
D B V B E : n OÎLT : 9 İÇTİMA SEOTESt: 1 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
» • « 

Yirroiyedinci İçtima 

27 .9 . 1339 Perşembe 

Mttnderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 

Lâyihalar 
1. — Yeniden inşa edilecek hastaneler 

masarifatı inşaiyesi için tahsisi lâzımıgelen 
300 bin liranın senei haliye bütçesine vaz'-
ma ve sarf edilmiyen miktarın senei âtiyede 
sarfına dair kanun lâyihası (1/236) 

»2. — Nafıa Vekâletiyle Fransız tebaa
sından K. Gronblad ve şürekâsı beyninde 
münakit Mersin liman ve rıhtımları im
tiyaz mukavele ve şartnameleri hakkında 
kanun lâyihası (1/237) 

3. — 14 neü Piyade Fırkası Topçu Ta
burunda müstahdem Amasya'nın Ebemi 
karyesinden 1812 tevellütlü Alioğlu Hasan 
hakkındaki hükmün ref'ine dair kanun lâyi
hası (1/238) 

Mazbatalar 
1. — Evkaf Hidematı umümiyesi için 

bir milyon lira avans itasına dair kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (3/163) 

2. — Amasya Hapsanesinde mahpus 
Mülâzimievvel Manisalı Lûtfi Efendi bini 

Sayfa 
323 
323 

323 

323 

323 

323 

Sayfa 
Rüştü'nün affına (3/14), Yoagad'm Tıimur-
lu mahallesinde Uzun Hacı Alioğlu Ethem7-
in affına (3/20), iGazianteb Hapsanesinde 
mahpus Sarılar karyesinden Behzatoğlu 
Ziya'nm affına dair (3/22), Mevaddı müh-
telifeden muhtelif cezalara sureti katiyede 
mahkûm Çorum'dan Kel Hasanoğlu Eşref 
ve Tosya'dan Akdanaoğlu namı diğeri Ka-
ramanoğullarmdan Eminoğlu Ali ve Araç'
tan Mustafaoğlu Şükrü ve Sungurlu'dan 
Salihağa Mahdumu Esad, İskilip'ten Hüse-
yinoğlu Memjş'in maluliyetlerine binaen 
bakiyeyi müddeti eezaiyelerinm affına 
(3/30), Firar maddesinden on sene küreğe 
mahkûm Kaş kasabasından Arab Saidoğlu 
Osman'ın maluliyetine binaen, affına 
(3/32), iSirkat maddesinden üç sene küreğe. 
mahkûm Karadağlı Süleyman bini Musta
fa'nın maluliyetine binaen bakıyei müddeti 
eezaiyesinin affına (3/27), Firar maddesin
den sureti katiyede onbeş seneye mahkûm 
Buldanlı Alioğlu Mehmed'in bakıyei müd
deti eezaiyesinin affına (3/28), Katil mad
desinden onbeş sene küreğe mahkûm Meh-
medoğlu Osman'ın maluliyetine binaen ba-



