
cedavilde
mevcut fusul ve mevad dairesinde sarfiyat ic
rasına mezuniyet talebini muhtevi olmakla en
cümenimiz evvelemirde lâyihanın şekil ve ma
hiyetini tetkik etmiş ve âtide tafsilen arz olu
nan esbaba binaen iktisabı kanuniyet eyleme
sinde zaruret görmüştür.
Üç seneden beri muzır bir itiyat haline ge
len avans usulünün ne gibi esbabı mücbire tah
tında devam edegeldiginin ve hâlâ da bu sene
için kabulüne mecburiyet görüldüğünden He
yeti Celilece anlaşılabilmesi için Büyük Millet
Meclisi Hükümetinin bidayeti teessüsünden şim
diye kadar cereyan eden muamelâtı maliye ve
hesabiye hakkında iemalen bin hulâsa
arzını
muvafık görmekteyiz.
Büyük Millet Meclisi 23 Nisun 1336 tarihin
de içtima ederek Hükümetini tesis ve muame
lâtı Devlete vaziyed ettiği zaman elde mabihüttatbik 1336 senesi Mart ve Nisan ayları muvak
kat Bütçe Kanunu mevcut idi. Mezkûr iki ay
lık muvakkkat bütçe ingilizler tarafından du
çarı tecavüz olması üzerine tatili faaliyet eden
ve bilâhara Damad Ferid'in dördüncü kabinesi
tarafından seddedilen Meclisi Mebusan tarafın
dan Mart ve Nisan aylarına mahsus olmak üze
re tanzim ve neşredilmişti, işte 1336 senesin
de tatbik edilen Muvazenei Umumiye Kanunu
işbu iki aylık muvakkat bütçedir. Ancak mez
kûr muvakkat bütçe esas ve mahiyeti itibariy
le 1334 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun
temadisinden ibaret ve iki aylık sarfiyat için
mezuniyet itasını mutazammm olmakfe Büyük
Millet Meclisince Mayıstan sonraki
sarfiyata
bir şekli kanunî verilmesi derpiş
edilmiş ve
Muvazenei Umumiye Kanununun neşrinde mah
subu icra ve Mayıs iptidasından Teşrinievvel
nihayetine kadar altı aylık hidematı umumiyei
Devlete sarf edilmek üzere 11 Eylül 1336 tarih
li ve 20 numaralı Kanun ile 30 000 000 lira
avans verilmiştir. Bir usul halinde bugüne
kadar devam edilen ve elyevm huzuru âlilerine
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arz ettiğimiz lâyihai kanuniye ile birlikte dört
sene zarfında miktarı yirmi üçe baliğ olan avans
kanunlarının birincisi işbu 11 Eylül 1336 tarihli
Kanundur. Bundan sonra 29 Eylül 1336 tarihin
de, 1336 Muvazenei Umumiye Kanunu Büyük
Millet Meclisine takdim edilmiş ise de işbu kanu
nun müzakeresi ancak 28 Şubat 1338 tarihinde
ikmal edilebildiği cihetle Teşrinisani, Kânunuev
vel ve Kânunusani - Şubat ayları için iki muvak
kat bütçe kanunu daha neşrolunmuştur. 1337 se
nesinin 28 Şubatında 1336 senesi Muvazenei
Umumiye lâyihası kesıbi kanuniyet eylemiş ise de
senenin son ayında neşredilebilen bu muvazene
kanunu o senenin bütçesi mahiyetinde olamayıp
ancak sene içindeki sarfiyatın tetkikatı müstakbelesine esas hizmetini ifa edecek bir vesika ma
hiyetinde kalmıştır. Yani hakikatte 1336 senesi
sarfiyatı Mart ve Nisan ayları muvakkat Bütçe
Kanunu, Mayıstan Teşrinievvel gayesine kadar
Avans Kanunu, Teşrinisani - Kânunuevvel mu
vakkat Bütçe Kanunu, Kânunusani - Şubat mu
vakkat Bütçe Kanunu namiyle dört tahsisatı as
liye kanunu, yirmi beş aded tahsisatı munzamına
kanununa istinaden yapılmış ve varidatı Devlet
de 1334 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa
merbuten (T) cetveliyle cibayetine mezuniyet ve
rilen rüsum ve tekâlife ait kanunlarla mevcut rü
sum ve tekâlife zammı veya müceddeden vergi
ihdasını âmir olmak üzere 1336 senesi zarfında
neşredilen yirmi kıta varidat kanununa tevfikan
cibayet olunmuştur.
1337 senesi muamelâtı maliyesine fi 28 Şu
bat 1337 tarihiyle neşredilen 2 000 000 liralık
tahsisatı ihtiva eden Aıvans Kanunu ile başlanıl
mıştır. Bilâhara 1337 bütçesi 28 Mayıs 1337 tari
hinde' Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş ise
de tetkikatımn ikmali teahhur etmesi tabiî bulun
duğundan senei mezkûre zarfında altı kıta avans
kanunu ile yirmi dokuz kıta tahsisatı munzamma
kanunu ve rüsum ve tekâlifi muhtelifenin tenzil
veya tezyidine dair sekiz kıta varidat kanunu
neşredilmiş ve muamelâtı maliye bu kanunlara is
tinaden cereyan etmiştir. Filhakika 2ı6 Şubat se
ne 1338 tarihinde 1337 Muvazenei Umumiye Ka
nunu namiyle bir kanun neşredilmiş ise de bi
rinci maddesinde de musarrah olduğu veçhile
1337 senesinin varidat ve masarif yekûnu senei
mezkûre için bilâhara tanzim edilecek hesabı katî
kanununda tesbit edileceği zikrolunmakta ve
üçüncü maddesinde de 1337 senesi sarfiyatı umu-
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miyesi için 5 000 000 lira daha avans verildiği be
yan edilmekte olmasına nazaran bu kanunun se
nei mezkûre sarfiyat ve varidatına bir şekli ka
nuni verilmesi nıaksadiyle neşredildiği anlaşıl
maktadır.
1338 senesinde ise 28 Şubat sene 1338 tarihli
Avans Kanunu ile muamelâtı maliyeye ipti d ar
edilmiştir. Mezkûr sene zarfında Muvazenei Ma
liye Encümeninde Mart içinde bütçe cetvelleri
tanzim ve peyderpey Heyeti Umumiyeye arz edil
miş ve mualhfharan İzmir havalisinin istirdadı
üzerine vilâyatı müstahlasa için bir bütçe ve
Trakya'nın tabiisi üzerine Paşaeli için ayrı bir
bütçe ve istanbul'un 4 Teşrinievvel sene 1338 de
iltihakı akabinde istanbul için de diğer bir büt
çe ki dört aded bütçe tanzim ve Heyeti Umumi
yeye takdim ile tabı ve tevzi dahi edilmiş ise
de müzakere ve intacına imkân hâsıl olamamış
tır. Binaenaleyh senei mezkûre sarfiyatı dahi
adedi ona baliğ olan avans ve on iki parça tah
sisatı munzamma kanunlarına istinadettirilmektedir.
Senei mezkûre zarfında, varidatı Devletin
tezyit veya tenkısma dair on üç kanun neşre
dilmiştir. 1338 senesinde neşredilen avans kanunlariyle Muvazenei Maliye Encümenince ter
tip ve tesbit edilecek fusul ve mevaddm tatibikı
emredilmiş olmakla encümence tanzim kılman
bütçe cetvelleri hemen kesbi kanuniyet etmiş
ve sarfiyat, mezkûr cetveller mucibince icra
edilmiştir. Bir taraftan balâda arz edildiği veç
hile bütçeyi tesbit ve tasdik ederek Hükümete
vermiş, diğer taraftan Heyeti Umumiyeye tak
dim edilerek tabı ve tevzi ettirmiş ve mütaaddit defalar Heyeti Umumiyeden bütçenin mü
zakeresi temenniyatmda bulunmuş ve Dahiliye,
Posta ve Telgraf, Rüsumat, Maliye, Büyük Mil»
let Meclisi, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye,
Jandarma, Emniyeti Umumiye, Şer'iye Matbuat
ve istihbarat kısımları müzakere ve tasdik edil
miş ise de diğer kısımların ve Muvazenei Umu
miye Kanununun müzakere ve intacına muvafakıyet hâsıl olamaksızm 1338 senesi hitama
ermiştir.
1339 senesi maliyesinin hululünde Hükümet
ten sene bidayetinde Muvazenei Umumiye Ka
nunu ile beraber bir avans kanunu lâyihası da
gönderilmiş ve bittalbi üç aylık tahsisat muka
bili olmak üzere 30 114 455 liranın avans ola
rak sarfı için 28 Şubat 1339 tarihli Kanunla
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Hükümete mezuniyet verilmiştir. MualMıaran
Büyük Millet Meclisinin tecdidi intihaba karar
vermesine mebni 15 Nisan 1338 tarihli ikinci
bir Avans Kanunu daha neşredilmiş ve bunun
la da 37 500 000 lira tahsisat verilmiştir. Mez
kûr iki avans kanunu ile sarfına mezuniyet ve
rilen 67 614 255 lira tahsisat bâzı devairin
Ağustos gayesine kadar maaş ve masrafını te
min etmiş ve bâzı devairde de Eylül evasıtma
kadar sarf edebilecek bir miktar bakıyei tah
sisat kalmıştır. Şu halde Eylül iptidasından
itibaren hidematı umumiyei Devletin istilzam
.ettiği maaşat ve mesarif için yeniden tahsisat
verilmesi zarurî bulunduğundan Avans Kanu
nunun tanzimine mecburiyet aşikârdır.
1336 senesi zarfında muamelâtı cariyei ma
liyenin avans kanunlariyle temini zaruretini in
kâr etmek encümenimizin katiyen hatırından
geçmez. Çünkü hariçte ve dâhilde muhtelif düş
man unsur ve uzviyetlere karşı milletin muha
faza! mevcudiyeti için mücadele tedaJbiriyle
meşgul olan Meclisi Millînin ilk senei teşekkü
lünde muntazam bir 'bütçe vücuda getirmeye im
kân bulamıyaeağmı itiraf etmek bir hakşinaslık
olur. Mamafih onu takibeden senelerde bir mun
tazam bütçe yapılamaması ahvali maliyei Dev
leti pek karışık bir hale getirdiğini ve güzeran
olan dört senenin hesabı katisini tanzim, ve tas
dik gayrimümkün bir şekle girdiğini söylemek
mecburiyeti elîmesindeyiz.
Ahvali şu suretle hulâsa ettikten sonra .1339
senesi bütçesini Heyeti Celilenize derhal arz
ederek artık şu avans u'sulümin ebediyen tarihe
karıştığını irae etmek çaresini düşünecek yerde
tekrar 1339 son Avans Kanununun tetkik ve berayı müzakere Heyeti Celileye takdim edilme
sinde ne gibi esJbabı zaruriye ve katiye gördü
ğümüzü arz etmek sırası gelmiştir.
1339 senei maliyesinin yedinci ayı bitmek
üzeredir. 1339 senesi bütçesinin tetkikatma baş
lanıldığı halde bu tetkikatm ikmali ve cetvelle
rin Meclis Matbaasında tabedilerek azayı kirama
tevdii için iki ay bir zamana ihtiyaç olduğu gibi
Meclisi Âli Heyeti Umumiyesinde bütçe müza
keresinin iki aydan evvel itmam edilmesi de
mümkün değildir.
Maahaza senenin son dört ayını 1339 bütçe
sinin tetkik ve tasdikiyle geçirir isek 1340 büt
çesinin de senenin hululünden evvel tetkik ve
tasdik ve neşredilemiyeceği bedihîdir. Binaen
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aleyh, Heyeti Celileyi zamanı tatbiki geçmekte
olan 1339 bütçesinin tetkikatiyle işgal etmekten
ise senei haliyenin son aylarını da avans ile ge
çirmek ve 1340 bütçesinin tetkiki için zaman
ayırmak daha muvafık olur, kanaatinde bulumıyoruz.
Hükümet, 1340 bütçesinin Teşrinievvel ipti
dasında Meclisi Âliye takdim tasavvurunda bu
lunduğundan eğer tasavvuru veçhile Teşriniev
vel iptidasında yetiştirirse encümence tetkikatı
bilikmal Kânunuevvel iptidasında Heyeti Celi
leye takdim ve tevzi edilerek hemen müzakere- ,
sine iptidar olunabilir ve bu suretle Muvazenei
Umumnmiye Kanununun 1340 senei maliyesinin
hululünden mukaddem neşrine muvaffakiyet
hâsıl olur. Böylece sene bidayetinde Hükümetin
elinden muntazam ve katî bir bütçe bulunacağın
dan sevkı vekayi ile intizamını kaybetmemiş
olan muamelâtı maliye badema iadei intizam
eylemiş olacaktır.
Mütalâatı ânifeye binaen 1339 senesinin son
altı ayı için teklif edilen Avans Kanununun ka
bulü ve Teşrinievvel bidayetinden Meclisi Âliye
takdimi vâdedilen 1340 bütçesinde tetkikatı
amîka ve ciddiye icrasiyle sürati müzakere ve
tasdikinin temini tensibolunmuştur.
Encümenimizi lâyihanın heyeti umumiyesini
kabule sevk etmiş olan esbabı arz ettikten sonra
lâyihanın mevaddı müteferriası hakkında lâzım gelen izahatı arza mübaşeret ediyoruz.
Biı'inci madde ile Hükümet 43 364 896 lira
nın lâyihaya merbut cetvel mucibince avans ola
rak sarfına mezuniyet istemektedir. Merbut cet
velde esamisi muharrer vekâletlerle devairi sairenin son altı ayda muhtacoldukları tahsisatı
tesbit için encümen âzası muhtelif devairin ihtiyaeatmı tetkika memur edilerek neticei tetkikatları encümen heyeti umumiyesinde müzakere
olunmuş ve son altı ay için itası ieabeden tahsi
sat yekûnunun 44 959 324 liraya baliğ olduğu
anlaşılmıştır.
Lâyihai kanuniyenin birinci maddesiyle Hü
kümetçe talebedilen tahsisat 43 364 896 lira ise
de ahîren îcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden
mevrut ve Heyeti Umumiyeden encümenimize
muhavvel, tezkere ve merbutu Kararname sure
tinde son altı ay için Müdafaai Milliye Vekâle
tine tefrik olunan 12 587 232 liraya ilâvesi tailebedil'mekte ve yine îcra Vekilleri1 Heyeti Ri
yasetinden mürsel ve Heyeti Umumiyeden en-
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cümenimize mulhaıvvel bir lâyihai kanuniye ile I
de Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi Muhafaza
(teşkilatının takviyesi için 260 000 lira tah$i<- I
satı munzamına istenilmektedir. Şu hesaba
nazaran Hükümetçe tallebedilen tahsisatın yekû
nu 44 067 664 liraya baliğ olmaktadır. Buna
mukaıbil encümen tarafından tanzim ve Heyeti
Celilelerine arz edilen lâyihanın birinci madde
sinde avans olarak verilecek tahsisatın miktar]
44 959 324 lira gösterilmektedir.
Lâyihai kanuniyeye merbut cetvel mütalâa
ve tetkik buyurulursa mârrülbeyân son altı ay
lık avansta devaire tefrik edilen tahsisat
tan bir kısmının encümence tezyit ve bir kıs
mının tenkis edilmiş olduğu görülür. Binaen
aleyh gerek yekûnu umumideki tezayüdün ve ge
rek cetveldeki taharv-vülün esbabını merbut cet
velde muharrer devairin isimleri sarasiiyle ve
tafsilen arz edeceğiz.
tşjbu devairden tahsisatı Hilâfet, Büyük
Millet Meclisi, Düyunu Umumiye ve Muhassasatı Zatiye ile Maliye için Hükümetçe talebedilen taihsisıatm ıme'zlkûr devairin son altı aylık
ihtiyaçlarına lüzumu anlaşıldığından erkanı ip
ka edilmiştir.
Divanı Muhasebat: Devletin muamelâtı mali
yesini murakabe ve tediyatı kafolessarf tetkik
ile kanuna muhalif veya kanun haricinde sar
fiyat icrasını menedecek bir heyetin vücudunda
ki zaruret münakaşaya, muhtaçollmiıyacak ka |
dar aışıkâr ise de encümen, Divanı Muhasebatın I
sureti teşekkülüne Meclisi Âlinin ve bilhassa j
îcra Vekilleri Heyetinin nazarı dikkatini celbe
lüzum görmektedir.
i
28 Şubat 1339 tarihli Avans Kanununa mer
but mezkûr kanun ile verilen tahsisatın deva
ire sureti tevziini mübeyyin bir cetvelde Di
vanı Muhasebat için de üç aylık olarak 39 595
lira tefrik edilmiş idi. İcra Vekilleri' Heyetinin,
bu rakama istinaden' Divanı teşkiline k a r a r ver
diği anlaşılmaktadır. Halbuki salifülarz kanu
nun birinci maddesiyle verilen tahsisatın 1338
senesinde tesibit olunan fusûl ve mevadda teıv- ]
fiıkan saırf edileceği ikinci maddede musarralı ]
olduğuna: göre Divanı Muhasebata tefrik edi- j
len mezkûr meblâğın maaşat için muayyen bir |
kadro tesibit ve mesarif içinde fusnl ve me- j
vaddı muhtelif eye tahsisatı lâziane vaz'edilince- |
ye kadar mevkuf tutulması zarurî idi.
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15 Nisan 1339 tarihli Avans Kanununda ise
Divanı Muhasebat için tahsisat verildiğine dair
bir kayda da tesadüf edemiyoruz. Muvazenei
Maliye Encümeni birinci Avans Kanununu tet
kik ve kabul ettiği zaman Divanı Muhasebat
için verilmiş olan tahsisat dairesinde bir kad
ro tanzim ve tesbit etmeyi düşünmüş ve bu kad
ro Meclisi Âlice kabul ve tasdik edilir ediim/ez başka bir muameleye ihtiyaç kalmaksuzın
Divanın teşkilini temin gayesini istihdaf ey
lemiştir. Fakat tecdidi intihap kararı ve Ra
mazanı Şerifin hulûlu üzerine Büyük Millet
Meclisi tatil edilmiş ve Muvazene Encümeni de
Divanı Muhasebatın kadrosunu tanzim edemeksizin faaliyetini bırakmıştı. Divanı Mu
hasebatın sürati teşekkülünü lâzım ve zaru
rî görerek Hükümet, encümence tesbit ve
Meclisi Âli tarafından tasdik edilmesi ieabeden kadroları icra Vekilleri Heyeti karariyle tanzim ederek Divanı teşkil eylemiştir.
Ancak Divanı Muhasebatın vücuduna bihakkin ihtiyaeolduğu ve bu ihtiyaç gerek ev
velki Muvazenei Maliye Encümeni ve ge
rek Büyük Millet MecMisi Heyeti Umumi
yesi tarafından takdir edilmiş bulunduğu ci
hetle sureti teşkili tamamen muvafıkı ka
nun olmasa dahi devamı faaliyetine elyevm
lüzumu katı bulunan Divanın Avans Kanu
nuna mevzu son altı aylık tahsisatının ka
bulünü encümenimiz tasvibeylemiştür. Bittabi kanunun Heyeti CeMlece tasdiki üzerine
ikinci madde ile arz edildiği veçhile .kadrolarm tetkik ve tesbiti salâhiyeti encümene
verildiği takdirde mezkûr Divanı Muhasebatın kadrosu dahi tesbit olunacaktır.
Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi : Rüsumat
için Hükümetçe talebedilen 1 106 851 İ r a
ile encümence tanzim olunan cetvelde göste
rilen 1 396 851 lira arasındaki fark 290 000
liradan ibarettir ki, bu da Rüsumat Muha
faza Teşkilâtının takviyesi için îcra Veklllıeri Heyetinden, ayrı bir lâyihai kanuniye ile
taleheylediğıi yukarda arz olunan tahsisatı
mutazammanın avans yekûnuna ilâvesinden
münbaftstir. Oerek lâyihai kanuriiyenin esbabı
mucibe mazbatanında ve gerek dairei aidesinde yapılan tetkikattan, talebolunan 290 000
lira tahsisatın 175 000 lirasiyle küçük, bü
yük, yirmibir parça ganbot, istimbot, rö
morkör ve motorbot iştira eddleoeği 115 000
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duğundan havalii Cenubiye gümrüklerinde ka
liranın da bunların devri çarh masarifine ve
çakçılığı tergip ve himaye edenlere karşı şedit
mürettebat maaş ve yevmiyesine verileceği an
tedabir ittihazını ve bu cephe gümrüklerimizin
laşılmıştır. Gümrük rüsumu varidatı umuicabı veçhile ıslah ve ikmalini İcra Vekilleri
miyei Devlet meyanında bugün en fazla hâ
Heyetinden talebetmek lüzumuna kaaniiz
sılat veren bir menbaı varidat olmakla mez
kûr resmin ziyadan vikayesi için Muhafa
Posta ve Telgraf, îcra Vekilleri Heyeti Ri
za teşkilâtının kuvvetli bir surette tesisi lü
yaseti, Dahiliye, Emniyeti Umumiye, Muave
zumumda encümenimiz müttefiktir.
neti İçtimaiye ve Sıhhiye daireleri için tale
bedilen tahsisatın altı aylık ihtiyaçlarına kifa
Ancak encümen âzasından bâzı zevat tara
yeti
anlaşıldığından aynen kabul edilmiştir.
fından elyevm Bahriye kadrosunda mevcudolup âtiyen kadrodan çıkarılması mutasav
Umum Jandarma Kumandanlığı için isteni
ver olan küçük merakibi bahriyenin şimdi
len 4 902 662 lira tahsisattan, geqen sene hasden Rüsumata devir ve teslimi veya gümrük
helicap paşeli'ne gönderilen sekiz fbin mev
kaçakçılığının Bahriye Dairesi tarafından
cutlu Jandarma kıtaatının hali sulhun avde
vesaiti mevcude ile men'i çarelerinden biri
tine mebni devamı istihdamına lüzum kalmadı
ne tevessül ile nihayetine kadar idare edilme
ğı cihetle orada daimî olarak istihdamı icabesi beyaniyle mezkûr •' 290 000 liranın ademiden 1 645 neferden fazlasına ait son aylık tah
kabulü iltizam edilmiş ise de sulhun avdeti
sisatının tenzili icafoetmekle jandarma tahsisatı
ve ordunun hali seferiden hali nazarîye rücuu
Hükümetin teklifinden 308 499 lira noksaniyle
üzerine bilhassa Adalar Denizinde ve İstanbul
4 594 113 lira olarak kabul edilmiştir.
civariyle Marmara'da kaçakçılık tevessü et
Hariciye Vekâleti henüz memaliki ecnebimekte olduğu ve Bahriyeden kadro harici
yeye izam edilecek 'memurin' Hariciyenin tâyi
çıkarılacak gemilerin teslimine intizar edil
nine ve sefaret ve şehbenderliklerin tesisine
mesi kaçakçılığın devam ve tevessüüne mey
başlanmadığından bütçesine sene bidayetinde
dan vermek suretiyle tasarruf edilecek 290 000
toonulimuş olan tahsisattan bir miktarının ta
liranın birkaç misli varidat ziyama sebebiyet
sarruf edildiği anlaşılmış olmakla ikinci altı
vereceği ve esasen Bahriyeden alınması muh
ay zarfında sarf edilebilecek miktar tahsisat
temel olan sefaine ilâveten dahi bu defa işti
biîhesap Hükümetin teklifinden 104 286 lirarası mutasavver gemilere ihtiyaç bulunduğu ci
hetle talebedilen 290 000 lira tahsisatı1 mun i nın tenziliyle 638 686 lira olarak kahul olun
muştur.
zamına kabul ve fakat ayrı bir lâyihai kanu
Şer'iye Vekâleti için taiebedilen tahsisatın
niye tanzimine lüzum görülmiyerek bu meb
kifayeti anlaşılmakla aynen ipka olunmuştur.
lâğın Avans Kanununa merbut cetvelde Rü
sumata tefrik edilen tahsisata ilâvesi tensiboAdliye Vekâleti : Mazulîni Adliye maaşatı
lunmuştuı*. Şu kadarki Akdeniz ve Adalariçin Adliye bütçesinde mevcut tahsisatın, müldenizi ile Marmara sevahilinde ve İstanbul ci
ıga İstanbul idarei merkeziyesine mensuibolup
varında kaçakçılıkla bera'ber şekavetin de cid
açığa çıkarılan ve mütemadiyen müracaat ve
dî surette takip ve men'i zarurî ve bu ise vâ
tahsisi maaş. muamelesini ikmâl ederek nıazusi teşkilât yapılmasına ve kâfi derecede ve
liyet maaşına ke'shi istihkak eden memurini adesait tedarik ve ihzarına ve o nispette para
mikifayeti anlaşılmakla Ad] iye hutbesini tetsarfına "mütevakkıf olup bu masarifin yalnız
kika memur Hakkâri Mefbusu Âsaf Beyin (teklifi
Rüsumat idaresine tahmili doğru olmadığından
üzerine encümence hiıttetfcife mazulin maaşatı kar
Rüsumat Düyunu Umumiye, Reji idareleriyle
şılığı olarak 27 700 ve tahsisatı fevkalâdeleri için
Daihiliye Vekâleti arasında masarifi müştereken
60 000 liranın ve tadil ve ihzarı kavanin komis
temin edilmek üzere vâsi ve vahîd 'bir Muhafa
yonları azasının hakkı huzurları için 26 800 lira
za teşkilâtı vücuda getirilmesi iktiza eder.
ki, ceman 114 500 liranın Adliye Vekâleti tahsi
Cenup gümrüklerine gelince: O havalide güm
satına ilâvesi tensibolunmuştur.
rük muamelâtının pek çok suiistimalâta ve tecaMaarif Vekâleti : Bir kanunu mahsus ile ida
vüzata mâruz olduğu ve kaçakçılık yüzünden
rei hususiyelerden Muvazenei Umumiyeye alman
varidatın günden güne azaldığı işitilmekte oldarülmuallimîn ve darülmuallimatlar ile idadiler
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maaş ve masrafına karşılık olarak konulan tahsisatm ademikifayeti Maarif bütçesini tetkika
memur Sivas Mebusu Rahmi Beyin teklifi üzerine ledettezekkür anlaşılmakla Maarif Vekâleti
tahsisatına da 200 000 lira ilâve edilmiştir.
Nafıa ve İktisat Vekâletleri için mevzu tahsisat aynen kabul edilmiştir.
(Matbuat ve istihbarat 'bütçesinin esnayı tetkikinde geçen sene Meclis Heyeti Umumiyesinee
Anadolu matbuatına muavenet maddesinin tayyedilmiş olduğu ve fakat propaganda ve masarifi
istîhîbariye maddelerinden yalnız Yenigün ve
Hâkimiyeti Milliye ıgazetelerinden beheri üçer
kuruş yirmi para fiyatla yevmiye dörder yüz
nüsha satmalmdığı görülmüştür. Meclis Heyeti
Umumiyesinee kat'edilmiş olan mezkûr tahsisatın sureti sarfı Hariciye Vekili Paşa Hazretlerinden sual edilmiş ve müşarünileyhin verdiği izahatta işbu masarifin gazetelere muavenet için ihtiyar olunmadığı ve mezkûr gazetelerin propaıganda maksadiyle iştira ve ordu ve vilâyat ile istihbarat merkezlerine tevzi edildiği beyan olunmuştur. Müşarünileyhin izahatını takdir hususunu Heyeti Celileye bırakmakla beraber lüzumlu
olan bir masrafın şekil ve mahiyetini tağyir suretiyle icrasına vekili aidini icbar edecek bir vaziyet ihdasından ise esasen muhtacı muavenet bulunan Türk matbuatına doğrudan doğruya mua'\renet ifasını kabul etmeyi ve bu suretle Matbuat
•ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinde
tadilâtı lâzime icra eylemeyi encümenimiz nravafık ıgormüştür.
(Bahriye, Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için Avans Kanununa merbut cetvelde tefrik
edilen tahsisatın ademikifayetinden bahsile Müdafai Milliye Vekili Paşa Hazretleri Heyeti Vekilede muhalif kalarak lâyihaya şerh vermiştir.
Keyfiyet tetkik edilmek üzere Müdafaai Milliye
ve Maliye Vekilleri encümene davet edilerek Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi Feyzi Paşa Hazret
leri hazır olduğu halde Müdafaai Milliye Vekilinin esbabı muhalefeti ve Maliye Vekilinin itirazatı istima ve mesele mütaaddit defalar müzake
re edilmiş ve ihtilâfı vâki bir dereceye kadar tahfit* olunmuş ve muahharan aradaki ihtilâf Heyeti
Vekilede katiyen halledilerek Müdafaai Milliye
tahsisatına 412 768 liranın ilâvesi kararlaştırıl
mış ve bu bapta İcra Vekilleri Heyeti Riyasetin
den yazılan tezkere Heyeti Umumiyeden encüme
nimize havale edilmekle mezkûr meblâğın da ilâ-

lI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
II
II
I
I
II
II

lI
II
II
I
I
I
II

O:1

vesiyle Müdafaai Milliye tahsisatı 13 000 000 li
raya iblâğ olunmuştur.
Bahriye tahsisatına gelince : Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretleriyle Bahriye Dairesi
Reisi son altı aylık maaş ve masraf için 1300 000
liranın daha ilâvesiyle 2 436 558 lira tahsisat
talebetmişlerdir. Azadan Ali Cenani Bey geçen
sene Bahriyeye verilen tahsisatın mevcut gemi
lere ve kadrolara göre tesbit edilmiş olduğunu
ve fakat o zaman Bahriye Dairesi Reisi olan
Şevket Beyle İcra Vekilleri Heyeti Reisi Rauf
Beyin encümene gelerek mevcut küçük büyük
yetmiş kadar gemiden bir kısmı mühimminin
kadrodan ihracedileceğini ve âtiyen bahriyede
kullanılması mümkün olan mahdut gemilerin
ipkasiyle tahsisatın o gemilerde istihdam olunacak erkân, ümera, zâbitan ve efrat nisbetinde
tensik edileceğini ve liman dairelerinin de mü
him hallerde bırakılacak ehemmiyetsiz küçük li
manlardan kaldırılıp tasarruf olunacağını ve
ancak bu tasarrufatın icrası için üç dört aylık
bir zamana ihtiyaç bulunduğunu beyan eyliyerek
1338 senesinde mevcuda göre bir kadro tanzim
ve ona göre de masraf talebeylediklerinden ve
encümen de vâdedilen tasarrufun icrasına intizaren 1338 senesi kadro ve fusul ve mevaddını
kabul ve tesbit ettiğinden bahsile aradan geçen
on aylık bir zaman zarfında tasarruf çareleri
derpiş edilmemesine ilâveten fazla tahsisat talebi muvafıkı maslahat olamıyacağı beyaniyle
itiraz eylemiştir. Mamafih Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri ve Bahriye Dairesi Reisi
tarafından izahat verilerek fazla zâbitan hak
kında ittihaz edilecek kararı tesbit eyliyecek kanunun neşrine kadar mevcut gemilere ve müret
tebat ve zâbitanma göre tahsisat itası zaruri ol
duğu ve 300 000 liralık kadar mühimmat almacağı ve bâzı gemilerin tamiratı cüziyeleri yapılaeağı ve elyevm bahriye efradının miktarı pek
noksan olduğundan efrat miktarının tezyidedileceği beyan edilmiş ve bahriye bütçesini tetkika
memur Kütahya Mebusu Receb Beyin teklifi
üzerine encümenin ekseriyeti tahsisatın tezyidi
lüzumuna kanaat getirdiği cihetle talebedilen
1 300 000 liranın nısfı olan 650 000 liranın ilâ
vesi gerek bahriyeye ve gerek sevahil muhafızasına muktazi efradın tezyidi, teklif edilen mayın
ve cephanenin iştirası ve Lozan Ahitnamesi ica
bından olan Boğazlar Komisyonu ve saire teşkilâtı nazarı dikkate alınarak verilen tahsisatın bu
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için verilmesi muktazi avansın yekûnu 44 969 324
cihetlere sarfı şartiyle ekseriyetle münasip gö
liraya baliğ olmuştur.
rülmüştür.
İcra Vekilleri Heyeti tarafından teklif edilen
Askerî fabrikalar : Elyevm mevcut fabrika
ikinci ve dördüncü maddeler her daire için merlar iki kısım olup bir kısmı mühimmat ve mal
Ibut cetvellerde tefrik edilen m'iktarı tecavüz et
zeme! harbiye imal ve ihzar etmekte, kısmı diğe
memek üzere masraf kısmından bir miktar tenzi
ri de elbise, kundura ve levazımı saire yapmak
lât icraısiyle Mu<va>zeaıei Maliye Encümeni tarafın
tadır. Encümenimiz mühimmat ve malzemei
dan kadrolarda zaruri görülen bâzı ilâvalt ve ta
harbiye imal ve ihzar veya tamir eden fabrikala
dilâtı ifa ve muhtelif masraf fusul ve mevaddı
rın Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi
arasında münakale yapılalbilmesini temin emeliyle
tarafından idaresini muktazi görmekte ise de or
tanzim kılınmıştır. Encümen harbi taki'beden ilk
duya kumaş, deri, elbise ve kundura yapan fab
sulh senesi esnasında devairi Hükümetin bâzıla
rikalar, mümasili millî şirketlerce teessüs ve ihrında ve bilhassa küçük memurin kadrolarında
tiyacatı askerîye temin edilinceye kadar Hükü
selâmetti idareyi teminen bâzı zam Terasını kabul
met elinde muhafazalarını selâmeti Devlet namı
etmekle beraber bunun 1339 veya 1340 bütçele
na zaruri görmekle beraber işbu fabrikaların
riyle yapılması şıklarını ledelmüzakere encümen
mühimmatı askerîye fabrikaları gibi Müdafaai
azasının bir kışımı Hükümetin teklifi veçhile ka
Millîyece idaresine taraftar olmadığından mün
bulü lüzumunu beyan etmiş ve bâzı zevat da dehasıran bir ticaret işi olan bu fabrikaların Türk
vair kadrolarında tadilât yapılknıyarak işbu tah
şirket ve müteşebbislerine devrolunmaısına intizasisatın kabulü ve tahsisat kanunlarının 133'8 kad
ren sureti idare ve ciheti meributiyelt'leri 1340 büt
rolarına göre muhafazası ve fakait ıslahat ve teş
çesinde teemımü'l edi'lmıelk üzere şimdilik işletilme
kilâtı lâzimenin 1340 bütçesini beklemiiyerek dera
leri için lâzıım olan tahsisattın kalbulünü zaruri
kap ve umumi surette Hükümet tarafından tekli
telâkki etmiştir. Lâyihai kanuniyeye merbut cdtfi fikir ve mütalâasında bulunmuş ise de encü
vdlde Müdiriyeti Omuımiyeye tefrik edilen
menin ekseriyeti Hükümetten yapılacak teklifatın
955 ©13 liranın ade'mifcifayetinden bahsile
taahhur etmesi ihtimali katisine ve bu suretle
1 000 000 liraya kadar fazla tahsisat -talebeden
muamelâtı cariyei Hükümetin duçarı tâ/vık ve
Müdafaai Milliye Vekili ve Askerî Faibrikalar
atalet olması mahzuruna mebni, kaıpitülâsyonıların
Müdürü Uimuımisinin işbu talebine mukabil olarak
ref'i üzerine tatili faaliyet eden ecnebi postaları
encümen âzasından Askerî Faibrikalar bütçesini
nın yerine Posta idareleri ve Muahedei Sulhiye
tetMfca memur Kütahya Mebusu Recep Beyin tek
icabı olarak Boğazlar Komisyonu ve istasyonlar
lifi üzerine fabrikalardan elyevm. derdesti inşa
tesisi kanunu mahsus ile idarei hususiyelerden
olanlarının ikmali inşaatı ve itaa.mı neva!kısı için
Maarif
Vekâletine devredilen darülmuallimîn ve
lâyihai kanuniyenin altıncı maddesinde mevzuudarülmuallimatlarla idadilerin hemen kuşat ve
•baılısökn 250 000 lira ile askerî diğer bâzı faıbtalebenin iva ve iaşesi ve mübrem bâzı maaşat ta
riikalarm ve ahaliye av ve taş barutu imal ve füdilâtı temin edilmek üzere ve Hükümetin tekli
ruht etmek üzere fabrilka tesis ve işletilmesi ve
fi veçhile bâzı cüzi ve nâfi tadilât ve muktazi teş
hariçten rövolver fişeği eelbedilerek kezalik ha
kilâtın kabulünü lâzım, ve zaruri görmüştür.
riçte fürüht'iı için muMazi ısermaye ibilhesap
339 997 lira fazla* tahsisat itabını encümenimiz
îşbu tadilât ve teşkilâtın Muvazenei Maliye
tasvip ve levazımı askeriye imal eden fabrikala
Encümeni tarafından icrası hakkındaki Heyeti
rın işletilmesi içinde Müdafaai Milliye Vekâletin
Vekile teklifine gelince; encümen pek büyük me
ce sipariş edıiöecek levaızrmın mevaddı iptidaiyesi- j suliyeti dâi olan bu vazifeyi tahammül edip etme
ni tedarik zımnında Müdafaai Milliye tahsisatı
mekte pek çok düşünmüş ve ariz ve amik müzakemevcud'esinden avans verilmek ve badetteslim
ratta bulunmuş ve yapılacak tadilât ve teşkilâtın
imalât faturaları üzerinden mahsubu icra edilmek
yalnız encümenin kabul ve tesbitiyle iktifa edilmiüzere imalâtta 'bulunulması şartilariyle Askerî
yerek Heyeti Umumiyeye arzı ve tasdik ettiril
Faibrikalar
Müdiriyelti [Jimuimiyesi , tahsisatı
mesi lüzumunu da tezekkür eylemiş ise de bu
1 295 510 lira olarak tesbit edilmiştir.
takdirde de zaman zayi edileceği ve derhal icra
Ânifülarz esbalbı mue'ibeye melbni lâyihai ka-^ sı zaruri teşkilâtın uzun müddet teahhurata uğ
raması mahzuruna mebni encümenimiz Hükümenuniyenm (birinci maddesiyle altı aylık ihtiyaeat

— 252 —

1 : 25

25. î .1339

tin fikrine biligtifak tadilât ve (teşkilâtın encü
men tarafından yapılması lüzumunun Heyeti Celileye arz ve teklifini tensibeylemiş ve ikinci mad
de kabul olunmuştur.
İcra Vekilleri Heyetinin teklifinde yalnız kad
roların Muvazenei Maliye Encümenince tadil ve
tesbitiyle masarife ait fusul ve mevaddm Heyeti
Vekile tarafından arzu edildiği surette tevzi edil
mesi mündemiç ise de gerek kadroların ve gerek
bilcümle masraf fasıllarının encümence tesbit
edilmesi ve badettesbit kanun mahiyetinde katı
bir ,şekil alması muvafık görülmüş ve bu suretle
katiyen tesbitinden sonra fasıldan fasla nakli tah
sisata lüzum görülürse münhasıran Meclisi Âli
tarafından kanunu mahsusla icrası tensibedilmiştir.
Bir fasıl dâhilinde maddeden maddeye nakli
tahsisata gelince encümenimiz Maliye Vekilinin
muvafakatiyle vekili aidi tarafından yapılmasını
muvafık görmüştür. Yine azadan Ali Cenani Bey
vaktiyle görülen pek çok mehazire mebni fasıl dâ
hilinde maddeden maddeye nakli tahsisatın Mu
vazeneli Maliye Encümeni karariyle yapılması lü
zumu bu encümenin 20 Kânunuevvel 1337 tarihli
mazbatasiyle Heyeti Celüeye arz edilmiş ve 22
Kânunuevvel 1337 tarihinde Heyeti Celilenin ka
rarına iktiran eylemiş olmasına ve halen Heyeti
Celilenin kararını tebdil için serd edilen sebep
ve delâilin gayrikâfi bulunmasına mebni mezkûr
fıkranın reddini teklif eylemiş ise de encümen
Meclisi Millîden ayrıca olarak böyle bir hakkı da
imîye malik olmayı muvafık görmemiş ve fasılla
rın, maddeler beynindeki münakale mazarratını
ref'edecek surette tertibi daima kabü olduktan
maada Hükümetin faaliyetini büsbütün kasır ve
tahdidetmek fikrinde bulunmadığından 1325 Muvazenei Umumiye Kanununun on birinci madde
sindeki sarahatle 1338 senesine kadar cereyan
eden teammüle tevfikan maddeden maddeye mü
nakale hakkının Maliye Vekilinin muvafakati şartiyle vekili aidine itasını kabul eylemiştir.
Üçüncü madde Teşkilâtı Devlette mukabili
bulunmıylan mülga devair memurlarının mazuliyet maaşları devair bütçelerinde bulunmama
sına mebni Muhassasatı Zatiye bütçesinde bir
fasıl açılarak buradan tesviyesini teminen tek
lif edilmekte olup esas itibariyle kabul olun
muştur. Ancak bu madde dolayısiyle elyevm
mevcud olan bir şeklin tedbili mevzuubahs-
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olmaktadır. 28 Şubat 1338 talihli Avans Kanununım bir maddesiyle nuazuliyet maaşları
tahsisatı Muhassasatı Zatiye bütçesinden alınarak muhtelif devair bütçelerine nakil ve
tevzi olunmuştur. Bir senelik tecrübe gösteriniştir ki vekâletler* mazuliyet maaşlarmın ne
tahsis muamelesini yapmakta suhulet göstermiş, ne de miktarı tahsisatı hesabederek kati
bir rakam irae eyliyebilmiştir.
Senenin muhtelif zamanlarında bâzı devair müracat ederek mazuliyet maaşı tahsisatımn tezyidini taleb ettikleri halde bâzı devaire verilen tahsisat tamamen sarf olunamıyarak kalmıştır. Binaenaleyh usulü sabıka avdeti encümenimiz muvafık gördüğünden 1340
senesinden itibaren bilûmum Vekâletler me
murini mazuilesi maaşatınm düyunu umumiye
bütçesinin dördüncü Muhassatı Zatiye kısmın
daki (51) nei (Memurini mazule maaşatı) fas
lında eemedilmesini teminen bir fıkra konul
muştur.
Muvazenei Umumiyeye dahil bulunmıyaıı
devair memurinine ait gerek tekaüt ve gerek
nuazuliyet maaşlarının 1340 senesinden itibaren
Muhassasatı
Zatiye
bütçesinden
bittefrik
aidoldukları devair bütçelerine nakli ve 1340
senesine kadar işbu memurinden alman ve bilmuakeble Muhassasatı Zatiyece onlara tediye
olunan tekaüt ve mazuliyet aidatı bilhesap Maliyenin zimmeti kalacak
olursa
Muvazenei
uraumiyeden tesviyesi hakkında bir madde
derci Maliye Vekili Bey tarafından talebedilmiş olup ancak azadan Ali Cenani ve Mükerrem Beyler tarafından bu hususta devairi
mezkûre ile oralarda müstahdem memurinin
ahval ve vaziyetlerini mufassalan derpiş edecek bir kanun mahsus neşredilmek üzere mezkur fıkranın kanuna ademiithali beyan edilmiş ise de Maliye Vekilinin teklifi ekseriyetle
kabul ve dördüncü madde olarak lâyihaya
dercolunmuştur.

j
Hükümetçe teklif olunan lâyihai banuniyej nin beşinci meddesi Hükümet konakları inşa! atı içdn 300 000 lira tâhsisalt itasına dair
olup birçok yerlerde Hükümet konakları haI liharb sebebiyle harabolduğu ve ekser mahali lerde emlâki emîriyeden boş arsalar ve birçok
| malzemei inşaiye mevcut bulunduğu cihetle
i bu seneden itibaren o gibi mahallerde inşa-
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ata başlanması az para ile çok iş vücuda ge
tirilmesini temin edeceğinden icra Vekilleri
Heyeti tarafından teklif olunan ve berveçhi
mâruz Hükümet konakları inşaatı için 300 000
lira tahsisat itasını mutazammın bulunan mad
de tadilen kabul ve beşinci madde olarak lâyi
haya dercedilmiştir.
Altıncı madde, yukarda Askerî Fabrikalar
bahsinde tafsılen arz ettiğimiz veçhile Anado
lu'da inşa ve tesis olunacak fişek ve tıpa fab
rikaları ve teferruatı için verilen 250 000 lira
tahsisatın sureti tefrikine ve senei maliye zar
fında sarf edilemiyen miktarının 1340 senesin
de dahi sarfına dair olup maksada göre tavzih
ve tadilen kabul edilmiştir.
Encümence tanzim olunan lâyihanın yedinci
maddesi kibrit ve sigara kâğıtları İstihlâk Res
minin, bandrol ilsakı suretiyle cibayeti hakkın
da olup azadan Ali Cenani Bey tarafından tek
lif ve Maliye Vekili Bey tarafından talep ve
teyidedilmiş olmakla encümence müzakere olun
muştur. 1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun onbirinci maddesiyle Kibrit ve Sigara
Kf/ndı İstihlâk Resminin Gümrük Resmi ile
birlikte Rüsumat İdaresince istifası usul ittihar, edilmiştir. Şimdiye kadar yapılan tecrübe
lerden, Kibrit ve Sigara Kâğıdı İstihlâk Rüsu
munun gümrüklerce istifasının fayda temin ede
cek yerde rüsumun tenzilini
mucibolduğu ve
bilhassa kibrit ve sigara .kâğıdının dâhilde ban
drolsüz satılması, kaçak olarak ithal edilen kib
rit ve sigara kâğıtlarının kontrolünü mümkünsüz bir hale koyduğu alman izahattan anlaşıl
makla mezkûr iki kalem eşyanın İstihlâk Res
minin sabıkı misillû bandrol ilsakı
suretiyle
cibayetini teminen teklifi vâki kabul ve yedin
ci madde olarak vaz'olunmuştur. Azadan Ali
Cenani Bey tarafından teklif ve kezalik Maliye
Vekili tarafından teyidolunan diğer bir madde
de 1336, 1337 ve 1338 senelerine ait tekâlifi mil
liye ve harbiye ve vesaiti nakliyei berriye ve bah
riye de dâhil olduğu halde efrada ait bilûmum
düyunu Hazinenin bilvasıta cibayet edilen rü
sum hariç olarak efrat zimmetindeki bilûmum
matlubatı Hazine ile bilâkaydüşart
takas ve
mahsübedilmesine dair olup, encümen evvelemir
de 12 Nisan 1339 tarihli ve 328 numaralı Ka
munla sene bidayetinde matlubatı v Hazine ile
düyunu Hazinenin bâzı kuyut tahtında mahsu
bu için verilen müsaadenin verdiği neticeler hak-
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kında Maliye Vekili Beyden izahat talebetmiştir. Maliye Vekili Bey izahat vererek Millî Mü
cadele esnasında temini mevcudiyet ve istihsa
li muzafferiyet için efradı milletin emval ve
hayvanat ve nukudundan bir kısmının alınarak
masarifi harbiyenin temin edildiğini, sulhun
akdiyle beraber milletçe yapılan fedakârlığa kar
şı hiç olmazsa verdikleri emvale mukabil aldık
ları senedatm düyunu Hazine ile mahsubedilerek nâkis bir derecede olsun kadirşinaslık ve
hakpervenlik göslterilmesini1 lâzım ve iktisadı
memleket için pek büyük fevaidi
müstelzim
gördüğünü ve bu maksatla 12 Nisan 1339 tarih
li Kanunu teklif eylediğini ve bu kanunun tat
biki neticesinde şimdiye kadar
nâkabili tahsil
kalan ve birçok matlubatı Hazinenin takas ve
mahsup suretiyle istihsaline
muvaffakiyet el
verdiğini ve bir nevi tasviye muamelesi olan şu
tedbirin itmamı, yani evvelki kanunda mevcut
kaydüşartm ref'iyle elyevm bakiye kalan düyu
nu Hazinenin kapatılması münasibolacağını ve
esasen Ali Cenani Bey tarafından
dermeyan olunan bu
teklifin
mülga
Osmanlı
İmparatorluğu zamanına ait düyunu dahiliyenin
tasfiyesi hakkında
İcra Vekilleri Heyetin
ce tanzim ve Büyük Millet Meclisinle takdim
edilerek encümene havale olunan lâyiıhai kanuniyenin ikinci maddesiyle talep ve teklif edilmiş
olduğunu ve fakat mezkûr kanun lâyihası İmpa
ratorluk devrine ait birçok düyun ve matlubatm
tasfiyesine mütaallik pek çok ahkâm ve mevaddı
muhtevi bulunduğundan kesbi kanuniyet etmesi
uzun tetkikat ve müzakerata ve bir hayli zama
na mütevakkıf olduğu cihetle Müeade'lei Milliye
zamanına ait düyunun tasfiyesi hakkındaki kıs
mın Avans Kanununa derci muvafık olacağım
beyan eylemiştir. İzahatı vakıa encümenimizce do
şayanı kabul görüldüğünden Müeadelei Milliye
zamanına aidolan düyuna dair salifülarz teklif
sekizinci madde olarak lâyihai kanuniyeye ilâve
edilmiştir.
İcra Vekilleri Heyetince teklif olunan lâyiha
da elyevm istifa edilmekte olan varidatın kemafissabık istifa edileceği yolunda bir madde mev
cut ise de esasen 28 Şubat 1339 tarihli Birinci
Avans Kanununda kavanini mahsusasma tevfi
kan cibayet edilen varidat ve rüsumu muhtelifenin sene nihayetine kadar devamı cibayetine me
zuniyet verildiğini mutazamımm bir madde mev-
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cudolduğundan burada tekrarına lüzum görülmiyerek tayyedilmiştir. Kanunun tarihi meriyeti
ve ahkâmının sureti icrası hakkındaki maddeler
aynen kabul edilmiştir.
Avans kanunu lâyihasının heyeti umumiyesine ait mütalâat bu suretle Heyeti Celilenin pîş^
enzarı tetkikine arz olunduktan sonra evvelce
neşrolunan ve bu kere takdim edilen ceman dört
kıta avans, kanunu ve sekiz aded tahsisatı mun
zamına kanunu ile şimdiye kadar verilmiş olan
1339 senesi tahsisatı umumiyesinin yekûnu ve
ibunlarm temini için sene zarfında cilbayeti me
mul varidatı umumiye hakkında bir fikri icmali
vermeyi encümenimiz muvafık görmektedir.
tşbu lâyi'hai kanuniye de dâhil olmak üzere
şimdiye kadar 1339 senesi için verilen tahsisatı
asliye ve munzamına merbut bir numaralı cetvel
de gösterilmiştir.
(Mezkûr cetvelden anlaşıldığı veçhile 1339 se
nesi tahsisatının yekûnu 123 491 974 liraya baliğ
olmaktadır.
Varidata gelince : İcra Vekilleri Heyeti Riya
setinden 24 Şubat 1339 tarihiyle Heyeti Umumiyeye takdim kılınıp encümenimize havale edilmiş
olan 1339 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa
merbut (B) cetvelinde senei haliye varidatı rauhammenesi 94 537 874 lira olarak gösterilmekte
dir. Maliye Vekili Beyefendi tarafından encü
mende verilen izahatta ilk altı ay zarfında vııkubulan taıhakkukat ve tahsilata nazaran varidat
bütçesinin ikinci kısmında mukayyet Damga,
Harçlar ve Kaydiyelerden bir milyon ve dördün
cü, kısımda mukayyet Reji, Posta ve Telgraf in
hisarlarından üç milyon beş yüz bin ve beşinci
kısımda muharrer Mekâtip ve Müessesatı varida
tından bir milyon ve dokuzuncu kısımda muhar
rer Demiryollarından beş yüz bin ve üçüncü kı
sımda muharrer Gümrük Resmiyle onuncu kısmı
teşkil eden İstihlâk Resminden de on milyon ki
ceman on altı milyon lira fazla varidat olacağı ve
bu suretle varidatı umumiye yekûnunun
110 537 874 liraya varacağı ifade edilmiştir.
Encümenimiz, varidat hakkındaki tetkikatı
1340 bütçesine 'talik ile müstacelen Tahsisat Ka
nununu kaJbül zaruretini gördüğünden Maliye
Vekili Beyefendinin işbu hesabına nazaran 1339
bütçesinde 13 080 105 lira raddesinde bir açık
bulunduğunu müşahede eylemiştir.
Balâda arz edilen Avans ve Tahsisatı Mun
zamına kanunlariyle verilen tahsisattan merbut
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iki numaralı cetvelde müfredatı gösterilen
7 700 000 liralık tahsisatın 1339 senesi zarfın
da sarf edilemiyen miktarının 1340 senesine
devren sarfı meşruttur.
Mezkûr yedi milyon yediyüz bin liranın bu
sene içinde tamamen sarfı mümkün olamıyacağı
ve kısmen senei haliyede, kısmen de 1340 se
nesinde devren sarf edileceği tabiî bulunduğu
cihetle tahsisatlardan lâa'k'al 3 000 000 liralık
miktarının 1340 senesine devri ihtimali' mevcut
tur. Bundan maada bütçelerin tetki'ka'tı tama
men hakikî 'hesabata istinadettirilemediği gibi
bir mahalde sarf edile'miyen tahsisatın tenkisi
muamelesinin ierasiyle lüzumu olan diğer ma
halde sarfına imkân bulunamadığından bütçe
lerde her sene yüzde beşten ona kadar maaşattan
eyyamı haliye ve masariften de bütçe tasarrufatı vukubulduğu tecrübeden sabittir. Bu sene
vukubül'acak tasarrufun miktarı asgarî yüzde
beş tahmin edilirse altı milyon liraya baliğ ola
cağı tabiîdir. Binaenaleyh sene nihayetinde
4 080 105 lira kadar bir açık kalması ihtimali
tasavvur olunur M bunun da varidatı fevka
lâde ile kapatılacağı varittir.
Netice
Tadilâtı mâruza veçhile lâyihai kauuniyenin
kabul ve tasdikini Heyeti Cölileye arz eyleriz.
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Reis
Kütahya
Ferid
Kâtip
Konya
Fuad
Âza
SiVas
Rahmi
Âza
İsparta
Mükerrem
Âza
Konya
Kâzım Hüsnü
Âza

Trabzon
Ahmed Muhtar

Mazbata Muharriri
Gazian'teb
Ali Cenani
Âza
Denizli
Masftıar Müfid
Âza
Mersin
Niyazi
Âza
Kütahya.
Receb
Âza.
Trabzon
Şefik
Âza
Hakkâri
Âsaf
Âza
Sarulhan
Reşâd
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Bir numaralı cetvel 1339 senesi tahsisatı umumiyesi

iema'l

Avans olarak
verilen

Tahsisatı munzamma 'al'arak
'verilen!