Sayfa 
kıy e i müddeti eezaiyesinin affına (3/2(9), 
Dört sene müddetle küreğe mahkûm Urfalı 
Topal Meryem binti 'Serkis'in mâlûlitye'tine 
binaen affına (3/112), Katil maddesinden 
on sene küreğe mahkûm Giresun'un Keşap 
nahiyesine tâbi lEmeksan karyesinden Sü-
leymanoğlu Abdullah'ın hakıyei müddeti 
eezaiyesinin affına (3/124), Ahiz ve sir
kat ve katil maddelerinden on sene iki malı 
küreğe mahkûm Kayseri'nin Fehimler kar
yesinden Ahmedoğlu Ahmed'in bakıyei 
müddeti eezaiyesinin affına (3/125), Katil 
maddesinden yedi bucuk sene küreğe mah
kûm Adanalı Yusufoğlu Süleyman'ın ba
kıyei müddeti eezaiyesinin affına (3/126), 
Rüşvet alhzi maddesinden onbeş sene küre
ğe mahkûm Antalya'da deve katarı baytarı 
ismail ıHakkı, sahtekârlıktan mahkûm An
talya Şube Yazıcısı Azmi, katil maddesin
den mahkûm Abanos karyeli Alioğlu İsma
il, sirkat maddesinden mahkûm Sarıkeçili 
Aşiretinden Mehmedoğlu İbrahim ve katil 
maddesinden mahkûm Elmalı kazasından 
Alioğlu (Hasan'ın bakıyei müddeti cezadye-
lerinin affı hakkında (3/127), Katil madde
sinden onbeş sene küreğe mahkûm Daday 
kazasının îneog'iz karyesinden Hacı İsmail 
Ağa Zade Ahmed'in bakıyei müddeti ee
zaiyesinin affına (3/136), Cerh ve katil 
maddesinden beş sene küreğe mahkûm 
Tokad'm Dereköy karyesinden Mehmed-
oğlu Osman'ın maluliyetine binaen bakı
yei müddeti eezaiyesinin affına (3/137), 
Katil maddesinden oniki seneye mahkûm 
Yanyalı Şerife'nin maluliyetine binaen 
bakıyei müddeti eezaiyesinin affına dair 
(3/141), tera Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Sayfa 
tezkereleri ve Adliye Encümeni mazba
tası 323:324 

3. —- İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyle 
rüfekasının, teşkilâtı hazariye dolayısiyle 
açığa çıkarılacak erkân, ümera, zâbitan 
ve mensubini askeriyenin 1339 senesi ni
hayetine kadar mezun addi ile kendilerine 
tam tahsisat itası hakkında kanun tek
lifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/180) 340: 

343,345:346 
3. — Azayı kiram muamelâtı 344 
1. — Azayı kiramdan bâzı zevata me

zuniyet itasına dair Divanı Riyaset kararı 344: 
346 

Takrirler 
1. — Niğde Me'busu Ata, Gazianteb Me

busu Ahmed Remzi ve Sivas Mebusu Rah
mi Beylerin İdadi mekteplerinin muhasebei 
hususiyelerden alınarak Maarif bütçesine 
ithal olunmasına dair takrirleri (4/43 mü
kerrer) 337:338 

4. — Müzakere edilen maddeler 324 
1. — 1339 senesi hidematı umumiyesi 

için ikinci altı aylık tahsisat lâyihası 
(1/28) ve Rüsumat bahriyesine ilâveten 
mubayaası zaruri görülen merakip bede
liyle masarifatı sairesi için 1339 senesi 
bütçesine tahsisatı munzamma ilâvesine 
dair kanun lâyihası (1/232) ve 1339 senesi 
ikinci altı aylık avans lâyihasının Müda-
faai Milliye Vekâleti için kabul edilen on 
iki küsur milyon lira ahiren 13 milyon li
raya iblâğ edildiğinden Muvazenei Mali
ye Encümeninde bulunan mezkûr lâyiha 
ile tevhiden müzakeresine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/125) 324: 

343,346 



B I R I N C I GELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 2,05 

REİS — İkinci Beisvekili İsmet Beyefendi 

KÂTİPLER : Vasıf Bey (Saruhan), Haydar Rüşdü Bey (Denizli) 

REİS — Efendim! Celseyi küşadediyorum, 
zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Beisvekili ismet Beyefendinin tahtı 

Riyasetlerinde küşadedilerek zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul olundu. Evrakı vari
de aidoldukları mahallere havale edildi. Badehu 
Avans kanunu lâyihasının birinci maddesinin 
bakıyei müzakeresine geçildi. Ve bir müddet mü
zakere cereyan ederek teneffüs için Celse tatil 
olundu. 

tkinci Celse 
tsmet Beyefendinin tahtı riyasetlerinde bil-

inikat Avans lâyihai Kanuniyesinin birinci mad
desi hakkındaki müzakereye bir müddet daha 
devam olunduktan sonra Perşembe günü içtima 
edilmek üzere Celseye hitam verildi. 

İkinci Reisvekili Kâtip 
Çorum Saruhan 
İsmet Vasıf 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüşdü 
REİS — Efendim! Zaptı sabık hulâsası hak

kında mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Zaptı sabık hulâsasını aynen kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Efendim evrakı varideyi arz ediyo
rum. 

Lâyihalar 
1. — înşa edilecek hapsaneler masarifi inşai-

yesi için tahsisi lazımgelen 300 hin liranın senei 
haliye bütçesine vaz'ına ve sarf edilmiyen 'mik
tarın senei âtiyede sarfına dair kanun lâyihası 
(1/236) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

2. — Nafıa Vekâletiyle Fransız tebaasından 
K. Gronblad ve şürekâsı beyninde münakit Mer
sin liman ve rıhtımları imtiyaz mukavele* ve şart
nameleri hakkında kanun lâyihası (1/237) (Na
fıa ve Muvazenei Maliye Encümenine) 

3. — 14 ncü Piyade Fırkası Topçu Taburunda 
müstahdem Amasya'nın Ebemi karyesinden 1312 
tevellüttü Alioğlu Hasan hakkındaki hükmün 
ref'ine dair kanun lâyihası (1/238) (Adliye En
cümenine) havale ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Evkaf Hidemah Umumiyesi için bir mü-

yon lira avans itası hakkındaki lâyihai kanuniye 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (Buz-
nameye) 

2. — Amasya hapsanesinde mahpus Mülâzi 
mievuel Manisalı Lûtfi Efendi bini Rüşdü'nün 
affına (3/14), Yozgad'ın Timurlu mahallesin
den Uzun Hacı Ali oğlu Edh&m'in affına (3/20)' 
Gazianteb hapsanesinde mahpus Sarılar karyesin
den Behzat oğlu Ziya'nın affına dair (3/22), 
Mevaddı muhtelif eden muhtelif cezalara sureti 
katiyede mahkûm Çorum'dan Kel Hasanoğlu Eş
ref ve Tosya'dan Akdanaoğlu namı diğeri Kara
man oğullarından Eminoğlu Ali ve Araç'tan Mus-
tafaoğlu Şükrü ve Sungurlu'dan Salih Ağa mah
dumu Esad, Iskilib'den Hüseyinoğlu Memiş'in 
maluliyetlerine binaen bakıyei müddeti cezaiyele-
rinin affına (3/30), Firar maddesinden on se
ne küreğe mahkûm Kaş kasabasından Arab Said-
oğlu Osman'ın maluliyetine hinaen affına (3/32), 
Sirkat maddesinden üç sene küreğe mahkûm Ka
radağlı Süleyman bini Mustafa'nın maluliyetine 
binaen bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
(3/27), Firar maddesinden sureti katiyede on 
beş seneye mahkûm Buldanlı Alioğlu Mehmed'in 
bakıyei müddeti cezaiyesinin affına (3/28), Ka
til maddesinden on beş sene küreğe mahkûm Meh-
medoğlu Osman'ın maluliyetine binaen bakıyet 