30 114 2515

30 114! '25Ö

60 000

60 000
200 000

200 000

150 000

350 000
1 000 000

1 000 000
800 000

800 000
1

3 000 000

S 000 000
37 500 000
250 000

37- 5'00 000
250 000

100 ,000

100 000

200 000

200 000

686 400

•080 400

900 000

900 000

200 000

200 000

75 160 656
44 959 324

6:8 4.14 25)5
44 9591 324

3 000 000
300 000

123 419; 9179

113 373 579

İzahat
28 Şubat 1(3!39 tarihli Birinci Avans Kanunu
ile verilen
8
Mart 1'339 tarihli Kanunla Meclis bütçesine
zammolunan
8 Mart 1339 tarihli Kanunla Nafıa bütçesine
zanım olunan
3 'Nisan 11339 tarihli Kanunla Muaveneti İçti
maiye bütçesine zammolunan
3 Nisan 10139 tarihli Kanunla Maliye bütçesine
za mm olunan
5 Nisan 1339 tarihli Kanımla .Meclise avans
olarak verilen
1*21 Nisan 1339 tarihli Kanunla Düyunu Umu
miye bütçes'ine zammiolunan
15 Nisan 1339 'tarihli Avans Kanuniyle verilen
15 Nisan 1339 tarihli Avans Kanuniyle Hari
ciye bütçesine zammolunan
15 Nisan 1339 tarihli Avans Kanuniyle Dahili
ye bütçesine zam'molunan
15 Nisan 133'9 tarihli Avans Kanuniyle Maliye
bütçesine zammolunan
19 Ağustos 1339 tarifeli Kanunla Meclis bütçe
sine zammiolunan
17 Eylül 1339 tarihli Kanunla Maliye bütçesine
zammolunan
T7 Eylül 1339 tarihli Kanunla Maliye bütçesine
zamm'olunan

6 7461 400

Yekûn
Yeni kanun lâyihasiyle encümen tarafından
teklif olunan avans
3 000 000 Yeni kanun lâyihasiyle Düyunu Umumiye büt
çesine ilâv'esi teklif olunan
300 000 Yeni kanun lâyihasiyle Maliye bütçesine ilâvesi
teklif olunan
10 046 400

Yekûnu umumî
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iki numaralı cetvel
Senei âtiyeye devri meşrut tahsisat
Lira
150 000

3 Nisan 1339 tarihli Kanunla Mua
veneti İçtimaiye 'bütçesine zammolunan
1 000 000 3 Nisan 1339 tarihli Kanunla Ma
liye bütçesine zammolunan
3 000 000 12 Nisan 1339 tarihli Kanunla Dü
yunu Umumiye bütçesine zammo
lunan
4 150 000 Yekûn
3 000 000 Yeni kanun lâyihasiyle Düyunu
Umumiye bütçesine ilâvesi teklif
olunan
300 000 Yeni kanun lâyihasiyle Maliye büt
çesine ilâvesi teklif olunan
250 000 Yeni kanun lâyihasının birinci
maddesiyle verilen tahsisattan tef
rik edilmek üzere Fişek ve Tıpa
*
fabrikaları inşaasma tahsis edilen
7 700 000 Yekûnu umumi

Muvazenei Maliye Encümenince tanzim olunan
kanun lâyihası
MADDE 1. — 1339 senei maliyesi nihayeti
ne kadar hidematı umumiyei Devlete sarf ve
senei mezkûre bütçesinden mahsubu icra edil
mek üzere 28 Şulbat ve 15 Nisan 1339 tarihli
Avans kanunlariyle sarfına mezuniyet verilmiş
olan altmışyedi milyon altı yüz ondört bin iki
yüz ellibeş liraya zamimeten merbut cetveldeki
tertip veçhile kırkdört milyon dokuz yüz elli
dokuz bin üç yüz yirmidört liranın daha avans
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir.
. MADDE 2. —• îşbu tahsisat, her daire için
merlbut cetvelde tefrik edilen miktarı tecavüz
etmemek üzere Muvazenei Maliye Encümenin
ce fusul ve mevadda tevzi olunur. Tevziat es
nasında, devair kadrolarında lâzımgelen tadilât
ve tevsiatı icra ile kadroların tesbitine Muvaze
nei Maliye Encümeni mezundur. s Bir fasıl dâhi
linde maddeden maddeye nakli muhassasat Ma
liye Vekilinin muvafakatine manuttur.

C :1

MADDE 3. — Teşkilâtı Devlette mukabili
bulunmıyan mülga devair memurininin mazuliyet maaşları Muhassasatı Zatiye bütçesinin elli
birinci (Memurini mazule maaşatı)
faslından
tesviye olunur. 28 Şulbat 1338 tarihli Avans Ka
nununun yedinci maddesi mucibince mazuliyet
maaşları için devair bütçelerinde açılmış olan
bilûmum fasıllar dahi 1340 senei maliyesi bida
yetinden itibaren işbu elllbirinci fasılda tevhidedilecektir.
MADDE 4. — Muvazenei Umumiyeye dâhil
bulunmıyan devair memurininin gerek tekaüt
ve gerek mazuliyet maaşları 1340 senesinden iti
baren Muhassasatı Zatiye bütçesinden bittefrik
aidoldukları devair bütçelerine nakledilecektir.
. 1340 senesine kadar işbu memurinden alman ve
bilmukabele Muhassasatı Zatiyece onlara tedi
ye olunan tekaüt ve mazuliyet aidatı bilhesap
Maliyenin zimmetinde kalacak mabaliğ Muva
zenei Umumiyeden tesviye olunur.
MADDE 5. — Gerek Ankara'da ve gerek
vilâyatı sairede derdesti inşa bulunan veya müceddeden inşa edilecek olan Hükümet konak
ları için Maliye bütçesinin 91 nci (İnşaat ve ta
mirat) faslında (Hükümet konakları inşaatı)
nâmiyle yeniden açılacak ikinci maddeye üç
yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur. îşbu tah
sisattan senei haliye zarfında sarf edilemiyen
mebaliğin 1340 senesinde dahi sarfına devam
olunacaktır.
MADDE 6. — Askeri Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesince yeniden inşa edilecek Fişek
ve Tıpa fabrikaları ve teferruatı için müdiriyeti
mezkûre bütçesinin 338 nci (Masarifi mütenevvia) faslında açılan mükerrer üç numaralı (Fi
şek ve Tıpa fabrikaları ve teferruatı) madde
sine, işbu kanunun birinci maddesiyle verilen
avanstan tefrik edilmek üzere iki yüz elli bin
lira tahsisat vaz'olunmuştur. îşbu taihsisattan
senei haliye. zarfında sarf edilemiyen mebaliğ
1340 senesinde de sarf olunur.
MADDE 7. — Gümrüklerde alınmakta olan
kibrit ve sigara kâğıdı istihlâk Resminin kemafissabik bandrol ilsakı suretiyle cibayet edil
mesine Maliye Vekili mezundur.
MADDE 8. — 1339 senei maliyesi nihayetine
kadar olan müddete ait bilâvasıta tekâlif ile
ukuttan efrat zimmetindeki matlubatı Hazine
efradın 1336, 1337 ve 1338 senelerine ait tekâ
lifi milliye ve harbiye ve vesaiti nakliyei berri-
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ye ve bahriye de dâhil olduğu halde 1339, se
nesi nihayetine kadar bilûmum matlubatiyle ta
kas ve mahsuıbedilir. Eşhası hüknuyenin aynı
şerait dahilindeki matlubatı ancak kendi zimmetleriyle maıhsubolunur.
Bu husus için 12 Nisan 1339 tarihli ve 338
numaralı Kanunla Düyunu Umumiyenin 1339
•bütçesinde açılan faslı mahsusa üç milyon lira
tahsisatı munzamına ilâve edilmiştir, işbu tah
sisatın senei haliye zarfında sarf edileni iyon
miktarı 1340 senei maliyesinde dahi sarf edile
bilir.
MADDE 9. — işbu kanun tarihi neşrinden
itibaren meriyülicradır.
MADDE 10. — îşjbu kanunun icrayı ahkâ
mına îcra Vekilleri Heyeti memurdur.
Encümence teklif olunan tahsisat
Devair
Zatî Hazreti Hilâfetpenahi ve Hane
dan
Büyük Millet Meclisi
Düyunu Umumiye
Muhassasatı Zâtiye
Maliye
Divanı Muhasebat
Rüsumat
Posta ve Telgraf ve Telefon
îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
Dahiliye
Emniyeti Umumiye
Muaveneti içtimaiye
Sıhhiye
Umum Jandarma Kumandanlığı
Hariciye
Şer'iye
Adliye
Maarif
Nafıa
iktisat
Matbuat ve istihbarat

Lira

1
4
2
1
1
1
1

4

2
1
1

218
238
522
518
026
79
396
715
33
697
597
886
719
594
638
590
208
933
888
279
51

347
323
211
835
900
190
851
125
741
626
531
276
068
113
686
037
637
566
782
958
453

Devairi mülkiye yekûnu

28 877 256

Bahriye
Müdafaai Milliye
Askerî fabrikalar

1 786 558
13 000 000
1 295 510
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Devair

Lira

Devairi askerîye yekûnu

16 082 068

Yekûnu umumi

44 959 324

R E l S — Efendim, Avans kanun lâyihasının
müzakeresine başlamazdan evvel usulü müzake
reye dair pek kısa mâruzâtta bulunmaklığnna
müsaade etmenizi rica edeceğim : Kanunların
heyeti umumiyesi müzakere edilirken maddelere
aidolan nıkatı nazar dahi Heyeti Umumiye mü
zakeresine karıştırılıyor. Bundan dolayı hem
müzakerat karışıyor ve hem de müzakeratımız
ilerlemiyor. Avans kanunu lâyihasının heyeti
umumiyesi hakkındaki mütalâat 1339 senesi
muamelei maliyesinin de son Avans Kanunu
ile kapatılması zaruretine dair Muvazenei Mali
ye Encümenin mazbatasındaki esbabı mucibe ve
1336 senesinden 1339 senesi nihayetine kadar
bütçeler ve avansları ve bâzı mesail hakkında
ki encümenin nıkatı nazarı tasvip veya tenkid
edilecek şekilde devam eder. Devaire verilen
tahsisat ile devairin mükellef olduğu vazaife
dair tenkidatı devairin tahsisat cetveliyle; tevhidedilen birinci maddedeki yekûna taallûk
ettiğinden vekillerden bu tahsisatla, ifa ettik
leri vazaife dair sual ve istizah yapılabileceğin
den ve birinci maddede bu usul tamamiyle te
min olunamıyacağmdan kanunun heyeti umumiyesindeki müzakeratta avans suretiyle 1339
muamelei maliyesinin kapatılması encümenin es'babı mucilbesiyle bâzı mesaili maliye hakkındaki
nıkatı nazarı üzerinde, tasvip veya tenkid şek
linde müzakeresi cereyan edecektir. Bunun
için evvelemirde Muvazenei Maliye Encümeni
mazbatasındaki ve nıkatı nazarın teLhisan izah
ve müzakere edilmesi için encümene söz vere
ceğim. Saniyen; Muvazenei Maliye Encümeni
mazbatasına cevap vermesi lâzımgelen Maliye
Vekili Beyefendiye de söz vereceğim. Salisen;
mütekabilen izahatı istima buyurun rüfekayı
muıhteremeye söz vereceğim. Binaenaleyh söz
istiyen rüfekayı muhtereminin esamisini sırasiyle yazacağım. Heyeti umumiyesi hakkında
söz istiyen varsa lütfen isimlerini bildirsin.
MALEYE VEKÎLl HASAN FEHMÎ B. (Gümüşane) — Reis Beyefendi Hazretleri! Müsaa
de buyurur musunuz? Usul hakkında mâru
zâtta bulunacağım.
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REİS — Usul hakkında Maliye Vekili Bey
söz istediler. Müzakeratm intizamını temin
edebilmek için lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyenlere sırasiyle söz vereceğim ki
söz istiyenlerin söz söylemeleri imkânı hâsıi
olsun.
FAİK B. (Tekirdağ) — Reis Beyefendi Hazr
retleri! Müsaade buyurur musunuz? söz söyliyecek zevat yalnız şimdiden yazılan mıdır? Yok
sa bilâhara bir şey söylemek istiyen zata da söz
verilecek mi?
REİS — Peyderpey kaydedilecektir efendim.
Buyurun, usul hakkında, Maliye Vekili Beyfendi.
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —
Efendim Nizamnamei Dalhilînin vekillere bah
şetmiş olduğu salâhiyet, zannederim, hiçbir
suretle tenkid götürlmiyecek kadar vazıhtır.
Bu defa, Muvazenei Maliye Encümeni daha ev
vel söylesin, Maliye Vekili buna cevap şeklinde
mütalâa serd etsin yolundaki Makamı Riyasetin
mütalâalarını bendeniz Nizamnamei Dahilînin
vekillere bahşetmiş olduğu salâhiyeti mutlakayi tenkid mahiyetinde değil, fakat ^Tuvazened
Maliye Encümeni Mazbata Muharrairi Beyin
söyliyeceği söze güre tehir ediyorum şeklindeki
sözünü bir prensip olarak kabul etmem.
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talebedilen tahsisat mukabili olarak Avans
Kanunu namiyle huzurunuza takdim edilen şu
lâyiha, ümidediyoruz ki, üç seneden beri ade
di yirmiyi tecavüz eden avans kanunlarının
Sonuncusu olacaktır. (İnşallah sadalan) Üç
seneden beri hemen her avans kanununda en
cümen namına temenni edilen bu netice, in
şallah bu defa hâsıl olur. Mücadelei ve müdafaai vatanla meşgul olan Hükümet ve bu
Meclis üç seneden beri muntazam bir Mu
vazenei Umumiye Kanunu neşredememiştir.
Heyeti Âliyenize takdim kılınan esbabı mu
cibe lâyihasında ufak bir tarihçesini arz et
tiğimiz bu avans şeklinin umuru maliyemiz
de yapmış olduğu karışıklığı izah etmek pek
uzun mübaihasat ve mütalâata bahis olabilir.
Denilebilir ki, Muvazenei Umumiye Kanunu
nu tatbik ile mükellef olan Maliye Vekâleti
ve onun memurları senede bir defa yapmakla

iktifa edebilecekleri tevzi ve havale mua
melesini bâzı sene iki ve bâzı sene de on de
fa tekrarla hesabatı unıumiyeyi intaç, için meş
gul oluyorlar ve bu kırtasiyecilik ile 'tahsi
satı da devaire tevzi etmekle . uğraşmaktan
vazifei asliyelerimi görmeye bir zaman bula
mamışlardır. Millet Meclislerinin en mühim
vazifelerinden biri olan bütçe tanzimi ve mil
letin vermekte olduğu paranın mahallî sarfı
nı tâyin etmek salâhiyeti hemen hemen istimal
REİS — Efendim, müsaade buyurunuz! Ge
1
edilememiştir. Bunun neticesi muamelâtı ma
len lâyihayı Muvazenei Maliye Encümeni tahlil
liyeyi gayet karışık ve elim bir vaziyette bı
etmiştir. Tahlil hakkında esbabı mucibesi var
raktı. Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu ile
dır. Muvazenei Maliye Encümeninin muame
verilmesi
meşrut olıan Hesabı Kati ve Umumi
lâtı maliye ve bâzı mesaili maliye hakkında
Kanununu
son üç sene için ve bu seneyi de dâ
nıfcatı nazarı varı dr. Encümen bu mfcatı na
hil
edersek
dört sene için imkânsız bir hale
zarını izah ettikten sonra Maliye Vekili bunla
getirmiştir. Encümenimiz, şu vaziyeti naza
rın hepsine cevap verecektir. Geçen meclisler
rı dikkate alarak, acaba bu Avans Kanununu
de bilûmum meclislerde mazbata muharrir
çıkarmayıp bunun yerine 1339 senesi .bütçe
leri encümen namına mazbatalarını izah et
sini tanzinıederek Heyeti Celiileııize tasdik et
tikten sonra ibil'â'hara vekâlet de kendi maz
tirmek daha muvafık olmaz mı diye uzun mübatasını ve mütalâatı umumiyesini beyan
zakeratta bulundu ve geçen senelerin tecrübe
eder. Ondan sonra da rüfeka fikirlerini be
sine nazaran bir Muvazenei Umumiye Kanu
yan ederler. Bu usul mukarrerdir. Binaen
nu çıkarmaya imkân olmıyacağına kanaat ge
aleyh Maliye Vekili Bıeyin usul hakkındaki
tirdi. Çünkü efendiler! Bugün senenin yedin
mütalâatı varit değildir. Bunun için Muva
ci ayındayız; yani nibayetlerindeyiz. Encü
zenei Maliye Encümeni Mazbata Muharrairi Be
men, eğer bir bütçe tanzim etmek sâyinde
ye, mazbatalarını izah için söz veriyorum.
bulunsaydı, her halde Teşrinievvelin gaye
MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
sinde veyahut Teşrinisani evasıtmda ancak
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (GaI Heyeti Celilenize arz etmek imkânını bulıabi*
zianteb) — Efendiler; 1339 senesi son altı ay
I lecekti ve Heyeti Celilenizce de bir bütçe mülık hidematı umumiyesi için Hükümetten
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zakeresi iki aydan evvel intaç eddlemiyecelin
den nitekim
1338 senesi Muvazene! Umu
miye Kanunu
Meclis ruznamesinin birinci
numarasında senenin bidayetinden
itibaren
nihayetine kadar mevcudolduğu halde ancak
on bir dairenin cetvellerini müzakere iettirebildilk ve 'kanunu tamamiyle müzakere etmek
ve Heyeti Celileden intaç ve tasdik ettürerek
çıkarmak müyesser olamadı. Çünkü efendiler!
Heyeti Celilendn hem icraî hem de teşriî salâhi
yetleri Meclisin bütçeye tefrik edeceği zamanı tabiatijie pek ziyade taksir ediyor. Heyeti Celile
den bütçeyi çıkarmcaya kadar başka hiçbir müza
kere ile meşgul dlmamaısmı rica etsek 'bile yine
ancak iki, ayda neticelenir ve Muvazene! Umumi
ye Kanunu buradan çıkıp nihayet Şulbat iptida
sında kesbi kanuhiyet edelbilir. Muvazenei Umu
miye kanunlarının zamanı taltlbiikı bir seneye maksur olduğundan o mamana kadar senenin on bir
ayı geçmiş olacak ve yalnız bir ay için çıkacak
hütçe büyük bir faide temin etmiyecektir. Bun
dan dolayı şimdiye kadar deyam edegelen ve bun
dan sonra artık tarihe karışması temenni olunan
avans usulünün son defa olarak ve hu senelik
kaibulü istirhamında bulunduk. 'Buna mukalbl
Hükümetten, 1340 senesi bütçesini Teşrinievvel
iptidasından nihayet Teşrinievvelin ilk haftala
rında encümene tevdi eylemesini istedik. Encü
men, derhal onun tetkikatına başlıyarak Kânu
nuevvel iptida veya evasıltmda Heyeti Aliyenize
takdime karar verdi. Binaenaleyh 1340 senesi
(bütçesine başlamazdan evvel. Muvazenei Umumi
ye Kanunu 'burada müzakere edilsin ve sene ni
hayetine doğru Hükümete tevdi edilsin diye dü
şündük. Eğer efendiler! Bunla muvaffak olursak
ümidediyoruz ki, dört seneden beri şikâyet etti
ğimiz avans usulünden ve bunun hâsıl ettiği ka
rışıklıktan inşallah kurtulacağız. İşte bu mülâ
hazaya nıebni son altı aylık maaş ve hidematı
umumiyenin istilzamı ettiği masarıfa karşılık ol
mak üzere yekûnu kırk dört milyon küsur liraya
Tbâliğ olan bu kanunu Hükümetin teklif ettiği şe
kilde Heyeti Celilenize takdim ettik.
(Efendiler! Avans Kanunu, bir Tahsisat Kanu
nu olmak itibariyle Hükümetten teklif olunduğu
veçhile yalnız esasatmı müzalkere ederek Heyeti
Celilenize getirmedik. Her ne kadar tamam de
ğilse de her dairenin son altı ayda sarf etmesi
zarurî görülen miktarlar üzerinde mühim tetkifcatta bulunduk ve fen miktarların lüzumuna en
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cümen kanaat ederek cetvel] i ona göre, bâzılarında.
tenzilât ve bâzısında zam alnı icrası suretiyle tes!
biıt ederek Heyeti Celilenize takdim'ettik. Tabiî
•maddelere geçtiğimiz zaman her Vekâlete tahsis
edilen miktarın lüzumu hakkında hâsıl ettiğimiz
kanaati tafsiiâtiyle Heyeti Celilenize arz edece
ğiz. Binaenaleyh Reis Beyefendinin de buyur
duğu gibi bendeniz tahsisatın her Vekâlete aidölduğu ve tevzi edildiği kısmı hakkında şimdilik
söz söylemiyeceğim gilbi maddelerin şekli kabulün
den de bahseıbmiyeceğim. Yalnız arzım, encümenin
şimdiye kadar hakkında mütaaddit defalar şikâ
yet etmiş ve mütaaddit mazbataları uda sonun
cu olmasını temenni eylemiş olduğu Avans Ka
nununun bu defa da kalburu hakkındaki ısrarını
arz etmektir ve arz ediyorum. Zannederim ki,
encümenin bu baptaki mazeretini Heyeti Celileniz de katbul eder.
REİS — Buyurun Hasan Bey!
MALİYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B.
(Gümüşane) — Kanunun heyeti um.umiyesi hak
kında söz söylemek istiyen zevat «özlerini 'söyle
dikten sonra heyeti umumiyesine birden cevap
vereyim.
REİS — Söz zıatıâlilerinindir
MALİYE VEKİLİ HASAN
(Gümüşane) — Heyeti umumiyesi
kadaişlar söylesin, ondan sonra.