— 323 — 



I : 27 27.9 
müddeti cezaiyesinin affına (3/29), dört sene 
müddetle küreğe, mahkûm Urfalı Topal Meryem 
binti Serkis'in maluliyetine binaen affına 
(3/112), Katil maddesinden on sene küreğe mah
kûm Giresun'un Keşab nahiyesine tâbi Emeksan 
karyesinden Süleymanoğlu Abdullah'ın bakıyei 
müddeti cezaiy esinin affına (3/124), Ahzü sirkat 
ve katil maddelerinden on sene iki mah küreğe 
mahkûm Kay seri'nin Fehimler karyesinden Ah-
medoğlu Ahm&d'in bakıyei müddeti cezaiy esinin 
affına (3/125), Katil maddesinden yedi buçuk 
sene küreğe mahkûm Adanalı Yusuf oğlu Süley
man'ın bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
(3/126), Rüşvet ahzi maddesinden on beş sene 
küreğe mahkûm Antalya'da Deve Katarı Bayta
rı İsmail Hakkı, sahtekârlıktan mahkûm Antalya 
Şube Yazıcısı Azmi, katil maddesinden mahkûm 
Abanos karyeli Alioğlu ismail, sirkat maddesin
den mahkûm Sarıkeçili Aşiretinden Mehmedoğ-
lu İbrahim ve katil maddesinden mahkûm Elmalı 
kazasından Alioğlu Hasan'ın bakıyei müddeti ce
zaiy elerinin affı hakkında (3/127), Katil madde
sinden on beş sene küreğe mahkûm Daday kaza
sının Inceğiz karyesinden Hacı İsmail Ağazade 
Ahmed'in bakıyei müddeti cezaiyesinin affına 
(3/136), Cerh ve katil maddesinden on beş sene 
küreğe mahkûm Tokad'ın Dereköy karyesinden 
Mehmedoğlu Osman'ın mâlûliyeHne binaen beki-
yei müddeti cezaiyesinin affına (3/137), Katil 
maddesinden on iki seneye mahkûm Yanyalı Şeri-
fe'nin maluliyetine binaen bakıyei müddeti ceza
iyesinin affına dair (3/141) İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkereleri ve Adliye Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

4. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
l. — 1339 senesi Mdematı umumiyesi için 

ikinci altı aylık tahsisat lâyihası (1/28) ve rüsu
matı bahriyesine ilâveten mubayaası zaruri gö
rülen merakibi bedeliyle masarifatı sairesi için 
1339 senesi bütçesine tahsisatı munzamma ila
vesine dair kanun lâyihası (T/232) ve 1339 se
nesi ikinci altı aylık avaWm lâyihasının Müda
faai Milliye Vekâleti için kabul edilen oniki kü
sur milyon lira ahiren 13 milyon livaya iblâğ 
edildiğinden Muvazenei Maliye Encümeninde 
bulunan mezkûr lâyiha ile tevhiden müzakeresi
ne dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti teeJeer&si 
(3/125) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 
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REÎS — Efendim! Ruznameye geçiyoruz. 

Avans Kanununun birinci maddesinin müzake
resine devam edilecektir. Söz Haydar Rüşdü 
Beyindir. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHAKRÎRl ALI CENANI B. (Gazi-
anteb) — Encümen namına söz istiyorum. 

Efendim, iki gün devam eden müzakerat es
nasında arkadaşlanmızdan bâzı zevat muhtelif 
beyanatta bulundular. Bunlardan Hükümete 
taallûk eden meseleye tabiî Maliye Vekili Bey 
veyahut diğer Vekil beyler cevaplarını verecek
lerdir. Fakat bu mesail içinde encümenin me
saisine taallûk eden kısımları vardır ki bu me-
saile de bendenizin cevap vermekliğim icab-
eder. 

Söz söyliyen zevatı muhtereme arasında 
G-ümüşane Mebusu Zeki Bey, Müdafaai Milliye-
nin altı aylık maaş ve masrafı için Hükümet
ten istenilen tahsisata encümence zam yapıldı
ğından jandarma bütçesinden 300 küsur bin 
tenzilât icra edildiğinden bahsile jandarma dai
resi tahsisatından kesilen bu paranın jandarma
nın terfihi için bütçede ipkası lüzumundan bah
settiler. Müdafaai Milliye Vekâleti ile Maliye 
Vekâleti arasında Avans Kanununun tertibin
de esasen muhalefeti efkâr mevcudoîduğu için 
encümende evvelemirde her iki Vekil arasın
daki mübayeneti efkârı anlamak üzere izahat 
istedik. Arada olan fark pek büyük olduğu hal
de cereyan eden müzakerat neticesinde bu fark 
bir dereceye kadar tenkis edildi, ikisi birbirine 
hemen yakın bir hale geldi. Bilâhara Heyeti Ve-
kilede görüşerek Müdafaai Milliyenin altı ay
lık maaş ve masarifi için istenilen 400 bin kü
sur liranın daha ilâvesi Heyeti Vefeilece takar
rür ederek Heyeti Vekilenize takdim olunan bir 
tezkere ile encümeninize geldi. O tezkere muh
teviyatını biz de muvafık gördük ve o suretle 
tahsisatı 13 milyon liraya iblâğ ettik. 