F E H M İ B.
hakkında ar-

REİS — «Vaziyeti Maliye hakkında, izahat ve
receğim.» Buyurdunuz da onun için söz zatıâlilerinindir.
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Usule taallûk eden meseleyi Nizam
name! Dahilî hallettiği için tekrar etmiyorum.
M'üsaadenizle 1339 senesinin vaziyeti umum iye i
maliyesi hakkındaki mütalâalarıma geçiyorum.
Gerek Muvazenei Maliye Encümeninin mazba
tasında gerek Mazbata Muharriri Ali Cenani
Beyefendinin izahatında beyan
buyuruiduğu
veçhile 1339 senesi için Şubat 28 ve Mayıs ta
rihli iki tahsisat kanunju ile 67 614 000 küsur
liranın tahsisata
ilâveten ve bu
defa. da
44 959 000 küsur liranın ismen, avans, hakikat
te muvakkat bütçe mahiyetinde olmak üzere sar
fına lüzum görülüyor. Evvelce iki kıta kanun
la alınan altmışyedi milyon küsur bin lira tah
sisattan 37 496 514 lirası devairi
askeriyeye,
yani Müdafaai Milliye, Bahriye ve İmalâtı Har
bi yeye ve 30 117 341 lirası da devairi mülkiye >
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ye tahsis Duyurulmuştu ve o kanunların ikinci,
üçüncü maddelerinde gösterilen esbaba tevfikan
38 senesi için Muvazene! Maliye Encümeninin
tesbit ettiği kadrolara ve Heyeti Umumiyede
müzakeresi icra edilip kabul edilen bütçe esasatına göre fusul ve mevadda tevzi edilerek sarfi
yat icra edilmişti. Birinci, ikinci avans kamın
la TI zaman ile mukayyedolmadığmdan Ağustos
mahı nihayetine kadar olan hidematı umumiyei
Devlete kâfi gelmekle beraber ileride bu tahsi
sattan mevkuf bir miktar tahsisat kaldı. Fakat
Eylüle kalan miktarlar Eylülü tamamen kapa
tacak mahiyette olmadığı için ve senenin birin
ci ayında alman avans tahsisatından tahakkuk
edip henüz havaleye iktiran etmiyen miktar bu
lunması ihtimaline binaen ve ikinci altı ay için
'de lüzumu görülen miktarı talep ve Muvazenei
"Maliye Encümeni tesbit ederek bittetkik Meclisi
Âlinize sevk edildi; 1339
senesinin Müd'afaai
"Milliye, Bahriye ve İmalâtı Harbiye tahsisatı:nm yekûnu 532 583 381
liraya baliğ oluyor.
"Devairi mülkiyenin tahsisatı 58 995 000 liraya
baliğ oluyor. Bundan başka muhtelif kanunlarla
tahsisatı munzamma olarak verilen veyahut bu- i
gün müzakere ettiğimiz lâyihai kanuniye ile,
rakamlar hafızamda değil, aşağıki maddelerde
geleceği veçhile 3 milyon lira tekâlifi milliye ve
vesaiti nakliye mazbatalarına, 300 000 lira Hü
kümet konakları inşaatı ve saire olmak üzere tah
sisatı munzamma alıramş oluyor. Daha henüz lâ
yihası Heyeti Celilenize takdim ediimiyen ve
Heyeti Vekileden sevk olunup da Heyeti Celi- I
leye gelmiyen mübadele meselesi için de 3 mil- I
yon lira tahsisat istemekteyiz ki bununla bera- I
ber gerek tahsisatı munzammalarm
ve gerek I
1339 senesi bütçelerinde mahsubu icra edilmek I
üzere istenilen tahsisatın
yekûnu
umumisi I
126 419 982 liraya baliğ olacaktır.
Mübadele
tahsisatı da dâhil olmak üzere bu tahsisatın mü- I
saadenizle devaire sureti taksim ve nispetlerini I
mücmelen arz edeyim :
I
Gerçi Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasmda son altı aylık tahsisatın devaire suret i tertip ve tevziini gösterir cetvel mevcuttur.
Bendeniz senelik olarak ifade edeceğim. Arzu
buyurursanız Heyeti Celileniz, bu tafsile gireyim. (Hay, hay isteriz, sadaları) Efendim, 1339
senesi için şimdi müzakere ettiğimiz lâyihai kaminiye kabul buyurulduğıı takdirde İmalâtı
Harbiye için 2 591 020 lira sarf edilmiş ola-

I
I
I
I
I
I
I
I
[
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I cak. Müdafaai Milliye için 47 751 222 lira sarf
I etmiş olacağız. Bahriye için 2 916 137 lira sarf
etmiş olacağız. Matbuat ve İstihbarat için
106 805 lira sarf etmiş olacağız. İktisat Vekâ
leti için 2 519 246 lira olacak ki, taviz tohum
luk ve emsali tahsisatlar bundan hariçtir. Bu
sabit bütçedir. Heyeti Olilenin müsaadeleriyle
vekâletlerin 1338 -1339 seneleriyle, bütçeleriyle
altın esasına istinadeden 1330 senesi bütçesi tahsi
satını mukayese ederse'k devair masraflarının altm
liraya göre tezayüt ve tenakuzları bize icmali
olarak bir fikir verir. (1338) senesi İktisat Ve
kâleti için 1 724 394 lira sarf etmişiz. 1330 se
nesi altın olarak altm esasına istinadeden musaddak bütçemiz 398 941 liradan ibarettir.
1338 senesinde arz ettiğim 1 milyon 300 küsur
bin lira memleketin bâzı aksamının beş ve İs
tanbul'un dört aylık maaş ve masrafıdır. Bun
ların seneliğini nazarı dikkate alacak olursak
2 478 000 lira olması icabeder. Nafıa Vekâleti
için 1339 senesindeki tahsisat 1 771 574 lira
dan ibaret oluyor. 1338 senesinde Nafıa Vekâ
letine 924 986 lira sarf etmiştik, ki on iki ay
lık farka göre senelik hesap 1 161 000 lira
eder. Nafıa Vekâletinin altm esasına göre tan
zim edilen 1330 senesi bütçesi dahi yarım mil
yondan ibarettir. Maarif Vekâletinin 1339 se
nesi bütçesi üçbuçuk milyon liraya baliğ olu
yor. Umuru Maarif için 1338 senesinde 1 417 000
lira sarf etmişiz. Arz ettiğim gibi yine arazii
müstahlasanm oniki aylığı nazarı dikkate alı
nırsa, 2 879 000 lira oluyor. 1330 senesinde al
tın esasına göre tanzim edilen Maarif Nezareti
bütçesi 584 000 küsur liradan ibarettir. 1339
senesindeki tahsisatı Adliye için 4 316 375 lira
oluyor. 1338 senesinde ise' 2 793 000 lira Umu
ru Adliyeye sarf etmişiz Oniki aylık hesabiyle
yine arazii müstahlasa farklarını nazarı dikka
te aldığımız takdirde 4 200 000 küsur liradan
ibaret olması lâzımgelir. 1339 senesinde yüz kü
sur bin lira zammiyle teklif atta bulunmuş olu
yoruz.
Seriye Vekâletine 1330 senesi için 1 180 573
liradan ibaret tahsisat vermişiz. 1338 senesinde
Meşihat bütçesi 420 000 liradan ibaret imiş.
Hariciye bütçesi için 1 700 000 lira istiyo
ruz. 1338 senesinde 697 665 lira tahsisat alın
mış. Malûmuâlileri sulhun akdinden sonra bir
çok sefarethaneler, şehbenderhaneler tesisi lü
zumu olduğundan bu mukayesede bir esas bulu-
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namaz. Vaktiyle Hariciye Vekâletinin altın esasatma istinadeden 1330 senesi bütçesi 278 000
küsur liradan ibaret idi.
Jandarma için 1330 bütçesinde 2 217 000
lira idi. 1338 senesinde bu daire 6 076 878 lira
sarf etmişti. 1339 senesi için 9 696 776 lira tahsi
sat istiyoruz.
Sıhhiye bütçesi: 1330 senesinde 137 568 altın
dan ibaretnıiş. 1338 senesinde 1 373 000 lira sarf
olunmuş. 1339 senesinde 14 838 936 lira tahsisat
istiyoruz.
Muaveneti İçtimaiye bütçesi : 1330 senesinde
yüz bin liradan i'baretmiş. O vakit mâlûmüâlileri
Harbi Umumi olmadığı ve memleket halitabiîde
olduğu için ifa edilen vazife yalnız hariçten gele
cek muhacirine muaıvenetten ibaretti. Muaveneti
Îetimaiyeye 1338 senesinde 1 368 933 lira tahsisat
verilmiş. Şimdi ise 1 669 690 lira tahsisat istiyo
ruz.
Emniyeti Umumiyenin 1330 senesindeki altın
esasına istinadeden bütçesi 570 871 liradan ibaret
idi. 1338 senesinde 1 676 000 lira sarf edilmiş.
Fakat arz ettiğim gibi, bunda da yine arazii mustahlasanın dört, beş, altı aylıkları dâhildir. On iki
ay nazarı dikkate alınacak olursa yekûn 3 196 000
küsur lira eder. İstediğimiz para 3 195 600 lira
dır.
Dahiliyenin 1330 senesinde altın esasına isti
nadeden bütçesi 1 011 650 liradır. 1338 senesinde
sarf edilen iki milyon dört yüz bin küsur liradır.
1339 senesi için de 3 195 600 lira istiyoruz. Bu
fark yine arz ettiğim gibi arazii müstahlasanm
farkıdır.
Şûrayı Devlet : Yoktur.
İcra Vekilleri Riyaseti bütçesi ise 1330 sene
sindeki Sadaret bütçesi 70 bin altın imiş. 1338
senesinde İcra Vekilleri Riyasetine 18 721 lira
sarf edilmiş. 1339 senesinde 54 502 lira istiyoruz.
Posta ve Telgraf : 1330 senesinde 861 379 lira
imiş. 1338 senesinde 1 978 920 lira sarf edilmiş.
Bunun da diğer bütçeler gibi arazii müstaihlasamn senevi masarifi daih.il olduğu halde miktarı
2 918 114 liradır. Halen de Posta ve Telgraf için
3 269 482 lira istiyoruz.
Deftenhane : Yok.
Rüsumat bütçesi 1330 senesinde 382 054 altın
dır. 1338 senesinde 11 434 910 lira sarf edilmiş.
O senei kâmile hesabiyle 1 944 261 lira sarfı icabeder ki, Rüsumat için iki buçuk milyon lira isti-
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yoruz. Muhafaza için esaslı teşkilât yapmak mec
buriyetindeyiz.
Maliye bütçesi : 1330 senesinde 3 581 685 lira
dır. 1338 de 6 826 027 lira olmuş, Senei kâmile
için 7 923 400 lira daha sarfı icabeder. 1339 sene
si için 5 490 190 lira tahsisat istiyoruz. Bunun te
nakus etmesinin sebebi; idarei hususiyelere aidolan aşar hisselerinin ahiren Meclisi Âlinin kabul
ettiği kanun mucibince seneden tefrikinden iba
rettir.
Muhassesatı Zatiye : 1330 senesinde 3 338 400
altından ibaret iken 1338 senesinde 4 887 410
liraya baliğ olmuş. 1339 senesi için 9 037 670
lira talhakkuk etmiş istihkaktır. Aynı miktarı
teklif ediyoruz.
Meclis bütçesi: Tafsilâtı Meclisi Âlinin ma
lûmudur. Muhtelif zamaim alınmıştır. Yekûnu
umumîsi sene itibariyle ve intîhaibm teceddüdettiği senelere aidolmak üzere bir milyon iki yüz
bin lira ile bir milyon beş yüz bin lira arasın
dadır.
Hilâfet Bütçesi: 1330 senesinde 514 220 lira
dan ibaret idi. 1338 de 145 bin lira dört aylık
tahsisat vardır. Senei Kâmile hesaibiyle miktarı
436 635 liradır. 1339 senesi için aynı rakamı
istiyoruz.
Düyunu Umumiyenin bütçesi halen 1339 büt
çesinde yalnız Anadolu'daki Düyunu Umumiye
idarelerinin cibayeti varidat için ieabeden maaş
ve masrafından ibarettir. Bütçemiz onun için
1330 senesiyle şimdiki talhsisat ve bütçe arasın
da mukayese yapılamaz. Bunun safahati Heyeti
Celilenin zaten malûmudur. Mürettebatı senevi
ye için şimdilik 1337 senesi bütçesinde zaten
tahsisat yoktur. 1340 senesi için de ayrıca ma
ruzatta bulunacağız. Düyunu Umumiye ki, Ana
dolu'da teşkilâtı mevicudolan Düyunu Umumi
ye idarelerinin maaş ve masrafı 3 178 672 lira
dan ibaret oluyor. 1339 senesi için bunun mü
him bir kısmı, bir milyon liraya yakın bir kıs
mı masraftır. Tuz ihracı masarifatı mecburesi
ve sairesi gibi, diğerleri, idare maaşatı ve müteferrikasıdır.
Bu nisbetler dalhi bize vazihan gösteriyor
ki, altın esasına istinadeden bütçelerdeki tah
sisatla kıyas edersek bâzı daireler altın farkı
nı birkaç defa geçmiştir. Bâzı devairde yüzde
yüz, yüz elli, iki yüz, üç yüz, ve azamî bin se
kiz yüz kadar nislbeti tehalüf eden bütçeler mev
cuttur. En ziyade nisbeti.tehalüf eden de Suh-
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hiye ve Muaveneti İçtimaiyedir. Onu takiben
İktisat, Adliye bütçeleridir.
Varidat hakkında dahi iemalen biraz malû
mat arz edeyim de 1338 senesinin nihayetinde
1339 senesinin Muvazenei Umumiye Kanununu
Meclisi Âliye takdim ederken memleketin bir
kısmı henüz düşmandan istihlâs edilmiş, geçen
senelere ait vergi kuyudatı elimizde bulunmadı
ğı gibi düşmanın ardı arkası gelmez tahribatiyle baştan nihayete kadar harabolan memle
ketten ne dereceye kadar vergi cibayet edece
ğiz diye salim bir fikir ve katı bir şey elde
bulunmamış 'olduğundan tahminî olarak bir
takım hesaplarla varidat bütçemizi 94 537 000
lira olarak tesbit ettik. Şimdi senenin yedinci
ayında bulunuyoruz. Yedi aylık tatbikat bize
gösterdi ki, varidat üzerinde yaptığımız tah
min ümidimizden çok fazla çıktı. Bir kere İs
tihlâk Resmi ile gümrük varidatından sene ni
hayetine kadar on milyon lira fazlai varidat
tahmin ediyoruz. Bu altı aylık tecrübenin ver
diği netice, son yedi aylıkta elde etmiş olduğu
muz neticedir. Fakat şunu arz edeyim ki, biz
beş aylığın hesabı katisini aldık. Son yedi ay
lığın da aynı suretle tezayüdetmemesi için
hiçbir se'bep yoktur. Diğer altı milyon lira da
varidat ve rüsumu sairede 1339 senesi için,
1338 ısenesi nihayetinde yaptığımız tahminler
den fazla buluyoruz. Bu fazlalar kısmen vari
datın 'tabiî tezayüdüdür. Fakat kısmen de hali
harbden hali sulha geçilmesi, elde bulunan ganaimi harbiyenin kısmen nakde tahvil edilmesi
ve tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye mazbata
larının yüzde muayyen nispetlerinin malhsup
•muamelelerine bir kanun ile müsaade edildiğin
den dolayı matlubatı sabıkadan bu senenin lehi
ne olmak üzere tahsilat vukubulmuş oluyor. Bu
itibarla 1339 senesi varidatmdaki bu tezayüdün
bir kısmını tabiî tezayüd, bir kısmını da bu
seneye mahsus olmak üzere harbin netayici ve
muamelei mabsubiyenin icabatı olmak üzere te
lâkki etmemiz lâzımgelir.
1339 senesinin gerek nakden, gerek mahsup
suretiyle - k i şüphesiz bu da varidattır- 110
milyon lira oluyor.
1338 senesi nihayetinde, yani 1339 senesi
Martının birinci günü malsandıklarmda -Veznei Umumî de dâhil - meveudolan nakdin ye
kûnu umumîsi 5 736 000 liradan ibarettir. Bu
para dahi 1339 senesinde tahakkuk eden hide-
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mata sarf edilmiş olacaktır. Arz ettiğim 'bu üç
kalemin yekûnu 116 273 000 liraya baliğ olu
yor. 1339 senesinin masraf cetvellerinden asgarî
•olarak yüzde beş niısbetinde bütçe tasarruf atını
dahi nazarı dikkate almak lâzımgelir. Tabiî za
manlarda yapılan en dakik hesaplara istinadeden bütçeler eyyamı haliye tasarrufatı ile mııIhammen olan masraf fasıllarının tamamı tabiî
sarf edilemez. Bizdeki bütçelerde yüzde beş nisbetinde bütçe tasarrufu vâki oluyor ve zaten
yüzde beş tasarruf olmazsa o tahsisat ile ted
viri umur edilemez. Çünkü memurinin eyyam
haliyeleri Hazine lehine kalır. Birçok münhal
memuriyetler kalır. Teşkilât günü gününe ya
pılmıyor. Sarfiyat ise muhammendir, tamamı ta
mamına, günü gününe sarf edilemez. Masraf
bütçemizden arz ettiğim gibi yüzde beş tasar
rufatı nazarı dikkate aldığımız takdirde - ki • ah
maklığımız lâzımdır - hakiki masrafımız 120
milyon lira olacaktır. Bu 126 milyon lira tah
sisat ve masarifat meyanında âzami olarak 120
milyon lira masraf tahakkuk edebilir. Bu para
yı karşılamak için 116 küsur milyon lira gerek
varidatımız gerek 1338 senesinden 1339 senesi
ne kadar devrettiğimiz 5 milyon küsur nakitle
beraber 116 273 000 liramız mevcuttur. Görülü
yor ki 4 milyon lira bir açık vardır.
Bütçelerde senenin tahsilatı nazarı dikkate
alınır. Varidatın tahakkukatı nazarı dikkate
alınmaz. Girerek bakayadan, gerekse sah İmliye
tahakkukatmdan kabili taksim olacak kısımlar
nazarı dikkate alınarak varidat ifade olunabi
leceği için bu 4 milyon lira bugün için açıktır.
Bunun için fevkalâde varidat menabii taharri
etmek lâzımgelecek... Fakat şunu da arz edeyim
ki: 120 milyon liralık 'bir bütçede 4 milyon
liralık açık - ki yüzde üç nispetindeki açık hiçbir
zaman bizi endişeye düşürecek açık değildir tasarrufata biraz daha riayet edilecek d u r s a bu
nun bir kısmını da oradan telâfi ederiz. Tatbikat
da bunu bize gösterecektir. Diğeri de Hazine mu
amelâtından fevkalâde bâzı varidat husulü me
muldur. Bu açığı telâfiye çalışacağız. Ve niha
yet bu Hazine muamelâtiyle de bu açığı kapat
mak imkânını görmezsek bu açık bir aylık maaşa
dahi tekabül etmez, Şubat maaşının Marta devrin
den ibaret kalır. Maaş miktarı 5 milyon küsur
liradır. Halbuki açık 4 milyon liradır. Binaena
leyh görülüyor ki, mucibi endişe hiçbir haL yok-
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tur. Vergilerilnıki 1330 senesindeki vergile ile nisIbet edersek görürüz ki; burada daihi bilâvasıta.
vergjleriımizin nispetlerini değiştirmemize rağ
men yine tez'ayüdediyor. Halbuki 1338 senesin
deki varidatımızın bir sülüsünü Aşar teşkil eder
ken 'bugün varidatımızın bir sülüsünü gümıriiİç
lerden ci'bayet edilen İthalât Resmiyle, İstihlâk
Resmi teşkil ediyor. Ağnam Resminde mühim
tenzilât icra etmemize, Müsakkafat ve Arazi ver
dileri üzerindeki küsuratı tamamen tayyeylemeklimize rağmen aşar meselesi daima rayice tâbi
ve daima halkımızı, çiftçimizi, müs'taıhsılıımifzı taz
yik ve ızrar eden Aşaır yine bilvasıta vergilerin
ıriislbetinden daha mütezıayit olmasına sebep olu
yor. 1330 senesinde bilâvasıita vergilerin varidatı
umumiyeye d a n nisbeti; yüzde 40 iken bugün
yüzde 45 i buluyor. Bunun sebebi arz ettiğim
gibi Aşarın rayiea tâbi olmasındandır. Hiçbir
vergi yoktur ki, Aşar kadar mükellefini mutazar
rır ve tazyik etmiş olsun. Bumun tenzilâtı hak
kında Heyeti Celilenize ayrıca bir lâyihayi ka
nuniye takdim ettik. Esbabı mucibesini ve halka
ne gibi tazyik icra eylediğini ve memlekette isItihsali nasıl tevkif eylediğini o zaman arz edece
ğim. Simidi burada yalnız nöbeti arz etmekle ik
tifa edeceğim.
Efendiler, müsaadenizle biraz da teşkilâtı
umumiyemize kısaca temas edeceğim.; livaların
tamamen, müstakil olmasundan evvelce Şark'ta
Ermeni siyasi cereyanlarının gösterdiği lüzum ve
zarurete binaen birçok mahallerde yapılan kaza
ve liva teşkilâttı; Garp'ta ve memlekettin aksamı
'sairesinde yine başka bir anasırı şerrü fesadın
tafcibeStmek istedikleri siyasi cereyanlar üzerine
ibu mahallerde birçok liva, kaza teşkilâtı yapıl
mıştır. Fakat yapılan but eşfcilât o kadar gayr i tabiîdir ki, 77 livamızın, bir sülüsü müstesna ol
mak üzere, iki sülüsü mahallî varidatı umumisi
ile mahallî masrafını temin edemiyor. Bendeniz,
iki sülüsünü arz ediyorum. 77 livam izm ancak bir
sülüsü varidatı umumiyesiyle masarifi umuimiyesini temin edebiliyor. Mütebakisi Hazinece doğ
rudan doğruya cibayet edilen rüsum ve tekâliften
hâsıl olan mebaliğ ile Muvazenei Umumiyenln ir
sal edeceği nakdî muavenetlerle hâsıl olan açığı
kapamaktadır. Gerçi bütçede hakikî bir merkezi
yet lâzımdır. Devlet bütçesinde hiçbir zaman
ademinıerkeziyet hatırımdan geçmez. Fakat bu
gün memurlarımızın aldıkları maaşların mikianm ve paramızın kabiliyeti iştiraiyesini düşüdür-
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kon ade-ddok'i fazlalıktan, teşkilâtın çokluğu::ciaü
bahsetmemek mümkün olmuyor. Bugün sarf etti
ğimiz para ile memurlarımızı terfih etmenin müm
kün olduğuna, kaaniim. Fakat teşkilâtı tabiî bir
hale getirmek suretiyle bu mümkün olacaktır.
ALÎ SAİıB B. (Kozan) — Zâbitandan bahse
dilmiyor, yalnız memur deniyor.
•MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Memurini Devlet deyince Zabiti de si
vili de, hepsi onda dâhildir Beyefendi! Livalar,
bilhassa kazalar : Bugün bin, iki bin nüfuslu ka
zalarımız, on beş yirmi bin nüfuslu livalarımız
vardır. Bugün en ufak bîr teşkilâta malik olan
bir livanın bir senelik maaş ve masrafı iki yüz
hin liradan noksan değildir ve bu meyanda yedi
binden kırk bine, elli bine kadar varidat veren
- Aşarı da dâhil olmak üzere - mütaaddit livaları
mız mevcuttur. Binaenaleyh memleketin her ta
rafında maaşatı umumiyenin tedahülü görülürse
ıveya tediyesinde bir intizamı katî görülemezse bu
nu mazur görmek lâzımdır. Buradan Van'a, Bit
lis'e bugün posta ile para göndermek lâzımıgelse
yirmi günde, bazan kırk ıgüncle gitmektedir. Hal
buki her ay için oraya para göndermek ve açığına
yetişmek lâzımdır. Binaenaleyh işte livalarda ciba
yet edilen varidatın azlığı, teşkilâtın çokluğu her
ay merkezden para göndermek mecburiyeti, liva
larda günü gününe muntazaman maaş tediyesini
imkânsız bir hale getiriyor. Bunda tabiî bütçeye
taallûk eden kısmını arz ediyorum. Dairei aidesi
ve Meclisi Âli bu mesaili esastan halletmiş ola
caktır.
Efendiler! Masraf cetvelinin, yani tahsisat
cetvelinin 1339 senesine aidolan kısmı hakkında
mâruzâtta buluırayorken. Düyunu Umumiyenin
Anadolu'ya taallûk eden Anadolu'da mevcudolan
teşkilâtından bahsettim. Müsaademizle henüz büt
çesini, fusul ve mevadda münkasim olarak mas
raf cetvelini almadığım İstanbul Düyunu Umu
miye bütçesi hakkında kısaca mâruzâtta buluna
yım : Türkiye Devletinin muamelâtı maliyesini,
yani varidatını tahakkuk ve cibayet ve sarf ile
hesabatını tutan Muvazenei Vmumiyesini tanzim
velhasıl bilûmum muamelâtı maliyesini tedvir
ednn Maliye Vekâletinin merkeze aidolan maaş ve
sair masrafı 234 933 liradan ibarettir. Bunun
.194 772 lirası maaş ve mühassasatı şehriye ve
10 1G0 lirası merkez masrafıdır. İstanbul'da bu
lunan ve Babıâli'nin üzerindeki malûm olan o bi
nanın maaş ve masrafı, efendiler! Senelik olarak
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arz ediyorum; 2 milyon 71 bin 752 liradan ibaret
tir. Bu rakamları bir hâtıra olarak arz ettim. Sı
rası geldiğinde tabiî ayrıca arz ederim. Efendi
ler! Düyunu Ümumiyeden bahsederken müsaade
nizle imparatorluğun bugünkü yeni Türkiye'ye
terk etmiş olduğu düyunundan da kısaca bahse
deceğim :
ıMalûmuâlileri Harbi Umuminin zuhuruna
kadar düyunu hariciyemiz başlıca üç kısma ay
rılır. 1299 tarihlerine kadar olan istikrazat, 1299
tarihinden 1324 senesi 10 Temmuzuna kadar
olan istikrazat, (1324) inkılâbından Harbi
Umuminin mebdei 1330 senesine kadar olan is
tikrazat. Bunların sermayesi ihraciyesinden te
diyesinden uzun uzadıya bahsedip Meclisi Âli
nizin kıymettar vakitlerini izaa etmiyeceğim.
Yalnız Lozan Muahedesinin tesbit ettiği esas
lara göre tahminî birer rakam arz ediyorum.
Henüz alâkadarlarla karşı karşıya geçip taksimi
düyun yapılmadığı için katî bir rakam arz et
miyorum. Tahminî olarak bir rakam arz ediyo
rum. Bu borçların birinci kısmından olanların
dan Yeni Türkiye'ye (29) milyon küsur lira
kalması lâzımgelir.
Yirmidört inkılâbına kadar olan ikinci dev
reden 25 milyon küsur lira kalması icabeder. On
Temmuz 1324 Inklâbından 1330 senesi, yani
Harbi Umuminin zuhuruna kadar olan borçlar
dan 36 milyon küsur lira kalması icabeder.
Yani 90 milyon lirayı mütecaviz bir borç dü
yunu hariciyeden bugünkü Türkiye'ye taksimi
düyun neticesinde isabet edecektir. Alâkadar
larla beraber taksimi düyun muamelesini yap
madığımız için, rakamları katî olarak arz etmi
yorum, tahminî rakam olduğunu arz ediyorum.
Harbi Umuminin zuhurundan Mondros Mütare
kesine kadar Harbi Umumi düyunu 158 milyon
lirası evrakı nakdiye olmak üzere 203 668 243
lira borç bırakmıştır. Bu borçların 158 milyon
lirası evrakı nakdiyedir. 17 875 000 küsur
lirası istikrazı dahilîdir. 2 100 000 lirası
tekâlifi harbiyedir ve vesaiti nakliye maz
batalarıdır. 978 000 lirası Donanma Piyan
go biletleridir ki, bunların tediyesini Hazine
uhdesine almıştır. Donanma Cemiyetinden ve
rilen siparişleri uhdesine almak üzere Hazine
kabul etmiştir. Diğerleri de, muhtelif müessesatı maliyeden (30) senesinde alman avanslar
ve yapılan istikrazattır.
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HAKKI B. (Van) — Mecmuu ne kadardır!
MALİYE VEKlLt HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Mecmuunu evvelce arz etmiştim.
203 milyon 600 küsur bin liradır, istikrazı da
hilî memleketin bugün tedavül eden parasıdır
ve bunun kıymetini, kabiliyeti iştiraiyesini, mev
kiini muhafaza etmek için, imparatorluk zama
nına ait düyunun mahsubu, yani bunun matlubatı Hazine ile takas ve mahsup kısmına ait
Hazine tahvili ihracı hakkında Meclisi Âlinize
bir kanun arz ettim. Aidolduğu encümendedir.
:Bu evrakı nakdiyenin kıymetini ve kabiliyeti iş
tiraiyesini yükseltecek tedabir, orada mevzuubahistir. Harbi Umumi düyunundan başlıca is
tikrazı dahilî vardır. Bu istikrazı dahilî, dâ
hilde mukaveleye müstenidolmak üzere yapılan
birinci istikrazdır. Gerçi tekâlif ve vesaiti nak
liye mazbataları da mukaveleye müstenidolmıyan istikraz tahvilâtından başka bir şey değil
dir. Fakat diğer mukaveleye müstenittir, faize
merbuttur. Binaenaleyh, 1340 senesinden itiba
ren bir numarayı alan istikrazı dahilî faiz ve
amortisman bedelleri 1 100 000 lirayı tecavüz
etmiyen mürettebatı seneviyesini 1340 senesin
den itibaren bütçemize ithal edeceğiz. (Bravo,
sesleri)
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — İşlemişle
rin faizleri ne olacak?
MALİYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — işlemişler için birkaç seneliği tedahül
eylediği için yine birkaç seneye taksim etmek
zarureti yardır. Fakat 1340 senesinden itiba
ren başlıyacağız ki, tedahül edenleri de ,taksim
edeceğiz. 1340 bütçesinde esaslı surette görüşe
ceğiz. Şunu arz edeyim k i ; istikrazı dahilî me
selesi, her halde memlekette ihmal edilmiyecek
bir meseledir ve hiçbir zamanda da ihmal edil
in iyecektir ve ihmal etmeyi de düşünmemişizdir.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tabiî
ihmal edemezsiniz, Devletin borcudur.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. (De
vamla) — Tekâlifi Harbiye :
Harbi Umuminin tekâlifi harbiye ve saire
mazbatalarını da - arz ettiğim gibi - tesbit ede
rek Mahsubu umumi Kanunu ile matlubatı Ha
zinede kalanlara (2) numaralı bir istikraz şek
line, tertibine kalbederek bunu da gayrimuntazam bir şekilden muntazam bir şekle ifrağ et-
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mek lâzımdır. Mondros Mütarekesinden istan
bul'un idarei milliyeye intikal devresine kadar
geçen müddet zarfında İstanbul idaresi şimdi
ye kadar tahakkuk ettirebildiğimiz veçhile
10 517 000 küsur lira borç bırakmıştır. Borcun
45 milyon lirası, tedahül eden memurin, mual
limin ve mütekaidin maaşatıdır. Birbuçuk mil
yon lirası, İstanbul idaresinin mütaahhitlerden,
tüccarlardan mubayaa ettiği eşya ve emtia pa
rasıdır. Birbuçuk milyon lirası düşman işgali
altında bulunan Garp vilâyetlerimizin, bâzı
mahallerinde, yine istanbul idaresi namına ida*
re edildiği zamana ait maaşat bakıyesidir. Bun
lardan başka istanbul idaresi Ziraat Bankasın
dan, Seyrisefainden, Düyunu Umumiyeden,
Bank -1 Osmanîden muhtelif namlar altında
mütaaddit defalar Devlete aidolan, rehni ve
haczi memnu bulunan emlâki emîriyeyi, Hazi
ne tahvilâtını, itibari Millî Bankasındaki Dev
lete ait hisse senedatmı ve yine her hangi bir
müessesede hıfzedilmiş olan altınları hâsılı her
ne eline geçmişse bunları terhin etmek suretiyle
birtakım muamelâtı maliyeye girişerek para al
mıştır. Bunun yekûnu arz ettiğim gibi 11 500 000
lirayı mütecavizdir. Bunları da yine bir tasfi
yeye tâbi tutmak Mahsubu Umumi Kanuniyle
bir takas ve mahsup muamelesinden sonra ba
kiyesini tahvil ile tesviye etmek zarureti var
dır. Arz ettiğim gibi gerek Mondros Mütareke
sinden istanbul'un idarei Millîyeye intikal et
tiği zamana kadar geçen müddet zarfında is
tanbul idaresinin bu borçlarını Mahsubu Umu
mi Kanunu ile bir tasfiyeye, badehu Hazine
tahviline rapdetmek icabeder. 23 Nisan 1336
senesinden bugüne kadar idarei Milliyeye aidolmak üzere efendiler, 9 milyon 300 bin küsur
borcumuz tahakkuk etmiştir.
Müsaadenizle
müfredatını söyliyeyim :
Bu borcun bir kısmı tekâlifi milliyedir ki,
yekûnu 6 buçuk milyondur. Bir kısmı da vesa
iti nakliyedir ki, yekûnu 1 milyon küsur lira
dır. Üçüncüsü de Ziraat Bankasından 1336 se
nesinde alman 1 400 000 liradır. Ziraat Banka
sından 1336 senesinde alman parayı Meclisi
Âlinin verdiği tahsisata ve müsaadeye binaen
tesviye ettik, kapadık. Tekâlifi milliye ve vesa
iti nakliye için bidayette bir milyon lira kadar
tahsisat aldık. Sene iptidasında 3 milyon lira
tahsisat aldık. Yüz lira kadar olanların fazla
sının da yüzde yirrriibeşini tediye ve mahsup su-
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retiyle kapadık. Diğer kalan 3 milyon lirayi ek
şimdi Tahsisat Kanunundaki bir madde ile isti
yoruz. Yani arzumuz bu Mücadelei Millîye devre
sine aildolan 9 milyon lirayı - ki masarifi umumiyemizde tahsisatı dâhildir - bu sene kapatmak,
vermek, lâzımdır ve buna nihayet verelim. (Çok
iyi sesleri) Malâmuâlileri bizim en büyük serveItimiz, sermayemiz, kendi milletimizdir. Biz üç
ısene en dar günlerimizde, en ihtiyaçla zamanları
mızda halkımıza istinadettik.
Efendiler, onlardan serveti umumiyelnizin
yüzde 40 mı istedik, vermeyiz diyen olmadı ve
işitmedik. Fakat efendiler zamanı geldikçe bu
kadarı çoktur, biraz tenzilât yapalım demeye biz,
yani Hükümet meelbur kaldık. Binaenaleyh bun
lar bizim için bir namus borcudur, bir vicdan
borcudur. Bunu vermek lâzımdır. (Teşekkür
ederiz, bravo sadaları) Efendiler! İdarei Milliye
teşekkül ettiği gün 23 Nisanda Ankara Mallandı
ğının mevcudu 1 200 küsur liradan ibaret idi.
Halkın hamiyetine, memurlarının sabır ve meta
netine istinaden İdarei Milliye, üç sene, üçjbuçuk
sene muharielbeyi yapitiktan ve yarım milyonu te
cavüz eden ordularını hariçten hiçjbir kimsenin,
nâmerdin, hattâ merdin dahi muavenetine arzı
ihtiyaç etmeksizin besledik. Sulh imza edildik
ten Sonra 4 buçuk milyon liradan fazla veznemiz
de mevcut paramız vardı. (Bravo sesleri, alkış
lar) Binaenaleyh bu muvaffakiyetti maliyeyi gö
ren Vekâletiniz masarifi daime için, masarifi
âdiye için istikrazı dahilîye boyun eğmezse elbet
te haklıdır. (Alkışlar)1
Efendiler 1336, 1337 .senelerinde haltta 1338
senesinde dahi kısmen idarei hususiyelerin Mali
ye tarafından cibayet edilen ve tahsisattı umumi
yeden yüzde nisıbeltinde tediyesi; ieaibeden matlup
ları açık ve samimî bir surette arz edeyim ki: Lâyıkı surette tediye edilememiştir. Eslbalbı ise
harlbdir. ve o günün ioalbatı Maliye ve zaruriyesi
•idi. Fakat efendiler 1336, 1337, 1338 senesindendir ki - 1339 zaten mevzuubahs değil - seneden
tefrik edip veriyoruz. Miktarlarını bir iki aydan
beri her Uyanın hesalbına ayrı ayrı olmak üzere
Itâyin ve tesbit ettiriyoruz. Bunların bâzı liva
lara fazla, havale verillmiş, bâzılarının da matlu/batları tahakkuk etmiş, fakat havale noksan
gitmiştir. Tenkis suretiyle havalelerini vermek,
hali malîsi olmıyan mahallere merkezden nakden
göndermek suretiyle bu muamelenin arkasını al-