Jandarmaya gelince : Efendiler! Malûmu 
ihsamnızdır, gerek Müdafaai Milliyeye merbut 
zâbitan, ümera ve erkân ve m'ensübîni askeriye
nin maaşatı, gerek jandarmanın zâbitan ve ef
rat maaşatı kanunu mahsuslarla tâyin edilmiş
tir. Encümen tetfcikatmı eldeki kanuna göre 
tesbit ederek ona göre kadroyu tanzim etti. 
Jandarma maaşatı için bu senenin iptidasında 
Büyük Millet Meclisinden çıkmış bir kanun 
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mevcuttur. Jandarmanın katdröBmra o kanunda
ki maaşa göre hesabettik, miktarı ona göre tes-
bit eyledik. Tesbit eylediğimiz miktar 4 594 113 
liraya baliğ oluyor. Tenzilâtı mueibolan mesele 
esasen mevcudolan jandarmanın tahsisatından 
tenzilât değil, mazbatamızda da arz eylediğimiz 
üzere geçen sene Paşaeline - Edirne havalisine -
hasbellüzum gönderilmiş olan sekiz bin kişilik 
jandarma kuvvetinin halihazırda binaltıyüze 
tenzil edilmesi icabetmesi üzerine onların 
tahsisatının tayyından ileri gelmiştir. Esasen 
mevcudolan jandarma tahsisatından hiçbir 
şey tenzil etmedik. Paşaelin'deki jandarma 
kadrosunun tenzili hali seferiden hali haza-
riye intikal etmesi üzerine vâki olmuş bir 
zarurettir. Heyeti Celileniz jandarma maaşa-
tını kâfi görmez de bir kanun ile bu maaşatı 
tezyidederse bittabi mevcut kadroya göre ye
niden tahsisatı munzamma şeklinde verilebi
lir. Binaenaleyh bütçede yapılacak muamele 
arz ettiğim gibidir. Yine Zeki Bey fabrikalar 
hakkında bahis buyurdular, fabrikalar mü
düriyeti umumiyesmde meveudolan fabrika
lardan bahsettiler. Bu fabrikaların vaziyeti 
üzerine iki seneden beri Muvazene Encüme
ninde tetkîkat yapılmaktadır ve Müdafaai 
Milliye Vekâletiyle Fabrikalar Müdüriyeti 
Umumiyesi ile uzumızadıya müzakerat cere
yan etti ve yine Zeki Beyin arzu ettiği veç
hile münhasıran mühimmatı harbiye imal 
eden fabrikalar Anadolu'da tesis edilmek üze
re takarrür etmiştir ve bir taraftan da bura
da inşaata bugün devam olunuyor. Bu fab
rikalar içerisinde bir kısmı vardır ki bunlar 
mühimmatı harbiye değil levazımı askeriye 
imal ederler. Encümen bu fabrikaların bu
günkü günde yine Müdafaai Milliye Vekâle
tinin elinde bulunmasına zaruret olduğuna 
kaani olmuştur. Filhakika ticaret emtiası 
denilen levazımı harbiyenin ciheti askeriye 
elinde bulunmıyarak daha ziyade efradı ahali 
elinde bulunması lâzım ise de bugün aynı fab
rikalara sahibolan kimse ve erbabı ihtisas bu
lunmadığından ve Mücadelei Milliye esnasında 
bu fabrikalardan istifade edilmekle beraber 
elbise ve ayakkabı ve saire levazımını ecnebi 
memeleketlerinden tedarike mecbur olduğu
muzdan bu gibi fabrikaları memleket dâhi
linde tesis edinceye kadar veyahut mervout 
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fabrikalar imalâta başlayıncaya kadar leva
zımı askeriyş imâl eden fabrikaların da ha
lihazırdaki vaziyetini muhafaza etmeyi mü
nasip görüyoruz. Yine Zeki Beyefendi ifadeleri 
arasında buyurdular ki, Muvazenei Maliye 
Encümeni Hükümetin istediği avans üzerinde 
bir buçuk milyon liralık bir parayı fuzuli 
olarak maaşata tevzi -etti. Zannediyorum ki 
efendiler! Takdim ettiğimiz mazbata pek da
kik olarak mütalâa edilmiyor. Muvazenei Ma
liye Encümeninin bâzı devairin tahsisatında 
yapmış olduğu tezyit katiyen maaşat için 
sarf edilecek bir şey değildir. 