— 266 —

1:25

25.9. 1339

mayı düşünüyoruz. Bunlar zaten tahsisatımız
mevcut ve tediyesi de bizce mümkün görülen mesailden olduğu gübi.foütçeJmiızdede tahsisatı umumiye meyanında tasfiye edilecektir. Sön gördüğümüz muhasebe neticesinde 1336, 1337 senelerinden 238 264 lira idarei hususiyelerde Maliyenin
matlubu tahakkuk eltaıiştir. 'Bunların seneleri
bütçelerindeki tahsisat bakiyeleri mevcut idi. Arz
ettiğim gibi haili malîsi müsaiddl'mıyan livalara,
rüsumattan ve kısmen merkezden göndermek su
retiyle bunu kapadık. 1338 senedinden matlubu
olan li/valardan şimdiye kadar henüz birkaç liva
nın matlübatım tahakkuk ettiremedik. Fakat
Hükümeti Milliyenin bidayeti teşekkülünden
şimdiye kadar hesabâtı tetkik ediyoruz. Böyle se
neden seneye kalan hesabata bakıyoruz. 1338 se
nesinde hesabını intacettiğimiz livalardan - ki he
sabına bakılmadık ancak beş altı liva kalmıştır hesabı bakılan livalara 3 220 180 lira borcumuz
olduğu tahakkuk ediyor. 126 988 lirayı Eylülün
birinden bugüne kadar arz ettiğim gibi merkez
den göndermek suretiyle varidatı müsaidolmıyan
yerlerde Rüsumata havale suretiyle tediyatta bu
lunduk. Havalelerini verdik, hesabı rüyet edilen
idarei husus'iyelere muhasebe neticesinde yüz kü
sur bin lira borcumuz vardır. Birkaç livanın da
henüz hesabı alınmamıştır. Onun hesabı da intacedildiği takdirde bu bir ay nihayetine kadar ida
rei hususiyelerin muhtelif sebeplerden dolayı
1336 senesinden bugüne kadar Maliyeden tedahül
eden bu matluplarının arkasını almayı da bir
emel edindim.
Müsaadenizle encümeni âli umumi mazbata
sında Divanı Muhasebata ait bâzı mütalâat arz
etti.
F E R İ T B. ('Kütahya) — Onu ayrı söyleyiniz!
MALÎYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B. —
Peki, faslında söyliyeyim.
REİS — Devam buyurunuz, Hasan Beyef indi!
•MALİYE VEIKÎLÎ BASAN F E H M İ B. —
Muvazenei Maliye Encümeni Divanı Muhaseba
tın lüzumuna vüeubuna kaildir. Tabiî bu lüzum
ve vücubu ehemmiyetle kaydettikten sonra yapı
lan teşkilâtın usulüne muvafık olmadığı zan ve
kanaatini verecek mütalâat arz etmiştir. Müsaa
deleriyle bendeniz de bu husustaki mütalâat ve
kanaatimi arz edeyim : Efendim! Malûmuâlileri
1295 tarihli bir Divanı Muhasebat Kararnamesi
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i vardır ve bu kararname henüz diğer bir karâr ile
fesih ve iptal edilmemiştir. Fakat 1336 senesinde
j İdarei Mülkiye teşekkül ettiği vakit bâzı devair
t İhmal edildiği gibi bu dahi ihmal edilmiş, 1339
j senesnde İcra Vekilleri Heyeti 1339 bütçesini
j Şubatta Meclisi Âliye takdim ederken böyle 100
milyonu tecavüz eden bütçenin hiçbir murakabe
ye tâbi olmadan sarfiyat icrasını doğru bulma
dığını izah ile Heyeti Celilenin nazarı dikkatine
arz etti ve Divanı Muhasebat Teşkilâtını yapmak
için de bütçeye tahsisat vaz'etti. 1339 bütçesinin
yine Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Mu
harriri Beyin izah buyurdukları veçhile tecdidi
intihap dolayısiyle Meclisçe tasdikine zaman kal
madı. Yeniden Meclisten Tahsisat Kanunu almak
lâzımgeldi. Meclisi Âli tecdidi intihap kararını
verdiği için bütçe tetkik edilinceye kadar hidematı umumiyeye sarf olunmak üzere 28 Şubat ta
rihli Avans Kanuniyle Hükümete muayyen bir
tahsisat verdi. Bu Tahsisat Kanununun birinci
maddesinde 1339 senesi Martı iptidasından iti
baren ve senei mezkûre bütçesinden sarf edilmek
üzere merbut cetveldeki tertip mucibince hidematı umumiye için 30 milyon şu kadar lira tah
sisat verilmiştir. Muvazenei Maliye Encümeni,
İcra Vekilleri Heyetinden gelen Tahsisat lâyiha
sını merbut cetvel mucibince tetkik ediyor, ka
nuna raptediyor; Heyeti Celileye sevk ediyor.
Heyeti Celile de şimdi okuduğum kanunun bi
rinci maddesini şu suretle kabul ediyor. Mer
but cetvel mucibince hidematı umumiyei Dev
lete şu kadar tahsisat verilmiştir ki Muvazenei
Maliye Encümeni de bu cihete işaret buyurdu.
Bu cetvelde Divanı Muhasebata 39 190 lira
tahsisat teklif ediliyor. Birinci TahsisUt Kanu
nunda merbut cetvel mucibince diyor. Birinci
maddesinde ve o merbut cetvelde de Divanı
Muhasebat için 39 190 lira tahsisat
kabul
ediyor. İkinci Tahsisat Kanununda gerçi cet
velden bahsetmiyor, «şu kadar milyon lira devairi mülkiye için, şu kadar milyon lira da devairi askeriye için» tahsisat veriyoruz diyor.
P'akat İcra Heyetinden gelen teklifte yine o
merbut cetvel ve yine o devair için verilen 30
milyon tahsisat ve Divanı Muhasebatın 39 190
lira tahsisatı dâhil ediliyor. Demek ki, birinci
altı ay için iki defada 79 bin küsur lira tahsi
sat aldılar. Sarfiyatı Birinci Tahsisat Kanunun
da encümeni âli tesbit ediyor ve diyor ki devairi mülkiye sarfiyatı Muvazenei Maliye En-
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eümeninin 1338 senesindeki tesbit ettiği fusul j yor ki. Divanı Muhasebatın siı suretle allı âzası
kararnameye istinaden İcra Vekilleri Heyetince
ve mevadda tevfikan... Fakat İkinci Tahsisat
intilıabolunmuştıır. Bun! ar Nizamnameye istina
Kanununda bu dahi yoktur. Mutlak olarak tah
den tâyin edilmiştir. Fakat Reisin tâyini Meclisi
sisat vardır. İkinci Tahsisat Kanununda kadro
Âliye aidolduğu kanaatinde bulundum. Şekli hâdan ve cetvelden bahsetmiyor. Elde bir kanun
vardır. Divanı Muhasebatın sureti
teşkiline j zırımuz bunu icabettirir. Reis tâyin veya intihap
şıklarından hangi-ini tercih buyurursanız intihap
dair Kanun lâğvedilmedi,
ahkâmı mcr'idir.
ve tâyin edin! Teşkilâtı ikmal edelim dedik. BenMeclisi Âliden bir Tahsisat Kanunu
çıkıyor.
Divanı Muhasebat için her iki kanunda Hükü | deniz zannediyorum ki, bu basit şekilde olan teş
kilâtı Heyeti Vekil o ikmal etmiş olsa idi tahsisatımetin istediği tahsisatı Meclisi Âli veriyor.
Meclisi Âli hali içtimada kalsaydı ve tecdidi | nı Meclisi Âli verdiği halde ve kararname de
intihabat kararı verilmese idi tekrar kadroyu I bir kanun ile fosih ve iptal olunmadığı halde ni
çin bu teşkilâtı yapmadınız diye muahazc edilme
da tesbit edecekti. Fakat İstanbul id mm! mil~
miz icabedordi. Niçin altı âza ve birkaç mümeyliyeye intikal ettikten sonra büleenîr hm IT!»'' 1
İstanbul'da sarf oluyor. Ankara'da sarf olunan î ylzden Fazla. intihabetmediniz? Murakabe için
paranın bir dereceye kadar bütçeye
tetabuku | diye muahaze c'Mlmcmizi kabeltirirdi ve efeakontrol edilebilir. Yani Veznei Umumide belki I dileri lîk'i.vı yapummu; teşkilât ve sarf ettiği
bütçeye mutabakatı, ademimutabakatı
tetkik
miz para şimdiye kadar on bin küsur liradır.
olunabilir. Fakat bir murakıp vaziyetiyle tetkik
Aklığımız bu 150 .bin küsur liraya karşı.
olunamaz. Olunsa bile, yine ınurekvn va
Ç'üukü umumi bir teşkilât yapmadık. Teş
ziyetinde olamaz. Fakat bariz bir usulsüzlük ve
kilâtı Meclisi Â "i inin
intihap veya tâyin
kanunsuzluk görülürse nazarı dikkati eelbetedeceği. Reisten sonraya bıraktık. Fakat günün
miş olur. Bütçenin bir rub'u İstanbul'da sarf
âcil ihtiyaçları vardır. Memleket hali tabiîye
olunuyor. Divan Kararnamesi mer'idir. Meclis
giriyor. Artık 120 milyon liralık 'bütçe üzerinde
tahsisatı vermiştir. İcra Vekilleri Heyeti bu
ki sarfiyatın murakabosiz olarak temadisine He
meseleyi müzakere ederek şu neticeye vâsıl ol
yeti Vekile muvafakat edemez. Hususiyle Mec
muştur : Kanun mer'idir, fakat bugünkü ihti
lis! Âli tahsisat vermesine rağmen ihmal edemez
yacı tatmin etmez. Belki tadilâta ihtiyacı var
di. Zannederim ki, o vakit bu ihmali tenkid ve
dır. Fakat kanun tadil edilinceye kadar m er'i i inuahazayc müstahaktır. (Doğru sesleri) Ve şunu
olacaktır. Tahsisatı almıştır. Varidatı Devle
da arz edeyim ki, şimdiye kadar Divanı Muhase
tin hiçbir murakabeye tabi olmaksızın sarfını
batın bu birkaç ay zarfında yaptığı tetkik neti
tecviz etmekten ise mademki
Meclis tahsisat
cesinde muhalifi, usul görüp reddettiği, iade et
vermiştir, bu Kararnamenin gösterdiği hudu
tiği ita emirlerinin yekûnu Divan için sarf ettidun dununda olmak üzere
vazife ifa etmek I ğimiz on bin liranın çok fevkmdcdir.
üzere Divanı Muhasebatın en asgarî bir şekil
Binaenaleyh Divanı Muhasebat usulsüz teşkil
de olmak üzere lüzumu teşkiline karar veriyor
olundu şilindeki encümenin nokiai nazarına iş
du ve bu kararı verirken diyordu ki Divan Mec
tirak etmiyoruz, usub'l,idedir. Çünkü kanun Ta
lisi Âliye niyabeten bütçe murakabesini yapa
dil ediim: mistir. Lisulündedir. (dünkü tahsisatı
cağı için Divan Reisinin tâyin veya intihap
verilin Vitir. Evet İmduo tesbit edilmem iş! ir. Ff'enhakkı kararnamede Heyeti Vekileye bırakılmış I dileri ! \ A.u . ,um laoıum Avan-; aldı!dan son
iken buna rağmen bizim şekli hazırımızı naza
ra ve s, 'm ' :-- i: ;d n "îeveu ''olma bkça - Meclis <le
rı dikkate alarak bu ciheti Meclisi Âliye bıra I ha 1 ' im •• a V dn'"'il - bu tahsis1 hıı sarf edilmeme d
kalım diyor.
mi '•*"!'.uvl'i''.'' ,m ;a im kanunun. gösterdiği hu
Şimdilik yalnız bir vize muamelesini ifa et
dudu tecavüz eimiyeımk :arf etmek mi lâz^ım ge
sinler ve Reisievvel Meclisi Âli tarafından in
lir? Zannederim, ki, kanunun gösterdiği hududu
tihap veya tâyin olunduktan sonra km\m namede
tecavüz cim ivecek surette sarf etmek lâzımdır.
yapılacak tadilâtı ve Divanı Muhasebem tmş-'klBizim yaptığımız teşkilât ise kanunun tâyin etti
tmm tevsii hakkındaki nokta i nazarı «la ona mmk
ği hududun dun undadır. Binaenaleyh İcra. Ve
ediyor ve Meclisi Âli küsadedilir edilmez İcra
killeri. Heyeti Bivam Muhasebatın bu arz ettiğim
Vekilleri "Riyaseti Meclisi Âliye arz ediyor ve dişerait altında bir an evvel vücuda getirilmesi hak-
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kında, Reisinin .Meclisi Aimin iC'yvbo.ı ia:'^.r
Meclisi Âliye arz etmek kanaatini izhar yolunda
karar ittihaz ederken «Meclis tahsisatını vermiş
tir. Bn ihmal güttürmez. Müstacel bir hizmettir.
Bunu ifa etmek lâzımgelir.» demiştir. Yoksa hiç
bir zaman hilafı usul sarfiyat şeklinde telakki et
memiştir.
Encümen mazbatasının diğer }vv !n-;nnndo da
kaçakçılıktan şikâyet odikmektodlr. Askadsskud
Encümenin çok haki av vardır, Rüsumat bir de
fa istanbul'da işgal devam ettiği müddetçe ve o
işgal kuvvetleri ihtiyarı namı altında gümrüklere
uğratılmaksızın giren, eşyam u vA:l ubky.;eta ka
çakeıihğa sebebiyet verdiğine kiz de kailiz, Fakat
elhamdülillah bu muamele br. lakta 'rinde bii mek üzeredir. Ye bu T'üsumrd :çin istanbul'da
esaslı bir teşkilât yapmak zamanı yelnuser. Ve
bunun için icabeden tahsisatı istedik. 7? ii su matı a
gördüğünüz tezayüt ondan ileri gelmlşkr. Diğer
taraftan gümrüklerdeki kaçakçılığa gelince: raalûmuâlilcri kiz senelerden beri deniz zubdamau
tesis edemedik ve edemezri'k de. Deniz zalbıtası
şimdi teessüs edecektir. Simdi biz mmorhot ve
gan'botlarımızı gönderip sahillerimizi muhafaza
edeceğiz. Bunlar için do, yine Rr'ums.f hütro^'nde göreceksiniz, yeni yeni tahsisat istiyoruz. Ye
ni yeni teşkilât istiyoruz.
Efendiler! En ziyade kaçakçılık Cenup k1^dutlarmdaki kaçakçılıktır. Efendiler, gayritabiî hudut ııe millî huduttur ve ne de iktisadi
bir huduttur. Binaenaleyh, bn kara gümrükle
ri üzerinde ayrıca bilhassa istihlâk, i'ie-summn
tarzı eibevetini tebdil lüzumunu id •settik, im
noktai nazardan tebdil lüzumunu hissettik. Yi
ne bu lâyiha! kanuniyede ayrıca bir madde var
dır. Bandrol rüsumunu tamamen oibayot için
bandrol, ilsakı suretiyle her nerede okursa ol
sun kaçakla resmi verilmiş eşyayı suhuletle
tefrik edebilmek için eski şekle gitmeye lüzum
gördük. Halbuki 1337 senesinde Meclisi Alinin
kabul ettiği bir kanun (Gümrük yalnız güm
rüklerde alınsın ve bir işaret vaz'edilmesiu)
diyor. Bu gayritabiî hudut bize bandrol mese
lesinin yeniden tecdit ve ihyası lüzumunu his
settiriyor ve bunun için teklifatta bulunuyoruz
ve kara hudutları üzerinde Müdafaa! "Milliye
ile Dahiliye ve "Maliye arasında uzun muhabere
cereyan etmektedir. Ye binnetice mütalâalarım
ikmal ettik ve orada hudut muhafız bölükleri
vücuda getirmek suretiyle bundan sonra bu
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gibi şeylere mâni olmak elzemdir. Fakat şunu
da a'"z edeyim ki. bu bin küsur kilometrelik
gayritabiî hudut üzerinde teşkilât ne dereceye
kadar müessir olursa bizim yapacağımız teşki
lat da o derece müessir olur ve şunu da arz ede
yim ki, varidatı umumiye hakkında umumi mütalâatımızı söylerken....
İtEİtS — Hasan Beyefendi bu bahse hitam
\-(usliyaeniz Hakkı Beyin bir suali vardır. Yok
sa sonunda mı cevap vereceksiniz?
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) - - Bitmedi efendim. Gümrükler üzerin
de ıslahat, tadilât. Muhafaza teşkilâtının takvi
yesi lüzumuna tamamen Maliye Vekâleti de
kaanidir. (Kının için tahsisat istemiştir ve onun
esbabı mreibesi ve şimdiye kadar bu teşkilâtın
ne gibi sebeplerden dolayı yapılmadığını yapıl
sa bile muvaffak olunamıyacağmı Meclisi Ali
takdir buyurur. Onun için fazla tafsilât vermiyeceğim. Fakat memleket artık sulh devresindedir. Hali tabiîdedir. Gerek denizlerdeki za
bıtamızı, gerek karadaki muhafaza teşkilâtı
mızı esaslı surette tâyin ve tesbit etmek ve bu
mesailin o nüne geçmek için tedabiri katiye al
maktayız. Şunu da arz edeyim ki, gümrük ka
çakçılığı duyulduğu, işitildiği kadar mübalâ
ğalı d'ğijdir. Haizi ehemmiyet telâkki buyurulmasm. Efendim, 1336 senesinde 4 795 104
lira Gümrük Resmi cibayet edilmişti. Bunun
dört milyon 289 bin lirası İthalât Resmi, beş yüz
kin küsur lirası İstihlâk Resmi, 1337 senesinde
(i 789 340 lirası İthalât Resmi, bir milyon se
kiş yiv-', bin küsur lirası İstihlâk Resmi, 1337 seıv.v-ende 6 789 340 lirası İthalât Resmi, bir mil
yon sel-ieyüz küsur lirası İstihlâk Resmi olmak
üzere 8 678 348 lira resim cıbayet edilmişti. 1338
de on iki milyon yedi yüz küsur bin lirası İthalât,
yedi milyon üç yüz kırkiki bin lirası İstihlâk
olmak: üzere yirmi milyon küsur lira varidat
cibayet edilmişti. 1339 senesine gelince : Otuzdokuzun beş ayında beşbuçuk milyon lira istih
kak, dokuz milyon yedi yüz bin küsur lira it
halât R'soıi olmak üzere onbeş milyon iki yüz _
yirmiiki bin lira vaaidat cibayet ettik. Beş
ayda. Bunun seneliği, (37) milyon eder ve
şunu da arz edeyim k i ; seneler arasındaki fark
lar İstanbul'un bizim elimizde bulunmaması ve
İstanbul'a gelen eşyanın bizim hesabımıza dâhil
bulunmamasının tesiri vardır. Fakat ayrıca
bendeniz tesbit ettim. İstanbul idaresinin al-
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dığı Gümrük Resmiyle ibizim aldığımız Gümrük Resmini karşılaştırdığımız zamanda dahi
gayet mühim bir fark görüyoruz. Binaaneleyh
gümrük meselesi varidatı Devletin en mühimmini teşkil eden bu varidat üzerinde bittabi hiç
bir zaman ihmalkâr bulunamıyacağız ve bun
da gayet esaslı tedabir alacağız. Fakat şunu da
arz edeyim ki bu (36) milyon lira varidatı seneviyeyi cibayet eden dairenin masarifatı
(2) milyon liradır. Efendiler! Yani yapılacak
ıbirçok i'şler vardır. Fakat masarifle yapılır
efendim. 1339 bütçesiyle bendeniz bâzı teşkilât
arz etmiştim. Fakat maalesef bütçe çıkmadığı
için bu dahi kuşeinisyanda kaldı. Tahsisat kanunlariyle 38 için tespit edilen 'kanunları tecavüz
edemezsiniz diye Meclisin tenkid ve muaheze
sine karşı bittabi o işi yapamadım. Divanı Mu
hasebat gibi onun cetvelinde ayrıca sarahat yokki, Heyeti Vekile bu işi de yapabilsin, Binaena
leyh bütçenin vakit ve zamanında çıkmaması
nın hidematı umumıyei Devletin en, mühim işleri
ni ne derece mühmel bıraktığını ifade etmek için
İni cihetleri arz ettim. Binaenaleyh gümrük
mesailini arz ettiğim gibi ne vakit ki, deniz
zabıtamızı tesis eder, yani ganbotları, merakibi ba'hriyei sagiremizi temin eder. Hudut
bölüklerimizi tesbit eder, ibütçe ile de idarei
dahiliyesine aidolan tesisat ve tensikatı yapar
sak bendeniz eminim ki bu şikâyetlerin arkası
alınır ve Hazine kaybetmekte olduğu bu vari
datı tamamen temin etmiş olur.
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I kabe olamaz. O rapor Meclisin Ruznamesinde
kaldı! Ve üç senede ne o heyet vazifeye bak
tı ve ine de Meclis Ruznamesinden raporu çıkar
dı. Sarfiyatı Devlet, ibütçe sarfiyatı murakaibasız devam etti. O kanun bir defa Divanın
teşkiline kadar kaydiyle de mukayyettir.
İkincisi : Divan teşkiline dair olan Ka
nunun ilga edildiğine dair bir kayıt yoktur.
Üçüncüsü : Meclisi Âli 'ondan sonra tam iki
sene devanı etti. Tam iki sene Meclisi Âlinin intihabettiği arkadaşlar, «'Bu işler müntahap bir
heyetle ıgtörülemez» diye rapor verdiği halde
Meclisi Âli yalnız ruznameye alarak hiçbir ka
rar vermedi. Ondan sonra Divanı Muhasebat
için icra Vekillerinin istediği tafbsisatı, birinci
maddedeki merbut cetvele ithal ve ilâve etmek
suretiyle kabul etti.
I
Ahmed Remzi Bey! Rüsumat kaçakçılığından
ı bahsettiniz, «Rüsumat memurlarının suiistimali
var mıdır? Varsa ne dereceye kadardır. Ve kaç
j memurdur?» dediniz.
'Beyefendi, memurlarda ve memuriyetlerde
asıl olan hüsnüniyet ve hüsnü - idaredir. Her şubei idariyede olduğu gibi Rüsumatta da tard edi
len, tahtı muhakemeye alman, azlolıman memur
lar vardır. Rüsumat müfettişlerinin adedi kâfi
J gelmediğinden dolayı Maliye /müfettişlerinin bir
kısmını, Maliye Vekâleti Rüsumat İdaresine
tahsis etmiştir. Bu muameleyi birkaç defa tef
tişten geçiriyoruz.
AHMED REMZİ B. (Gaziantcb) — Suiisti
mal var mıdır?
(HAKKI B. (Van) — Malûmuâliniz geçen
MALİYE VEKİLİ HASAeN FEHMİ B. (De
sene Meclisi Âli bir murekabe Kanunu çıkar
vamla)
— Efendim, suiistimal eden memurların
mıştı. Bu murekabe Kanununda tâyin edilen
adedi
kaç
tanedir, kaç tanesi malhkemeyc veril
heyet Divanı Muhasebat vazifesini yapmıyacak
miştir? Bunun hakkında yanımda liste yoktur,
mıydı? Veyahut o kanun ile Divanı Muhasebat
müsaade ederseniz başka zaman Meclisi Âliye bu
Kararnamesi arasında bir tearuz var mıydı?
nun hakkında ayrıca izahat veririm. Fakat arz
Divanı Muhasebat Kararnamesi mer'i ise niçin
ediyorum, her şubei idariyede olduğu gibi Rüsu
o vakit Divanı Mulhasebat teşekil edilmedi?
matta da suiidaresinden azledilmiş, tard edilmiş
MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (De
memurlar
vardır.
vamla) — Efendim bir defa o heyetini
İMBHBVIKD EMİN B. (Karahisarı .Şarki) —
vazifesi o kanunun
sarahatine göre Di
Bir kısa sual arz edeceğim. Rüsumatın Muhafaza
vanı
Muhasebatın
teşekkülüne
kadardır.
teşkilâtı teessüs ettiği zaman bittabi bundan Dü
Divanı Mulhasebat Kanununun fesih ve ip
yunu Umumiye de müstei'idolacaktır. Binaena
tal edildiğini ifade edecek bu kanunda hiçbir
leyh 'bu teşkilât masarifine Düyunu Umumiyetim
sarahat da yoktur. İkincisi: En açık ve bariz
olan şekil, Meclis o vakit Divanı Muhasebatı I iştiraki nazarı dikkate alındı mı efendim?.
MAÜİYE VEKİLİ HASAN FEEOMİ B. (DeMeclis tarafından ımüntaıhap bir heyet yapa*
lım diye bir heyet intiha/betti. Heyet bir rapor I vamla) — Alındı Beyim. Bütçemizde zaten deverdi ve dedi ki müntahap bir heyetle mura- I niz muhafazasına ait, Düyunu Umumiye, Reji vo
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rüsumatın her üçünün Ibuna dair teşkilâtı vardır,
T E V P t K FİKRET B. (Konya) — Efendim
Düyunu Umumiye, rüsumu sitteyi kendi vesaitiyle tahsil eder ve kendi Meclisi vasıtasiyle asıl
matlubu taksim eder. Bu teşkilât 1339 ve 1340
senelerinde de yine aynen devam edecek midir?
.Sualimin birisi bu. Birisi de : İstikrazı dahilî
tahvilâtı faizi olarak altın paralar cemedi]misti.
tfadei aliyelerine güre evrakı nakdiye olarak
1340 senesinde faizleri verilecekmiş. Bu altın para oraya tahsis olunmuştu. Niçin başka yere verilecektir! Bu hususta izahat isterim.
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. —
Düyunu Umuminin hali harbde ve harbin devanı
ettiği müddetçe, mürettebatı seneviyenin tecili
hakkında 1336 senesinde Meclisi Âlinin bir ka
rarı vardır. Binaenaleyh sulh senesi hitama er
meden ve alâkadar mesail halledilmeden evvel
mürettebatı seneviyenin tesviyesi mevzuubahis
değildir. Ondan sonra malûmuâlileri Lozan Mua
hedesi mucibince düyunu umumiyenin alâkadar
lar anasında taksimi ınevzuubalhis'tir. Şimdilik
bu kadarını ifade etmekle iktifa ediyorum.
Altın meselesine gelince: İmparatorluğun
düyunundan bahsederken Mondros Mütareke
sinden İstanbul'un İdarei Milliyeye intikal et
tiği 1 Teşrinisani 1338 tarihine kadar tstaribul
idaresinin onbuçuk milyon borç 'bıraktığını ifa
de ettim. Vaktiyle dört yüz küsur hin altın lira
istikrazı dahilî faizlerine verilmek üzere Osman
lı Bankasına bırakılmış. İstanbul işgal edildiği
vakit İşgal Kuvvetleri Osmanlı Bankasına 'bir
tebligatta bulunmuşlar ve aynı tebligatı İstan
bul Maliyesine, yapmışlar. Demişler k i : «Bu al
tınlar tarafımızdan haczedilmiştir.» Fakat bu
'belki lâfzı bir sözdür. Belki hiçbir kıymeti hu
kukiye ve kanuniyeyi haiz olmıyan bir sözdür.
Aynı zamanda birinci tertip evrakı nakdiyenin
karşılığı olan altınlara da, .aynı muameleyi ya
parak, fakat onlara aynen vaziyed etmişler, sa
fahatı malumunuz. Diğerlerine ise yalnız mahcuz
dur demekle iktifa etmişler. Bir müddet sonra
İstanbul İdaresi Düveli Mü'telife Komiserleri
ne müracaat etmiş, inzibatı memleketi temin
için paraya şiddetle ihtiyacım vardır demiş. Bu
altınlardan altmış bin altın piyasada satıldı.
Beş yüz küsur bin lirası İstanbul İdaresine ve
rildi. Aradan bir müddet geçtikten sonra İstan
bul İdaresine Düyunu Umumiyeden bir milyon
iki yüz bin liralık avans verilmesi için bir te-
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şebbüs vukubulmuş ve tese'b'büs neticesinde İş
gal Kuvvetleriyle İstanbul İdaresi bir noktada
ittifak etmişler Kuvayı İnzıhatiyeyi teşkil et
mek ve bir milyon iki yüz bin liraya karşılık
olmak üzere bu altınlar rehin olsun, Hükümet
kendi varidatından ödeyinceye kadar altınlar
rehin olarak Osmanlı Bankasında dursun. Dü
yunu Umumiyenin rehni olarak kalsın. İkinci
muamele, ondan sonra 700 küsur bin lira Os
manlı Bankasından yine aynı şerait altında al
tınlar terhin edilmek suretiyle. Sonra düşün
müşler, altınların bedeli fazla eder. Bir milyon
iki yüz bin lira az gelebilir. Binaenaleyh biraz
daha para alabiliriz demişler. 700 küsur bin li
ralık ikinci bir muamele Osmanlı Bankasiyle
yapmışlar ve altınları terhin etmişler. Son bir
muamele daha olmuş. Bu 600 bin lirayı 1 500 000
liraya iblâğ etmek ve yine 700 küsur bin lira
daha yine İstanbul İdaresine Osmanlı Bankası
tarafından verilmek ve altınlar bunların hepsi
ne karşı merhun bulunmak şartiyle son bir mua
mele daha yapmışlar. İstanbul Hükümeti Milliye
ye intikal ettiği tarihte vaziyet şu idi: Düyunu
Umumiyenin verdiği 1 200 000 liradan 900 kü
sur bin lira borç vardı. Altınlar oraya merhum
dur... Osmanlı Bankasının iki defada verdiği
1,5 milyon liradan 1 340 000 lira borç var. Al
tınlar oraya rehindir. Fazla olarak da İşgal
Kuvvetlerinin bu altınlar mahcuzdur diye Os
manlı Bankasına tebligatları vardı. Vaziyet
bu merkezdeydi. Bu avanslara bu borçlara % 6
ve 6,5 üzerinden her gecen gün milletim zararı
ma bir faıiz zammolunurdu.
MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Allah be
lâsını versin.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Ecnebi
şirketlerin
ve ecnebi
sermayesiyle teessüs eden müessesatın alâ
kadar olduğu mesaili, Muahedei Sulhiyenin
tâyin ettiği huduttan daha, hafif ve daha mü
layim bir şekilde memleketin lehinde hallede
bilmek için Ankara'ya geldiler. Şirketler me
saili ıımumiyesi halledilirken bu mesail dahi
görüşüldü. Bu altınları satacağız, günün pi
yasasına göre paramızı alacağız, memleke
timize götüreceğiz dediler. Elde (380) bin al
tın kalmıştı. (400) küsur bin idi. Fakat bir
kısmın? İstanbul'da piyasaya sattılar, İs
tanbul Hükümetine bedelini verdiler. Bu su
retle (380) bin altın kalmıştı. (380) bin
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altını satın, paranızı alın veyahut paranıza
mukabil alm, memleketlerinize götürün! Bu
na Hükümet taraftar değildir dedik. Hesap
larını gördük, muamelelerini intaeetlfcik ve
İşgal Kuvvetlerinin vaz'ettiği haczi kaldır
mak, salimen altınları Ankara'da İdarei
Milliyeye teslim etmeik kayıt ve şartîyle bir
Mükıavelei Umumiye yaptık. Bu mukavelemame de diğer şirketlerin mukavelenameleri gibi
umum meyanmda bittabi Meclisi Âlinize tak
dim edilecektir. Altınları buraya getirdikten
ve talhtı emniyete aldıktan sonra, matlubunuzu
tanırız ve öçleriz demekle 'altınları kurtardık.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Altınlar
geldi mi?
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Altınlar Ankara'dadır, mevcuttur,
mahfuzdur, fakat arz ettiğim gibi mukabili
ne iki milyon üçyüz küsur bin lira verilmiş
ve kısmen de, verilecektir.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yerini
ahlamak istiyorlar, yerini.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Şimdi efendiler, istikraz edilen bu
altınlardan var farz e'dinüz ve İstanbul İda
resi hepsini sattı farzediniz! Ve İstanbul İda
resinin rehin ettiği barikadaaı alındı ve iti
lâf devletlerinim raensuboldukları memleket
lere götürüldü farzedin! Fakat Ibiz buıgün
(altınlar her hangi bir sebeple dalhi meıvcudolmasa bile istikrazı dahilî faizlerini, mem
leketimizin borçlarını vereceğiz diyoruz, Ve
vereceğiz. Asllolan budur. Binaenaleyh al
tınlar eldedir, mevcuttur. Bugün altmlları
sarf etmek için ıhiçlbh* selbep yoktur. Darp/ha
nenin şimdiye t a d a r darbettiğİ sikkeler, sik
kenin ıslah edildiği günden beri (78) mil
yon liraya baliğ olmuştur. Ve bu memlekette
zannederim ki, pelk az miktarı kalmış, mü
tebakisi harice çıkmıştır. Toprakta, gömüde.
Bendeniz zahirde olanlardan bahsediyorum.,
Son zamanlarda İstanbul'un işgali, İstan
bul'un serveti tahliyesini emmiş ve götürmüş
tür. Binaenaleyh bu altınların dahi memle
ket haricine çıkmasına ımeydan bırakma
mak İçin borçları vererek altınları , Ankara'
ya naklettirdik. Beyefendi! Altın meselesini
sual ettiler. Altın meselesinin safahatı bun
dan ibarettir. Bu safahatı geçirdikten son
ra artık Meclisi Âli altın mı verir, kâğıt mı 1
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verir, ne nispette venir, onu tâyin kendisi
ne aittir. Binaenaleyh bendeniz arz ediyo
rum ki, 1340 senesi bütçesiyle bunun faizle
rini Devlet bütçesinden tahsisat vaz'iyle mun
tazaman vermek fikrindeyiz. Maksadımız bun
dan ibarettir.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bunları
vermezseniz bir daha alamazsınız.
ALİ RIZA Ef. (Amasya) — Vermek Devle
tim şerefimdendir.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.
(Devamla) —• Sualiniz vardı, buyurum.
SÜLEYMAN SIRRI B. (iBozok) — Sualim
den vazgeçtim.
iMAHMUD CELÂL B. (femir) — Maliye Ve
killi Bey kardeşimizin altınları kurtarmak husu
sunda gösterdiği himmet ve gayrete evvelemirde
teşekkür ederim. Meselenin esasını anlıyamadık.
İstanbul Hükümeti Anadolu'daki İstiklâl hare
kâtını öldürmek, söndürmek için Kuvayı İnziba
tiye teşkilâtı yapmış ve mamut teşkilâtı vücuda
getirmek için istikraz yapmıştır ve o istikraz ile
vücuda getirilen teşkilât millet'in kanını akıtmış
tır. İstanbul Hükümetinin 16 Mart işgalinden
sonra yapacağı muamelâtın keenlemjyeküm 'oldu
ğuna dair bir kanunumuz vardır. O kanuna kar
şı bu paııaların tedavül etmesi malsıl telif* edili
yor? Bunu anlamak istiyorum.
MALİYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B.
(Devamla) — Bendeniz izahatta bulunurken bir
noktayı arz ettim. Lozan Muahedesinde mevcudolan ahkâmdan daha hafif ve memleket için da
ha nâfi' şeraitle Ibu pürüzleri temizlemek için
müzakereye girdik. Mukaveleler karşılaştırıldı.
Meclisi Âli bunlardan birini tasdik etmiştir. Eğer
burada yapılan îtilâfnamıeleriin ahkâmı umumiyesl memleket içıin daha nâfi' değilse o vakit Celâl
Beyefendinin bu sualleri varit olur.
MAHMIJD OELÂL B. (İzmir) — İkinci bir
sualim. Efendilim Meclisten bunun için bir kanun
çakmıştır.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B.
(•Dovamla) — Efendim tarafeyn birrıza akdi mu
kavele etmiş ise itilâfları mer'idir. Değilse ah
kâmı mahsusa ile bu mukavelenameleri karşılaş
tıralım. Memleket için enfa olan şey ihtiyar olu
nur
REÎS — Efendim on dakika teneffüs için
Celseyi tatil ediyorum.
Hitamı Celse, saat: 4,30
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Bed'i müzakerat, saat : 5,10
REİS — İkinci Reisvekili ismet Beyefendi
KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisan Sahib), Haydar Rüşdü Bey (Denizli)

REİS — Celse açılmıştır, söz Aid Saib BeALÎ SAÎB B. (Kozan) — Muhterem efendi
ler bendeniz bu Avans Kanununda zabıtanın ter
fihinin nıaızan dikkate (alınıp 'alınmadığım anlıamak isterim. Senelerden ıberi siperlerde azamî
fedakârlıklar yapam ve milletin şükranına bi
hakkın kesbi istihkak etmiş olan zâhiıtanm aile
sine çoluk ve çocuğuna kavuşacağı hir zaman
da 'bayat.ve maişetinin temini husulünü nazarı
dikkatte almak hepimiz için bir vazifedir.
RBÎS — Saib Bey! Tahsisatın tev'lidettiği
bilûmum mahzurlara ait söyleyin ve tahsisat
dâhilinde mütalâa dermeyan edin! Bidayette
arz ettiğim gibi fazla vakit ziyama meydan ve
rilmesin.
ALÎ SAÎB B. (Devamla) — Bu Avans Ka
nununda zâbitan maaşatının tezyidedileceğini
ve eski vaziyette bırakılıp bırakılmıyacağmı so
ruyorum. Eğer maaşat tezyidedilmiyecekse • esa
sen terfi ettiriilmiyen zâbitanı bu suretle bırak
mak doğru mudur? Binaenaleyh bendeniz Hü
kümetin noktai nazarını Maliye Vekili muhtere
mi Hasan Fehmi Beyefendinin lisanından işit
mek isterim.
, REÎS — Müsaade buyurursanız, bunu birin
ci maddenin müzakeresinde izah buyursunlar.
Kanunun heyeti umumiyesinin bidayeti müza
keresinde rica etmiştim ki maddelere mütaallik,
tahsisata aido'lan mütalâatı maddeler müzakere
edilirken söz alma'k suretiyle irat buyurun!
ALÎ SAÎB B. (Devamla) — Şayet bu Avans
Kanununda zâbitan maaşatının tezyidi düşünül
memiş ise her halde Müdafaai Milliye Vekili
Paşa Hazretleri bunu düşünerek ve bir kanun
lâyihası hazırlıyarak Meclîse sevk etmelidir. Bi
naenaleyh bu meselenin. Müdafaai Milliye Ve
kili Faşa Hazretleri tarafından teyidedilmesitıl