Arz ettiğim gibi bunun 400 000 lirası Mü
dafaai Milliyeye, «300» -küsur bin lirası as-, 
kerî fabrikalara ki, bunlar sırf tesisat ve in
şaatı içindir, 650 000 lirası bahriyeye, 200 000 
lirası idarei hususiyelerden Muvazenei Umu-
miyeye devredilen darülmuallimîn ve darül-
muallimat ve idadiler tahsisatına karşılık ola
rak konulmuştur. Bunlar maşaata serpiştiril
mek üzere konulan zamaim değildir. Söz 
söyliyen muhterem rüfekadan Vehbi Beyefen
di ciheti askeriyenin istimal ettiği ıhebani-
nin icarları verilmediğinden bahis buyurdu
lar. Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesinde 336 
ncı faslının yedinci madde-si olarak icar ât 
tahsisatı mevcuttur. Bu tahsisat, sene iptida
sında altı aylık olarak 25 000 lira konmuş
tur. Bunun ademikifayeti anlaşıldı. Bu sene 
ki son altı aylık avans için de bunun karşılığı 
100 000 liradır. Fakat bu paranın sarfında 
zuhur eden müşkülâtı kanuniye bunun sar
fına mâni oluyor. Onun için de bir tefsir 
gelmiştir. Bu tefsir Heyeti Celileden geçtiği 
halde tabiatiyle o paralar eshabma verilecek
tir. Yine Vehbi Beyefendi mebanii askeriye
nin... 

VEHBİ B. (Karesi) — Gelecek sene de ve
rilebilir mi? 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Gelecek 
sene de tabiî aynı fasla tahsisat konulduğu 
zaman verilecektir. 

VEHBİ B. — Bu senenin borcu gelecek se
ne verilebilir mi? 

ALt CENANI B. — Tabiî verilir efendim, 
beş seneye kadar... - Usulü Muhasebat Kanunu 
veçjhile - tahakkuk eden masarif müruru zama-
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na uğrar. Beş senede verilebilir. Vehbi Be
yefendi kışlaların, me'banii askeriyenin mev-
cudolmadığından bahsettiler. 

VEHBÎ B. — Hayır efendim, bahsetmedim. 
Zaruri olmak dolayısiyle veriliyor. Bendeniz 
onu sormuyorum. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Kışlalar, 
mebanii askeriyenin tamiri için de altı aylık 
avanstan on iki bin lira mevcut idi. Bu sefer
ki altı aylık tahsisatta elli bin liraya çık
mıştır. Mümkün olduğu kadar pencerelerini 
kapılarını tamir ettikten ve kabili iskân bir ha
le getirdikten sonra tutulan yerler boşalacak
tır 

VEHBÎ B. (Karesi) — Kira versinler. 
REİS — Efendim zatıâlinizin söylediği söz

lere cervap veriliyor. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Yanlış, yanlış! Söy

lediğimden baOısetmediler ki... Tasarrufatı ne 
yaptınız? Dedim. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Evet efen-. 
dim. Mazbatanın on altıncı sahifesinde mas
raftan tenzilât yapılarak maaşata zammedile-
ceği söyleniyor dediler. Acaba bunlar mektep
lerden, yol masraflarından mı kesilecek? Bu
yurdular. Efendiler! Umumiyet itbariyle ma
aşata zamaim yapmaya encümen taraftar ol
madığını da mazbatada göstermiştir. Bu sene 
maaş üzerinde yapılması zaruri görülen zama
im iki üç mahaldedir. Birisi Maliye Vekâleti
nin elinde altı yedi yüz kuruş maaşla şimdiye 
kadar hizmet etmekte olan tahsildarlar vardır 
ki bunlar mükellefiyeti askeriyenin kalkması 
üzerine terki vazife ettiklerinden maaşlarına 
bir miktar zammiyat yapılmasını1 mevzuubah-
setmişizdir. Bu da tahsildarların adedini ten
kis edip >on yerine sekiz istihdam ederek maaş
ların sekiz yüz ile bin arasında olmasını düşün
müşüzdür. Tabiî henüz karar verilmemiştir. 
Eğer Heyeti Celill'enize arzu ettiğiniz veçhile 
bu vazife encümene1 tevdi buyurulacak olursa 
maliyede yapılacak zamaim yalnız tahsildarla
rın maaşlarına yapılacak zamaimdir. 

SÜLEYMAN SUUDÎ B. (Bayazid) — Tah
sildarlara ne lüzum vardır? Millet kendisi ver
se daha iyi değil mi ? 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Fena olmaz, 
o da bir fikirdir. Belki kendi kendine mille
tin kasasına gelir. Diğeri1 ise dahiliyede nüfus , 
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memurları, tahrirat kâtipleri, tahrirat mü
dürleri gibi maaşatı pek dûn olan bir kısım 
memurin -k i küçük memurlardır- imkân bu
lunursa müteferrika, mefruşat gibi bâzı mad
delerden tenzilât yapılarak 'bunlara ikişer yüz, 
üçer yüz kuruş ufak Ibir zammiyat yapmaktır. 
Umumi zam esasen varit değildir. Çünkü bu-
'günkü bütçenin vaziyeti ona mütehammil1 de
ğildir. Vehbi Beyefendinin korktukları gibi 
mekteplerden, yollardan ve buna mümasil ma-
sarifden tenzilât yapılmamıştır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Mazbatanız öyle! 
ALİ CENANİ B. (Devamla) — Arz et

tiğim mefruşat gibi ufak şeylerdendir. Nafıa
nın yol tahsisatından, Maarifin mektep tah
sisatından zaten kat'etmeye imkân yokur. 

Yusuf Akçura Bey masraf göseriliyor, va-
rida göserilmiyor buyurdular. Masraf göster
meye mecburiyet vardır. Çünkü Hükümet 
avans istiyor. Bu avans da her dairenin iste
diği tahsisatı müfredatı veçhile gösteriyo
ruz. Varidatı da yekûn itibariyle arz ettik. 
Çünkü varidatı müfredat itibariyle tetkik 
etmeye zaman müsait değildi. Eğer Yusuf 
Akçura Bey arzu buyururlarsa geçen sene 
gayet mufassal olarak bir varidat bütçesi ver
miştik - kalemde belki bir nüshasını bulur
lar orada âdeta varidatın tarihçesine kadar 
tafsilât verilmişti, tabiî bu sene de imkân bu
lunmuş olsaydı öyle bir varidat bütçesi 
Heyeti Celilenize takdim ederdik. Ufak bir za-
zaman içinde böyle bir tetkikatı yapmaya 
imkân bulamadığımız için yalnız mazbatada 
altı aylık tahsil ve tahakkuk cetveline na
zaran bir yekûn tahakkuk ettirdik, ve göster
dik ki o yekûn 110 milyon liradır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Mu-
vazenei Maliye Encümeninin o yekûnun tahak
kuk edeceğine kanaati var mıdır? 