REÎS — Vehlbi Bey buyurun!
VEHBÎ B. (Karesi) — Bendeniz Heyeti
umumiyesi hakkında - buradan *• iki kelime
söyliyeceğim.
Efendim Büyük Millet Meclisi birçok sebep
lerden -ki hepinizce malûmdur- bütçe çıkara
madı. Meclisin en mühim vazifesi ve belki bi
rincisi, milletin vergilerinin alınanını ve verile
nini, masrafını tetkik etmektir. Bu inşallah
sonuncu Avans Kanunu >olur. Ve gelecek sene
nin bütçesini Maliye Vekilimiz vaktiyle verir,
encümen tetkikatını vaktiyle yapar, inşallah ö
Meclis gelecek senenin bütçesini çıkarır. Zira sâl
muhasebesini bermutat göreceğiz, yani 1339 se
nesinin öıesabatmı tetkik edeceğiz ve 'gelecek
sene için yapılacak bütçelerin hesabını görece
ğiz. Çünkü bundan sonra yapacağımız tetkikat
sarfiyatı yapılmış şeylerin tetkikatından ibaret
tir. Bundan sonra temenni ederiz ki, bu bütçecilik usulü memlekette yer tutsun. Bütçesiz bir
Hükümet dümensiz, pusulasız bir gemi gibidir.
Gideceği yeri bilmez. Ne devair, ne millet, ne
Hükümet bundan istifade edemez, yani şahsiye
ti mâneviyesi itibariyle istifadesi yoktur. Her
kes maaşım inecek, çıkacak, havale verilecek,
verilemiyecek, şöyle olacak, böyle olacak diye
endişede kalıyor. Binaenaleyh işleri ileri gi
demiyor. Teşrinisanide yapılacak inşaattın hava
lesini bugün veriyoruz. Yeni Hükümetten te
menni ederiz ki bundan sonra bu görülmesin,
harble beraber buna da nihayet vermiş olalım.
FERÎDUN F Î K R Î B. (Dersim) — Efendim
bendenizin temennim gayet kısa olacaktır.
Bendenizin Meclisi Âliye bir istirhamım vardır.
Bu Avans Kanunu galiba 23 ncü Avans Kanunu
dur. Bu sonuncusu olsun. Bendeniz hayatı meslekiyemin, hayatı mebusiyetimin bidayetinde
bütçe imza etmeden Avans Kanununu tasdik ede
ceğimden dolayı çok müteessirim ve tabiî hepimi-
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zin müteessir olması lâzımıgelir. Yalnız arz ede
lim de 1340 bütçesini bitirelim ve bu işi netice
lendirelim. Diğer hususat hakkındaki mütalâala
rımı maddelerde arz edeceğim.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim
bu kitabın üzerinde «Avans kanunu lâyihası» iba
resi yazılı. Ben de bunun Türkçesini «Sorma Ver
Kanunu» diye tesmiye ediyorum. Malûmuâliniz
fukaranın birisi Hicaz'a gitmek istemiş, ağniyandan birine müracaat etmiş, zengin sormuş,
sen fakirsin, nasıl olur da Hacca gidiyorsun? de
miş. Fakir de cevaben «Ben senden fetva istemi
yorum, para istiyorum» demiş. Bize de ne vakit
böyle bir Avans Kanunu gelmiş ise Hükümete
niçin Avans Kanunu ile geliyorsun? dediğimiz
vakit biz sizden para istiyoruz, fetıva istemiyoruz
dediler. Hükümeti Milliye teessüs edeli dört sene
oldu. Bu müddet zarfında zannederim 1337 sene
sinde bütçe yapıldı. (Yapılmamıştır, yoktur ses
leri) Bir senenin bütçesi vardı galiba. Hüküme
tin bütçe yapmak hesabına gelmiyordu. Çünkü
bütçe yaptı mı teşkilât, idarei Devlet tesbit edil
miş olacak ve esaslı bir kadro ile gelmiş olacaktı.
Halbuki Meclise yutturulacak daha birçok şey
ler vardı. Masraf kadrosu mucibince bir bütçe
yapılırsa o bütçe gelecek sene için de esas olabi
lir. Halbuki böyle umumi bir avans ile meselâ ben
lüzum ve vücubuna kaani olduğum Divanı Mu
hasebat... Böyle avans suretiyle tahsisatı - sırası
geldiği zaman arz edeceğim - cetvel içerisine sı
kıştırılmadan bir kadro suretiyle Meclise arz edil
seydi Meclis belki itiraz ederdi. Fakat bu bütçe
içerisine sokulmak suretiyle Mecliste kabul edil
di, Muvazene! Maliye Encümeni Mazbata Muhar
riri Muhteremi Ali Cenani Beyefendi bu avansı
Hükümetin en son avansı ve Meclisi Âlinin de bu
suretle tasdik edeceği en son kanundur buyurdu
lar. İnşallah böyle olacaktır. Çünkü artık Hükü
met imparatorluk devrinin o muhteşem teşkilâ
tını bütün teferruatiyle, hattâ fazlasiyle yerleş
tirdi, bir santim alacak hali kalmadı. Bunun için
bu son Avans Kanunudur ve bundan dolayı baş
ka bir bütçe tanzimine de hacet yoktur. Şimdilik
bunu bu suretle tasdik ve kabul ederek inşallah
senci âtiyede, yani 1340 senesi için yapacağı büt
çeyi ariz ve amik tetkik etmekten başka çare yok
tur.
VEHBİ B. (Karesi) — Müfredat
riyle, cetvelleriyle.

bütçele
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Bina
enaleyh o vakit maddeler hakkında sözümü arz
ederim.
YUSUF AKÇURA B. (istanbul) — Efendim
bendenizin arz edeceğim temenniyat arkadaşlar
tarafından söylenildi ve aynı zamanda da bütün
Meclisçe kabul edileceği ihsas edildi. Heyeti umumiyesi hakkında söyliyeceğim yoktur. Sözüm
maddelere aittir.
MALİYE VEKtLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü
müş ane) — Ali Saib Bey arkadaşımız zâlbitanra
terfihinden bahis buyurdular. Arkadaşlar, bu
hususta ayrıca bir kanun Heyeti Celilenize tak
dim edilmiştir. O kanunda erkân ve ümera ve
zâbitan maaşları hakkındaki zamaim ve maaşı
aslilerine zammı icabeden miktar gösterilmiştir.
O kanunun ikinci maddesinde de birinci madde
deki zamaim kabul edildiği takdirde Müdafaai
Milliye bütçesine ne miktar tahsisatı munzamma
ilâve edileceği de tesbit edilmiştir. Lâyiha Mec
lisi Âlinizdedir. Müstacelen müzakeresini kabul
buyurursanız mesele halledilir. İcra Vekilleri
Heyeti de bunu düşünmüştür ve Meclisi Âliye
sevk etmiştir. Binaenaleyh, miktarlar ve esaslar
hakkında mütalâamı lâyihai kanuniyenin müza
keresinde vâzıhan arz ederim.
Efendim, bütün arkadaşlar bütçesizlikten şi
kâyet ediyorlar. Acaba bu bütçesizliğin en ağır
cezasını çeken kimdir? (Maliye Vekâleti) Evet
Maliye Vekâletidir. Şunu arz edeyim ki; 1338 se
nesinde onbir defa havale muamelâtı yaptım.
Bütçenin tevzii muamelâtı senede bir defa oldu
ğu halde biz onbir defa yaptık. Meclisi Âliden
onbir defa tahsisat istedik, onbir kanun çıktı.
Eski Mecliste bulunan arkadaşlarım bilirler ki,
her tahsisat mevzuubahsoldukça bütçenin müza
keresi, diye feryadetmiştim. Ve her ruzname
mevzuubahsoldukça, bütçe ruznamede durduk
ça; diğer maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Ve diğer mesailin takdim ve tercih edilmesin
den Maliye Vekiliniz bihakkin şikâyet etmiştir.
Süleyman Sırrı Bey arkadaşımız buyurdular ki;
avans vermek, sorma ver, demektir. Efendiler!
'Süleyman Sırrı Beyin müsaadeleriyle arz ede
yim ki; hiç de böyle değildir. Efendiler! Veri
len paralar avans değildir ve avans tâbirine sığ
maz. Avans demek odur ki, meselâ beş milyon
lira tahsisat verilir, Hükümet istediği yere sarf
eder. Bu şekilde verilen tahsisata avans denir.
Halbuki, 1337, 1338, 1339 senesinde verilen tan-
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sisat kanunlarının 2 - 3 neü maddeleri sureti I lar ben iki haftaya razıyım. Masraf cetvelle
sarfı, sureti katîyede tesbit etmiştir. Meclisi
rini aldıktan sonra iki haftada muvazenei umuÂli, 1338 senesinde kabul ettiği kanunun
miyeyi, bütçeyi tanzim etmeye razıyım. Fakat
ikinci, üçüncü maddeleriyle - o seneye mah- I vekâletleri ve müdürü umumilikleri kısmen ma
sus olmak üzere - kadroların tâyin ve tesbitini
zur görmek lâzımdır. Bir defa memleket harbMuvazenei Maliye Encümenine bıraktı. Muvazeden sulha geçiyor. Ordu seferi halinden hazarî
nei Maliye Encümeni kadroları birer birer tet- I haline geçiyor. Vekâletler, yeni sene zarfında
kik ve tesbit etti ve bütçenin sarfiyatı o esasa isne yapacak ve ne gibi vazaif ifa edecektir. Bun
tinadetti. Bütçenin çıkmaması ve müteferrik tah- I ları tâyin ve tesbit edip masraf cetvellerini Ma
sis'ât verilmesi yalnız Hükümetin istediği teşki
liye Vekâletine göndermeleri için vekâletlere
lâtı yapmasını değil, belki en mübrem ve en za- I de biraz zaman verilmesi ve onların da istical
ruri olan bâzı hidematm da geri kalmasını intaeetmeleri lâzımdır. Binaenaleyh 1340 senesi büt
etmiştir. Binaenaleyh, bu kanunla da İcra Ve- I çesini yakın zamanda Meclisi Âlinize takdim
killeri Heyeti daha ziyade tahdidat altına alın- I edeceğimi tekrar arz eylerim. (Teşekkür ederiz,
mıştı. Haddizatında bu doğru değildir. Bütçe
sesleri) Fakat bütçe Meclisi Âliye tkdim edil
çıksın, bütçenin müzakeresi esnasında Meclisi
dikten sonra Meclisi Âlinin bütçeyi tetkik ve
Âli, hem teferruata vâkıf olur ve hem de tâyin
tasdik hususundaki arzusuna hiçbir şey mâni
ve tesbit edilecek füsul ve mevadda göre vekâ
olmasın. Bunu temenni ederim, (inşallah sesle
letlerde bir sene zarfında yapacakları işleri, se
ri)
ne iptidasında düşünerek o işlerin bir an evvel
Başka sual yok mu efendim? (Yok sesleri)
intacında muvaffakiyet gösterirler. Binaena
ÎSMx\İL KEMAL B. (Çorum) — Tekâlifi
leyh, avans halinde çıkmasından en ziyade mü
milliye suretiyle alınmış olan eşya bedellerinin
teessir olan îcra Vekilleri Heyetidir. Sırrı Bey
verileceği vait buyuruluyor, nama muharrer
arkadaşıma derhatır ettiririm. 1336 senesi Şu- | olan senetler kaybolursa bu senetlerin bedelleri
batının yirmisekizinci günü nısfüleyle kadar mü- i ne olacaktır? Halk çok sızlanıyor.
zakere devam etmek suretiyle 1336 bütçesini j
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gütasdik ettirdim. 1337 de bütçe geldi. Fakat es
müşane) — Efendim, onlar hakkında bir teklif
babı muhtelifeden naşı müzakere edilemedi.
te bulunduk. Esasların tesbiti için Muvazenei
1338 de bütçe müzakeresi her gün takifcedildi.
Maliye Encümenine gitmiştir. Orada görüşüp
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muhar
esasları tesbit edeceğiz.
riri Beyefendinin izah buyurdukları vechüzere
Malûmuâlileridir ki, tekâlifi harbiye veya
masraf cetvellerinin onbirinin tasdik buyurul- I
milliye namlariyle Harbi Umumi ve harbi hâ
masına rağmen diğerlerinin ikmaliyle Muvaze- I
zırda alınan eşya mazbatalarından 'birçokları
ne Kanununun tasdiki bir suretle müyesser ol
zayi oldu. Aynı zamanda bu senedatı hâmil olan
madı. 1339 bütçesini 1339 Şubatı nihayetinde
Şarki - Anadolu ahalisi Rus istilâsı üzerine İç
Maliye Vekâleti Meclisi Âliye takdim etti. Fa
Anadolu'ya hicret etti. Hükümet, «Yüz liraya ka
kat muhtelif esibabdan ve tecdidi intihabattan
dar olan senedat nerede ibraz edilirse paralarını
ve saireden dolayı bütçe çıkmadı. Binaenaleyh,
verin.» diye Maliye memurlarına emir vermişti.
(bütçenin çikmamasmdaki hatiıatı Maliye Vekâ
Bu senedatı hâmil olanların bulundukları ma
letine veya îcra Vekilleri Heyetine tahmil et
halde kendilerine tediyat yapılacaktır.
menin doğru olamıyacağına zannederim Süley
Harbi hâzırda dahi Garbi - Anadolu'dan
man Sırrı Bey de kaildir. Hâdisat, harb, mücabir kısım ahalimiz - düşman istilâsı dolayısiydelât, ve birçok mesail buna sebebiyet vermiş
le - Şarki - Anadolu'ya hicret etti. O zaman
tir. 1340 senesi bütçesinin süratle Meclisi Âliye
yine Hükümetiniz bu suretle «Hicret edenler
verilmesi hususunda bütün arkadaşlar arzuları
v meyanmda tekâlifi milliyeden matlubu olanla
nı izhar buyurdular. Bu pek haklı ve tabiî bir
rın mazbatalarını hangi mahal sandıklarına ib
arzudur. Malûmuâliniz masraf cetvellerim deraz ederlerse - bunların felâketlerinin tahfifine
vairden aldıktan sonra Devletin bütçesini, mu
medar olmak üzere - muhteviyatını tediye edin,
vazenei umumiyesini tanzim etmek için Maliye
diye emir vermiştir. Bir kısım ahali bu mazba
Vekâletine iki ay mühlet verilmiştir. Arkadaş- |
taları verilen mahallerden almadığı ve muh-
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telif kaza ve livalardan aldığı için bir kısmı
hakikaten mazbatalarını zayi etmiştir. Bir kıs
mının da arz ettiğim gibi hangi kaza ve liva
dan alındığı malûm değildir. Acaba bu mazba
ta gösterilmediği zaman hakikaten zayi mi ol
muştur, yoksa hicret ettiği mahalden arz etti
ğim gibi tesviye mi edilmiştir? Mükerrer mua
mele ve tediyata mâruz kalmamak için Muvazenei Maliye Encümeni ile görüşüp bunu tesbit
edeceğiz.
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Efen
dim, bir sual soracağım.
REÎS — Buyurunuz, efendim.
HÜSEYİN HÜSNÜ Ef. (İsparta) — Efen
dim, Maliye Vekili Beyefendi istanbul Hüküme
tinin birçok altınlara ve Rüsumat ve Ziraat
Bankasına el uzattığı gibi mücevherat ve em
lâki emîriyeyi de sattığını ifade buyurdular.
Hükümet bunun müsebbipleri hakkında şimdi
ye kadar ne yapmıştır? Onların emvaline mü
racaat etmiş midir, etmemiş midir? Bunu soru
yorum.
MALİYE V E K t L l HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, istanbul'daki bu muame
lâtın cürüm addedilip edilmemesi zannederim,
ayrı bir mevzuu karar ve ayrı bir meseledir.
Meclisi Âli bunun bir kısmına taallûk eden mesail ile de meşgul olmuştur. Diğer mesaile mütaallik olarak da, hatırımda kaldığıma göre
bâzı takrirler icra Vekillerine gönderilmiş
tir.' Binaenaleyh, şimdiye kadar başka görül
müş ve yapılmış bir şey yoktur. Çünkü, yapı
lan muamelâtın ne dereceye kadar cürüm ad
dedileceği tesbit edilmedikçe, bilmem ki, ne ya
pılabilir. (Kâfidir, sesleri)
AHMED HlLMl B. (Kayseri) — Efendim,
beyanatı aliyeleri sırasında bâzı livalar vari
datının masraflarına kâfi gelmediğini beyan
buyuruyorsunuz.
Bu livalardan birçoklarını biliyoruz ki, me
murları, maaşlarını alamıyorlar. Malûmualileridir; bir kısım livalar vardır ki, orada Hükü
met, idare noktai nazarından birtakım teşkilât
yapmıştır. O müessesatm menafii bütün mem
lekete aittir. Binaenaleyh, bu memurların hiç
bir sun'u taksiri olmaksızın her hangi bir liva
da bulunmak dolayısiyle maaşsız kalması mu
vafık değildir ve bunların maaşlarının verilme
mesinde büyük bir adaletsizlik vardır. Menıle-
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ketin bâzı yerlerinde ifayı vazife eden memur
lar aydan aya maaş alabildikleri halde memle
ketin bâzı aksamında ay beay maaşlarını alamı
yorlar. Maliye Vekâleti; adaleti; müsavatı te
sis edecek bir çare düşünüyor mu?
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim, malûmuâlileridir ki, biz
de senenin birinci altı ayında mey-sim iktizası
inşaat ve tamirat masrafı fazla olur. Halbuki
varidat, tahsilat senenin ortalarında, senenin
birinci altı ayındadır. Varidatın beşte üçü
«senenin ikiınci altı ayında taJhsil edilir. Me
selâ, Aşar, senenin son altı ayında tahsil edi
lir. Vergilerden bir kısanı da mahsul idrak edil
dikten sonra tahsil edilebilir. Binaenaleyh sene
nin ilk al'tı aylık tahsisatı ikinci altı aylıktan
azdır. Muamelâtı nakdiyenin vüsat ve kudreti
dâhilinde Maliye Vekâleti, Ahmed Hilmi Beye
fendinin bahsettikleri mahallere merkezden nak
den para göndermekten hiçbir vakit hâli kalma
mıştır. Fakat efendiler dedim ki: Asgarî teşki
lâta malik olan bir liva, senede ikiyüz bin lira
ile idare olunalbiMr. Fakat, buna mukabil sene
de yirmi Ibin lira varidat veren livamız da vardır.
'Sandık açığı için Maliye Vekâleti ayın nihayetin
de postaya koysa oraya ancak yirmilbeş, otuz gün
de gider. Binaenaleyh adaleti mutlakanm tesisi
için teşkilâtı Devletin de bu adaleti temin edecek
bir derecei mâkule getirilmesi lâzımdır. Meclisi
Âlinin kıymettar vaktini zayi etmemek için taf
siline girmiyorum. 1339 senesi bidayetinden bu
güne kadar Maliye Vekâletinin merkezden veya
hut doğrudan doğruya Hazinece c'ibayet edilen
rüsum ve tekâliften mülhakata gönderdiği para
nın yekûnu her ay sekiz, dokuz yüz bin liradan
aşağı değildir. Fakat Ahmed Beyin arzu ettik
leri adaleti mutlaka; evet arz ettiğim gibi (bir li
vanın bir ve iki maaşı kalır, Maliye Vekâleti he
men temin eder ve açığı kapatır. Fakat her ay
sandık açığı göndermek ve bu parayı günü günü
ne yetiştirmek bugünkü şeraitle, bugünkü vesa^
itle mümkün değildir. Banka yoktur ki, poliçe
verelim. Posta yok iki, gönderelim. Varidatı Dev
letin ciıbayet edildiği günlerde taibiî tedahüller
olabilir. (Müzakere kâfi sesleri)
TALÂT B. (Ardahan) — Vekil Beyefendinin
beyanatı âliyesinde yalnız bir şeyi müphem gör
düm. O da memlekette yegâne Tür müessese! milli
ye olan İtibari Millî Bankası sermayesinin bir
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kısmı ile Hükümete ait hisse senedatmm aiınarak sermayesinin tenakus ettiğidir, bunun te
mini istikbali için ne gibi tedabir ittihaz edilmştir, alman şeyler yerine konmuş muidur, kon
mamış mıdır? (öyle şey yoktur, sesleri) Ve is
tanbul Hükümeti tarafından alındığını ve ye
rine konulmadığını söylediler.
MALİYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B,
(Gümşane) — Efendim sermaye olarak para
alındı demedim. İtibari Millî Bankasından Mali
yeye aidolan hisse senetleri diğer müesseseye ter
bin 'edilmek suretiyle para istikraz edildi, dedim.
Maliye Vekâleti hisse senedatını kurtarıp almak
mecburiyetindedir.
TALÂT B. (Ardahan) — Yani daha alacak
tır.
MALİYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B.
(Devamla) — Bunlar Ziraat Bankasında merbundur. 900 000 lirasını geçen gün maıhsuıbettik.
B İ R MEBUS — İtibarına halel gelmemiştir
değil mi efendim?
MALÎYE VEKİLİ HASAN F E H M İ B.
(Devamla) — Hayır efendim; İtibari Millî Ban
kasından para olarak bir şey alınmadı. Maliyeye
ait eshamı Ziraat Bankasına terhin ettik.
TALÂT B. (Ardahan) — Bunu anlamak is
terim.
HALİD B. (Kastamonu) — Burada Harekâ
tı Milliye esnasında tekâlifi harbiye borçla
rından bahis buyuruldu. Malûmuâliniz ihtiyaç
dolayısiyle olacak ki, vilâyetlerde defterdarlık
lar Mühase'bei hususiyeye ait varidatı da cibayet etmişlerdir. Bundan dolayı zatıâli'lerine
Ibirçok müracaat vukübulmuştur. Nitekim biz
de müracaat etmiştik. Meselâ bizim vilâyetin
1336, 1337, 1338 senelerinde 43 000 lira matlubu
vardır. Bu tahakkuk etmiştir. Diğer birçok li
valara ait şikâyatı da mebus arkadaşlarımızdan
işitiyoruz. Bu paralar ne olacaktır' efendim,
borçlar toptan verilecek midir ?
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim beyefendinin suallerine cevabolacafc iza'hatı, izahatı umumiye meyanvnda arz ettim. Dedim ki: 1336, 1337, 1338 sene
lerinden idarei hususiyelerin Maliyeden mat
lubu vardır. Ve o senelerde ordu masrafı pek
azîm olduğu için Maliye bunları tediye ede
memiştir. Bunların 1336, 1337 senelerinin hesabatmı rüyet ettik. Matlubu olan malha'ilere ha
vale bakiyeleri varsa havalelerini ikmal ettik.
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Muamelâtı maliyesi dar olan livaları merkez
den nakden irsalât yapmak suretiyle temin et
tik. 1338 senesine aidolan kısım için de tahak
kuk eden 300 küsur bin liranın 100 küsur bin
lirasının bugüne kadar tediye ettiğimizi ve mü
tebaki kısmının da bir aya kadar hesaplarını
ikmal ve intacederek onu da tediye edeceğimizi
arz ettim, zannediyorum. Binanealeylh arzu bu
yurursanız her livaya ne vermişiz, ne tahakkuk
etmiş, bu bapta tafsilât vereyim efendim. (Ha
cet yok sesleri)
REİS — Efendim beş tane kifayeti müzakere
takriri var. Daha sekiz arkadaş da söz istemiş
tir. Binaenaleyh kifayeti müzakere takrirlerini
okuyoruz :
Riyaseti Celileye
Avans Kanununun müstacelen Meclisten çıkmasiyle üçyüzkırk bütçesinin tetkikine vakit
kalmak lâzımgeleceğinden kanunun heyeti
umumiyesi hakkında müzakerenin kifayetini
teklif ederim.
Elâziz
Mustafa
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini
arz ve teklif eyleriz.
Trabzion
Kângırı
Abdullah
Talât
Kütahya
Şeyh Seyfi
Riyaseti Celileye
Avans Kanununun heyeti umumiyesinin mü
zakeresinin kifayetiyle maddelere geçilmesini1
teklif ederim.
25 . 9 . 1339
Gazianteb Mebusu
Şahin
Riyaseti Celileye
Avans Kanununun heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini
teklif eylerim.
İstanbul
Ali Rıza
Riyaseti Celileye
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini
teklif eylerim.
Karesi
Haydar Âdil
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İlBİS — Efendim. Muvazene! Maliyede tan
zim olunan son altı •ayılık Avans Kanunu lâyiha
sının heyeti umumiyesinin müzakeresini kâfi
görerek maddelerin müzakeresine geçilmesini re
yi âlilerine vaz'ediyorum. Ka'bul edenler lütfen
el kaldırsınlar. Müzakere kâfi görülerek mad
delere geçilmiştir efendim.
Muıvazenei Maliyece (tanzim edilen lâ'yilhai
kanuniyeriin birinci maddesini okuyoruz efen
dim.
MADDE 1. — Binüçyüz otuzd'okuz sene :
maliyesi nihayetine kadar hidema'ti umumiye;
Devlete sarf ve senei mezkûre bütçesinden mah
subu icra edilmek üzere 28 Şubat ve 15 Nisan
I3S9 tarihli Avans kanunlarıyle sarfına mezuni
yet verilmiş olan altmışyedi milyon altlyüz ondört bin ikiiyüz dübeş liraya za'mimeten mer'but cetveldeki tertip veçhile kırkdört milyon
dokuzyüz 'ellidokuz bin üçyüz yirmidört liranın
daJha avans olarak sarfına mezuniyet verilmiş
tir.
REİS — Birinci madde hakkında söz islti.yen var mı efendim'? Zoki Beyefendi îbirinc'
madde hakkında söz istemiş idiniz, buyurunuz'
ZEKİİ 1>. (Gürriüşane) — Muhterem efendi
ier; bütçeyi ihtiva eden fasılların her daireye
isabet eden miktarların tevziindeki nis'bettc o
derecei inkişafa doğru attığı hatve'lerle hal ve
istikbalin inkişafı hayat ve meslekî üzerinden
en büyük bir saüıai tetebbu teşkil eder. Bunun
için fazla sözlerden ve izahatlardan içtinıaîbederek doğrudan doğrujya erka.m üzerine naızarı
dikkatlerinizi celbedeceği'm.
Efendiler Jandarmaya, Adliye, Maarif ve Na
fıa Vekâletlerinin heyeti umumiyesine burada
dokuzbuçuk milyon lira vardır. Buna mukabil
Müdafai MiTliyeye onüç milyon lira tahsis edil
miştir. Muvazenei Maliye Encümeni Maliye Ve
kâletinin Müdafaai Milleyeye tahsis et'mlş oldu
ğu ondkibuçuk milyon liraya yarım milyon lira
daiha ilâve ederek onüç milyona iblâğ etmiştir.
Müdafaai Milliyenin maısarifatına 'ait elimiz
de müfredatlı bir bütçe olmadığı için bu
yarım milyon lira fazlalık neden ic'a'betmiştir?
Bu maaşat ise, tabiî evvelce Maliye Vekili ile
Müdafaai Milliye Vekili kendi uralarmda an
laşarak tesbit etmişlerdir. Elimizde bütçe olma
dığından her halde bizim bu yarım milyon li
rayı aramamız lâzımgelir. Bu bizim vazifemiz-
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dir. Bütçemiz harb senelerinin icabatına tev
fikan tanzim edildiği ve elyevm ise hali sulhta
bulunduğumuz için milletin sırtına böyle faz
la bir parayı yüklemeyi her halde muvafık gör
mezsiniz. Bugün, daima halka doğru gittiğini
zi söylüyorsunuz. Hangi halk ?
Zavallı halk
bugün hakkı müktesebini bizden zelilâne dile
niyor da, biz vermiyoruz. Orada bir efendi un
vanı vardır. Efendi onlar mı, biz miyiz? Eğer
biz halka doğru yürüyecek olursak yürüdüğü
müz yerde, açlık, sefalet, bitkinlik,
fakirlik
göreceğiz. Onu bize doğru kaldıracak olursak
hayat belki yükselmiş olur. Bugün Muvazenei
Maliye Encümeni Jandarma Dairesinin tahsisa
tından dörtyüz bin lirayı bir kalemde tenzil
ediyor.
Efendiler jandarmayı ihmal etmek, uçıktan
açığa asayişi ihlâl etmek demektir. Bugün he
piniz biliyorsunuz ki, memleketin inzibat ve
asayişine ve asayişinin idamesine memur olan
jandarma, halkı soymazsa asayiş
tamamdır.
Hangi köye ve hangi memlekelere giderseniz
jandarmadan şikâyet ediliyor.
Jandarmadun
sızlanıyor. Niçin? Jandarma açtır efendiler!
Jandarmanın karnı doymamıştır beyler! Eğer
memleketin asayişini uhdesine tevdi ettiğimiz
jandarmanın maaşını günü
gününe verecek
olursak ve bütçemizde ona mühim bir para tef
rik edersek jandarma hiçbir vakit halkı soyamaz, z&bıta da buna göz yumamaz.
E E l S — Zeki Beyefendi buradaki tenzilât
hakkında Muvazenei Maliye Encümeninin es
babı mucibeli mazbatasında sarahat vardır. Bu;
tenzilât jandarmanın maaşatmdan tenkis sure
tiyle değildir. Binaenaleyh oradaki izahata gö
re mütalâatımzı söyler ve sadede gelirsiniz.
MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Bu sadet
değil midir?
ZEKÎ B. (Devamla) — Efendim dörtyüz bin
lira jandarma maaşından tenzil edilmemiş ise
bu gayrikâfi olan maaşatı tezyidedelim. Fena
mıdır?
Sonra Adliye Vekâleti bugünkü şekliyle,
açıktan açığa söyliyeceğim ki, halk adliyenin
adaletinden emin değildir. Muktedir olan hükkâm maaşlann azlığından çekilmiştir. Bugün
pek açık olarak M&hkemei Temyizde bulunan
arkadaşlarımızdan Şefik Beyi işhadedeceğim ki
hükkâmm göndermiş oldukları evrakın yalnız
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senede bir tanesi, iki tanesi tasdik edilebilmiş
tir.
Maarife gelince : Bunun hakkında Heyeti
Umumiyece fazla söylendiği için söylemiyeceğim.
Sonra Nafıa, efendiler Nafıaya verilen
885 776 lira kamilen maaş mıdır? Yoksa için
de turku umumiyeye sarf edilecek para da var
mıdır ve ne kadardır? Her halde bu paranın
içinde umuru nafıa için yüzbin lira, seksenbin
lira ya vardır, ya yoktur. Yüzbin lirayı, sek
sen bin lirayı Nafıa Vekâleti bu mülkün heyeti
unramiyesine serpiştirse bile şöyle bir enfiye gibi
gelir.
Askerı Fabrikalarına gelince : Bunlar üç yüz
elli bin lira zamaim görmüştür. Halbuki efendiler
biz daima bundan sonra, her yerde fennin terak
ki ettiği şu asırda biraz da memleketin menabii
tabiiyesinden istifade edelim. Bu paranın kısmı
âzami diyebilirim ki, gaz, benzin, kömür ve yağ
içindir. Biz fabrikalarımızı Ankara, İstanbul gibi
en büyük sarfiyatı ica)beden mahallerde tevhidedip ve onları orada kesafet halinde bulundura
cağımıza bugün Kayseri yanında Bünyan îlhamid gibi müthi,ş bir çağlıyan vardır. O çağlıyandan istifade edelim. Bu üç yüz elli bin lira
ile orada muntazam bir fabrika meydana ge
tirebiliriz. Ve cereyanı elektirikîden de istifade
edelim. Biz bunları hiç düşünmiyecek miyiz? Se
nelerce böyle milyonlarca liralarımızı beyhude
mi sarf edeceğiz? Muvazenei Maliye Encümeni
bütçeye zammetmiş olduğu birbuçuk milyon li
rayı böyle lüzumu olmıyan yerlere - bendeniz ka
naati viedaniyemi söylüyorum, tabiî onlar da
vicdanlarınca tetkik etmişlerdir - vereceklerine
hiçolmazsâ bunu Ankara, İstanbul, İzmir ve Zon
guldak gibi yerlerde ihtiyacatı umumiye içeri
sinde çırpman zavallı memurine serpiştirseydi
belki bir dereceye kadar sükût edecektim efen
diler !
REİS — Zeki Beyefendi rica ederim birinci
maddede tevhidedilen cetvelde muhassas tahsi
satın muhtassunlehi olan vazaifi lütfen tenkid
edebilirsiniz.
Heyeti Vekilenin Heyeti Celilenizce tasvibedilen mesai programına henüz başladığı bir zaman
da o mesai programının hututu esasiyesine ait
mütalâatı umumiye, tenkidatı umumiye serd ede-
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ceğinizi ümidetmiyorum. Binaenaleyh maddeler
deki rakamların muhtassunlehi olan şeyleri ten
kid edebilirsiniz ve nekayisine dair mütalâa be
yan etmeniz lâzımdır.
MUSTAFA NEOATÎ B. (tzmir)«— Reis Beyfendi müsaade buyurur musunuz? Bu kürsü mil
lette herkes istediği gibi söz söyliye'bilir.
REİS — Vazaifi umumiyeye ait istenilen söz
söylenebilir. Fakat Adliyenin ıslahatı hakkındaki
ya'de henüz başlıyan bugünkü Adliye Vekili ve
adliyenin bugünkü hal ve vaziyeti bu kadar ten
kid edilemez zannederim.
MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bir me
bus tenkid eder ve istediği kadar söz söyliyebilir.
ZEKÎ B. (Gümüşane) — Eğer biz bu kürsü
milletten milletin böyle açıktan açığa çekmiş ol
duğu aoyı söylemezsek milletin haline yazıktır.
(Gürültü)
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Söyle sa
na kim mâni oluyor? (Söyle sadaları)
REİS — Efendim müsaade buyurunuz, mâ
ruzâtım Heyeti öelilede yanlış telâkki, edilmiştir.
Maddelerin müzakeresinde erkamın muhtassun
lehi olan vakayii istediği kadar tenkid edebi
lirler. Fakat Heyeti Vekilenin siyaseti umu
miye ve hususiyeye aidolarak henüz tanzim ve
arz ettiği mesai programında va'dettiği ıslahat ve
saire hakkında birinci maddede tenkidat yapmak
sadet haricidir diye söyledim.
ZEKİ B. (Gümüşane) — Biz, halihazırda
bulunan Heyeti Vekileyi tenkid etmiyoruz. Mil
letin dâhil olduğu yolda istikbal için veçheleri
tâyin ediyoruz.
REİS — Efendim, sadet dâhilinde istediği
niz kadar söz'söyliyebilirsiniz.
MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Usule
dair bir şey söyliyeceğim. Nizamnamei Dahilî bu
bapta gayet sarihtir. Azayı kiram, bütçe müza
keresinde nazırdan veya vekillerden istediği ka
dar sual eder. Ve istediği kadar tenkide mezun
dur. Çünkü bir mebusun en mühim vazifesi mil
letin vermiş olduğu paranın hesabını bilmek
tir. Bunun için bu paranın nereye sarf edil
diğini santimine kadar sormaya hakkı vardır.
Ve bunu soracağız. (Alkışlar)
REİS>-— Müsaade buyurunuz efendim. Mebusanı kiramın nâmahdudolan hakkı murakabesi
ni Riyaset tenkis etmek emelinde bulunmamış-
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tır. (Maalesef zühul etmiştir sesleri) Fakat hati
Bendeniz bu cetvelde nıuhassaısaltı Zatiyeden
bi mevzuu müzakereye ve sadede getirmek va
bahsedeceğim; Muhassaısatı Zatiye denince !ben.<zifesini ifa etmiştir. (Gürültü)
deniz tabiî eytam, eramıil, mazulîn, mütekaidin
maaşını anlıyorum, Acaba bu Muhassasatı Zat'iAHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Şahsan
yeye verilen para miktarı Maliye Vekâletince tabiî
mevzuubahsettdğiniz ve vücut verdiğiniz mese
yekûn itibariyle muayyendir, ne oluyor? Böyle
le çok müessiftir. Bu cihet Meclisi Âlice müza
kere edilip, tahtı karara alınıp hallolunmadan I aylarca maaş alamıamalk yüzünden Hükümet kap*larınd« sürünen amazulm, mütefkaadîn, eytam ve
bu kanunun müzakere edilmemesini teklif edi
eıramiMn mmş alabilmesi için, veyahut bunların
yorum. (G-ürültü).
maaışlarınıa
ba$k& 'bir şekilde verilmesi için Ma
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bu; Mec
liye Vekâletti bir tex$hâr düşünüyor mu? Sonra
lisin hürriyeti kelâmına taallûk eden bir mesele
'bir memur tekadüd'ediliy'O'r veya azlolunuyor.
dir.
Kendisine ınazuliyet maaşı tahsis edilinceye ka
REİS — Efendim Meclisin hürriyeti şahsidar aradan seneler geçiyor. O zavallı memurun
yesine ve kelâmına müdahale eden yoktur.
evlât ve ıyali, eytam ve eramili (beyhude felâket
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey
(içerisinde yuvarlamıyor. Bu gibilerin maaşları
efendi! Sizin hüsnüniyetinize şüphemiz yoktur.
tahsis edilinceye kadar hiç olmazsa maaşlarının
Ve noktai nazarınızdaki esas malûmdur. Fakat
Meclisi alenidir. Efkârı umumiyeye başka bir nısfı tarihi infisallerinde ve azillerinde derhal
verilmek kabil değil midir? Bu cihetlerin tenvi
suretle tesir edebilir. Binaenaleyh arkadaşımı
rini istiyorum.
zın tekrar kürsüye çıkıp kemali serbestiyle söz
söylemesine müsaade buyurunuz.
ıSonra Divanı Muhasebat meselesi, demin Malî
REİS — Riyaset, hiçbir vakit; Heyeti Celiye Vekili Muhteremi Hasan Fehmıi Beyefendi bu
lede bir arkadaşının sözünü takyidetmek salâ
yurdular ki: «28 Şubat 1339 senesi Avans Kanu
hiyetini haiz değildir. İstediğiniz kadar söz söynuna merbut bir cetvel vardır. Bunda Divanı
iiyebilirsiniz. Fakat sadet dâhilinde söz söyliMuhasebatım esasatı irae edilmişltir. Bu cetvelden
yerek ifrattan içtinabetmelddir. (Sadet haricin
a'hzi kuvvet ederek Heyeti Vekile Divanı Muhase
de söyleyen yoktur. Hakkı kelâm mutlaktır ses batı ihya etmiştir.» Evet öyle bir cetvel vardır.
leri)
Fakat o cetvelin merbut olduğu bir kanun var
dır.
Kanunda 1338 senesi bütçesini ve Muvazenei
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Arkadaş
Maliye
Encümenince tesibit edilen kadroyu teca
lar izah ettiler. Nizamnamei Dahilî, bütçe mü
vüz
etmemek
kaydı vardır. Binaenaleyh cetvel
zakeresinde her şey sual ve istizaha müsaittir,
den islt'imbata kudret etmek bilmem ne derece ka
der. Zemini münakaşa, bütçe müzakeresidir.
bildir.
Sonra 28 Şubat 1338 tarihli bir Mura
Hattâ istihlâf ettiğiniz Meclisi Ali bu hususta,
kabe
Kanunu
vardır. Buk anun Murakabe Ka
müzakere esnasında şu kubbeyi çınlattığı çok
nunudur.
Bu
kanunun bir maddesinde «Varidat
olmuştur.
ve masarifatı Devletin Muvazene ve Mu'hasebei
Reisi Muhterem İsmet Beyefendi de dâhil
Umumiye kanunlarına muvafık olarak cibayet ve
dir. Binaenaleyh bütçe müzakeresi esnasında sa
sarfını temin için gerek kables sarf ve gerek badettir, bilmem nedir diye söz takyidedilmiştir.
des sarf Meclis namına murakabeye memur ol
Buradan her halde bu rakamların muhtassunmak üzere Divanı Muhasebatın teşkiline kadar
lehi olan mevzular hakkında uzunboylu söz
Müdafaai Milliye Vekâleti için üçer ve diğer Ve
söylenecektir.
kâletler için birer mütehassıs âza Heyeti Umumiyeee intihap ve tefrik olunur.» kaydı vardır.
FERİDUN FİKRÎ (Dersim) — Sen çınlat
Evet bu kanun çıkmıştır ve Murakabe! Maliye
bakalım. Dinliyeceğiz.
Heyeti de intihabedilmiştir. Fakat Meclisi Âliye
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Ka
murakabei maliye heyeti vazaifinin sureti
nunun birinci maddesinde 28 Şubat 1339 ve 15
ifası hakkında bir talimatname teklif edil
Nisan 1339 tarihli kanunlarla sarfına mezuniyet
miştir. bu talimatname Meclisten çıkmışverilen mebaliğa zamimeten kırk üç milyon kü
sur lira deniliyor ve bu tahsisat için (A) işare ' tır. Maliye Vekili Muhteremi buyurdular
(ki, Divanı Muhasebatın lüzumlunu bu heyet de
tiyle merbut cetvelde müfredat gösteriliyor
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takdir etmiştir. Evet ben de diyorum ki, bugün
Divana Muhasebatın vücudu farzdır. Fakat böy
le bir heyetin teşkiline lüzum gösteren Meclisi
Âli, Divana Muhasebatı o vakit kabul etmesi lâzınıgelirdi. Sonra buyurdular ki, evet Divanı
Muhasebat mevcuttur. Bu kanun resmen ilga
edilmedikçe ahkâmı meridir. Şimdi soruyorum;
böyle ahkâmı mer'i olması lâzımgelen pek çok
kanun vardır. Mesel'â Mahkemei Temyiz. Bunun
kanunu var mıdır, yok mudur? Vardır. Madem
ki vardı Sivas'ta bir Mahkemei Temyiz teşkiline
dair bir kanuna ne lüzum vardı?
iSonra Divanı Temyiz Askerînin bir kanunu
vardı, niçin tatıbik edilmedi? Meclisi Âliden yeni
den Divanı Temyizi Askerî Kanunu çıkarıldı.
Çünkü bu kanunlar, Hükümeti sabıkanın ve sal
tanat devrinin kanunları idi. Bu Hükümet mil
let Hükümetidir. Milletin kanunu lâzımdır. Bi
naenaleyh Maliye Vekâleti, hattâ Heyeti Vekile
Divanı Muhasebat teşkilâtını kanunsuz yapmış
tır.
Rüsumata gelince : Gümrüklerde tüccarlara
müşkülât ibraz edildiği ve bâzı yerlerde suiistimalât vukubulduğunu istihbar ettik bunu izah
ettiler. Tabiî icabına tevessül edeceğiz.
Posta ve telgrafa gelince : inşallah yaptığı
mız kanunlarla, inşallah Posta ve Telgraf ida
resinin yeni yaptığımız kanunla varidatı daha
ziyade tezayüdeder. Gerek postaların ve gerek
telgrafların teatisi intizamını bulur. Ücreti al
dığı halde telgraflarımız posta ile gönderil
mekten kurtulur. Yalnız şunu anlamak istiyo
rum : Biz geçen devrede hattâ Kavanin Mec
muasında yüz yetmişaltı numarada mukayyet
Kanunla yüz bin lira Telsiz Telgraf istasyonu
için para vermiştik. Bu telsiz telgraf geldi mi?
Biz, hâlâ telsizle konuşamıyacak mıyız? Bunu
anlamak istiyorum.
Dahiliyeye gelince : Tabiî Dahiliye Vekâleti
umuru dahiliyeye taallûk eden kavanini ihzar
ediyor. Yalnız bendeniz bir şey hatırlatmak is
tiyorum. Kazada tahrirat kâtipleri vardır. He
piniz bilirsiniz ki, bu kâtipler kazanın umuru
tahririyesine bakar, meclis idaresine bakar, ne
kadar komisyonlar varsa onların vazifesini de
ifa eder. Sonra bu kadar başında meşgalesi ol
duğu halde maaşının azlığı ile beraber kendisi
nin bir mübeyyızı da yoktur. Biliyorsunuz ki,
onlar âdeta erkânı kazandadır. Hiç olmazsa
bunlara birer muavin vermek suretiyle onların
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muamelâtı tahririye ve kuyudiyesini daha ziyâ
de intizama sevk imkânı yok mudur?
İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Yeni bir
kanun teklif edilmiştir. Encümende müzakere
ediliyor.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Son
ra Emniyeti Umumiyeye gelince : Jandarma
ile tevhidi derdest olduğu için bir şey söylemek
istemem.
Jandarmaya gelince : Hakikaten hepimizin
bildiğimiz bir hakikattir ki, bunlar çok peri
şandır ve maaşları da muntazaman verilmediği
gibi gayrikâfidir.
Sonra malûmuâliniz bunlar iki sınıftır. Bir
kısmı gönüllü, diğeri muvazzaftır. Yüzde alt
mışı muvazzaf, kırkı gönüllüdür. Muvazzaf
olan kısım askerin henüz dahilî esnan olan kıs
mından 17, 18 tevellütlü efrattan almıyor. Bu
kısım jandarmanın ekserisi ata değil, merkebe
bile binmeyi bilemiyor, öyle bir adamın omuzuna bir silâh, altına bir at verip eşkiya üzerine
gönderiyorlar. Böyle tecrübesiz birtakım çocuk
ları at üzerinde dövüyorlar ve bununla beraber
jandarma ihmal ediliyor ve binnetice asayişin
ihlâline saik bunlar oluyor. Bendenizce jandar
manın maaşı maktu ve muayyen olmalıdır. Me
selâ süvarisine maktuan otuz lira; piyadesine
yirmi lira muntazaman verilmelidir. Yüz jan
darma yerine altmış muntazam jandarma istih
dam etmeli ki, bu altmış jandarma ile maksat
hâsıl olur.
Şer'iyeye gelince : Şer'iyede bilhassa evkaf
kısmında..
ALI CENANI B. (Gazianteb) — Evkaf büt
çesi ayrı gelecek.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Pek
âlâ öyle ise Adliyeye gelince : Zaten mülkün
esası adalettir. Adliye Vekili Beyefendinin na
zarı dikkatlerini celbederim. Mahkemelerde sü
rat ve adalet temini lâzımdır. Bilhassa sürat
lâzımdır. Bendenize geçen gün birisi nakletti.
Rusya'da birisinde alacağım vardı. Senedimi
ora Hükümetine gösterdim. Hükümet bu ada
mı hemen celbetti. Bütün paramı tahsil etti.
Bana verdi diyor. Bu ne güzel idaredir. Ve
mahkeme medyuna dedi ki eğer haksız isen
git bunun aleyhinde dâva et. işte bizim adli
yemizin böyle bir şeyi tatbik ile ve süratle
hemen halletmesi lâzımdır.
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Maarif meselesine gelince : inşallah Cumar
tesi günü onunla kozumuzu paylaşacağız. Onun
için şimdi bir şey diyemiyeceğim.
Nafıa'ya gelince : Hepimizin yanılıp, yakılıp
hasretkeş olduğumuz yol meselesi vardır. Bir
de Çester Projesini kabul etmiştik. Ne oldu
bilmiyoruz. Herif projeyi aldı, Amerika'ya
mı kaçtı. Bir daha gelmiyecek mi? Tabiî bun
ları vekili aidinden soracağız.
Müdafaai Milliyeye gelince : Müdafaai Mil
liye Vekâleti tabiî hazarî kadrosunu teşkil
ederek buna dair teşkilâtını yapıyor. Yalnız
bir cihete nazarı dikkatini celbederim ki cep
helerden bilâmüddet mezuniyet vesikasiyle
memleketine avdet eden efrat mâalesef şube
lerde çok fena muameleye mâruz kalıyorlar.
Binnetice bundan dehşetli suiistimalât vâki
oluyor. Bu suiitimalâtı icabederse aldığımız
mektuplarla da arz ederim. Meselâ efrat gel
miş ve senelerden beri hasretkeş olduğu kö
yünde toprağına sabanını sallamış çift sürü
yor. O esnada şube jandarmaya pusla veri
yor. Falan köyden filân adamı getir diyor. O
adam geldikten sonra doğrudan doğruya tez
keresi tebdil edilse nurun alânur. öyle yapıl
mıyor. Sen beş gün sonra kıtana gittin, üç
gün sonra gittin. Binaenaleyh yakın şubede
askerlik edeceksin diyorlar. Yahut daha baş
ka suretle temini menfaat edilerek bu adam
firarı ise hakkında başka türlü muamele ya
pılıyor. Bunlar hepimizin bildiği birer haki-
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kattır. Hattâ Vekil Beyefendi bu hususta tadı*
kikat yaparsa pekâlâ anlar.
Askerî Fabrikalar meselesi : Bendeniz işi
tiyorum ki fabrikaların ekserisi İstanbul'da
teşkil ediliyormuş. İstanbul bizim tek müba
rek, muhterem bir yurdumuzdur. Yalnız Har
bi Umumide tehlikesini gördüğümüz gibi bü
tün müessesesatı askeriye, imalâtı harbiye ve
sairenin ekseriyetle İstanbul'da bulunması
bize kan ağlatacak günler yaşatmıştır. Halbu
ki bilhassa Barut Fabrikasının tekrar oraya
gitmiş olduğunu işittim. Şu halde böyle mü
himmatı askeriye fabrikaları İstanbul'a gönde
rileceğine Anadolu'nun içerisinde müsait yer
lerde tesis edilse hem memleket daha ziyade
istifade eder ve hem de bu sayede Anadolu'
da sanayi terakki eder. Ve hem de mahzur
ref 'edilmiş olur ve aynı zamanda her bir teh
likeden masun kalınır. Buna da imkân yok
mudur? Bunu da Müdafaai Milliye Vekili Pa
şa Hazretleri izah buyursunlar!
EEİS — Efendim daha sekiz on arkadaş
söz almıştır. Vaktimiz ise gecikmiştir. Müsa
ade buyurulursa rüfekayı muhteremenin sözleri
mahfuz kalmak üzere Celseye nihayet verelim.
SABRİ B. (Saruhan) — Efendim suallerine
cevap vereceğim.
BEİS — Efendim zatı âlilerinizin sözü seki
zinci numaradadır. Efendim yarın öğleden son
ra saat birbuçukta içtima etmek üzere Celseyi
tatil ediyorum.
Hitamı müzakerat; saat : 6,10
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tçtimai Âti Ruznamesi
1. — Zaptı sabık hulâsası
2. — Evrakı varide
3. — Müzakere edilecek mevad
1. — Posta kanunu lâyihası
% —Avans kanunu lâyihası ve Muvazeneı
Maliye Encümeni mazbatası
3. — Aydın, ödemiş, Afyon, İsparta ve
harvalisiride İdarei örfiye ilân edildiğine dair
İcra Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye
Encümeni mazbatası
4. — İzalei şekavet kanun lâyihası ve Dahi
liye ve Adliye encümenleri mazbataları
5. — Kambiyo kanun lâyihası
6. — 2 Teşrinisani tarihinin İdi millî addi
hakkındaki teklifler
7. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lütfı
hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi ve Adliye Encümeni mazbatası
8. — Mütareke bidayetinde vatanın emri mü
dafaası maksadiyle ika edibn ceraim hakkında
'kanun lâyihası
9. — Birinci devrede mebus bununan zabı
tanın vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair
Müdafaai Millîye Encümeni mazbatası ve tek
lifi kanunisi
10. — Evkafı mülhaka fazlalarından alınmak
ta olan malı maktuun ilgasına dair lâyiha ve
Şer'iye Encümeni mazbatası
11. — Memurini saire müsillû idarei husu
siye memurlariyle mazulîn ve mütekaidin ev
lâtlarının mektep ücretleri hakkında bir karaıittihazına dair Urfa. Mebusu Şeyh Safvet Efen
dinin takriri
12. — Takdirname ile usulü taltif hakkında
ki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Millîye En
cümeninin üç kıta mazbatası
13. —• İstiklâl Madalyası Kanununa maddei müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye
Encümeni mazbatası
14. — Etıbbanın hizmeti mecburesi hak
kındaki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Mua
veneti İçtimaiye Encümeni mazbatası
15. — Konya ovası İskası hakkındaki lâyi
ha ve teklifi kanunî ve Nafıa Encümeni maz
batası

16. — Mahkûmînin tarik bedelâtı hakdiyesinin teciline dair lâyiha ve teklifi kanunî
ve Nafıa Encümeni mazbatası
17. — Yirmi dörde münkasim saatin kabulü
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin
takriri
18. — Malmüdürlerinin vekâletçe tâyini
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası
19. — Elbise bedeli hakkındaki kanunun
tefsirine dair tezkere ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası
20. — Fransızlar zamanında müsadere edi
len mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanîni
Maliye Encümeni mazbatası
21. — Memurini mülkiye tekaüt Kanunu
nun tadiline dair teklif ve Kavanin Maliye En
cümeni mazbatası
22. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunî Esasî Encümeni mazbatası ve Urfa
Mebusu Şeyh Safvet Efendinin teklifi kanunî
si
23. — Malûlîni guzatm terfihi hakkındaki
Kanunun tefsirine dair tezkere ve Müdafaai
Milliye Encümeni mazbatası
24. — Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâziztan Mebusu Ekrem Beyin takriri
25. — Devletin alâmeti mahsusasını havi
meskukât darbı hakkında icraî bir karar itası
na dair tezkere ve Encümen mazbatası
26. — Meclisi İdare âzalarının vergi kaydı
hakkında teklifi kanunî ve Dahiliye Encümeni
mazbatası
27. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu
maddesinin tefsirine dair tezkere ve Encümen
mazbatası
28. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun 140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere
ve Encümen mazbatası
29. — Rüsumu Belediye Kanununun 24
ncü maddesinin tefsirine dair tezkere ve Encü
men mazbatası
30. — Belediye Kanununun 19 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında tezkere ve Encümen maz
batası
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31. — Sülüsani müddeti cezayiyelerini ik
mal eden mahkûminin affına ve mûebbeden
küreğe ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bu
lunanların cezalarının on beş sene kürek ve
kalebentlik ve nefye tahviline dair kanun lâ-

yihası ve Adliye Encümeni mazbatası
32. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında
teklifi kanunî ve şayanı müzakere olduğuna
dair Nafıa Encümeni mazbatası
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