ALİ CENANI B. (Devamla) — Arz etti
ğim gibi encümende müfredata bakamadık. 
Yalnız altı aylık tahakkukata bakarak Ma
liye Vekili Beyefendinin de vermiş olduğu 
izahata istinadererek bu yekûnun tahakkuk 
edeceğine ümit varız. 

TUNALI MİLMİ B. (Zonguldak) — Lâ
kin, bu itirafa, hayret.. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Nesine 
hayret ediyorsun Beyefendi. 
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TUNALI HÎLMÎ B. (Zongudak) — Ona 

şüphe mi var? Hiç olmazsa Muvazenei Maliye 
Encümeni vazifesini bihakkin ifa etmeli, tâli 
erkam ile buraya gelmemeliydi. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Muva
zenei Maliye Encümeni vazifesini bihakkin 
yapmıştır, öyle kuru lâfla huzurunuza gelme
miştir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Zonguldak) — Yaş 
lâfla gelmiştir. 

MAZHAE MÜFÎD B. (Denizli) — Cenani 
Bey! O, esbabı mucibe mazbatasını okumamış, 
izahatınıza devam buyurunuz! 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Lâf söy
lemek kolay, fakat iş görmek pek zordur. Dün
yada (tenkidden kolay bir şey yoktur. 

Yine Yusuf Akçura Beyefendi masarifi 
iki kısma tefrik ettiler, birisi maziye aido-
lan masarif, birisi de istikbale aidolan masa
rif... 

Maalesef maziye aidolan masarif haki
katen Yusuf Akçura Beyin buyurdukları gibi 
bizim bütçemizde büyük bir yekûn tutuyor. 
Fakat efendiler! Bu yekûnu huzuru âlinize 
arz etmek mecburiyeti elîmesinde bulunan en
cümeniniz şunu arz eder ki, şimdiki mevcudo-
lan Hükümet bu masarifi meydana getirme
miştir. (Malûm sesleri. Bunu meydana geti
ren, asırların bize bırakmış olduğu birtakım 
mirası seyyiattır. înşaallah tedricen maziye 
aidolan masraflardan kurtulmak çaresi bu
lunur ve hem de bulmak elzemdir. Çünkü.. 

ALÎ RIZA (İstanbul) — Çok uzatmaımalı; 
çiftçinin hayvanı yoktur, malûmuâliniz!.. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Çünkü bir 
Devlet (bütçesinin hemen sülüsüne yakın bir 
kısmı kendisine maziden intikal 'eden nnasarife 
karşılık gösterilirse o memleketin istikbale ait 
ümitleri pek kolay tahakkuk «demez. Tabiidir 
ki Heyeti Celileniz tedricen (bunlar için (bir ça
re düşünecektir. Aidolduğu daire de - fhu bize 
maziden intikal etmiş olan masarifin - tedricen 
azalması için tedbirler, çareler bulacaktır. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Înşaal
lah... 

ALİ CENANİ B. (Devamla) —Bu meyanda 
Yusuf Akçura Beyefendi hanedana ve damat
lara verilen paradan bahsettiler. Bugün hanedan 
bütçesinde -damatlara maaş tahsis edilmemiştir; 
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eskiden vardı. Fakat bugün mevcut değildir. 
Yalnız hakikaten bu (bütçenin şayanı naaar olan 
cihetleri yok diyemem Heyeti Oelilenizin bu büt
çe ile meşgul 'olması her halde hayırlı olur. En
cümende uzunuzadıya bu meseleyi tetkik ettik 
ve bunun i'çin fbâzı esaslar da düşündük. Fakat 
böyle alelacele çıkacağını zannettiğimiz bu 
Avans Kanunu ile Ibunu huzuru âlinize çıkar
mayı muvafık görmedik. 1340 bütçesinde büt
çenin ibu kısmında mevcudolan masarifin suret 
ve şekli sarfı hakkında (birtakım esasat hazır
lanarak Heyeti Celilenize - tabiî - arz oluna
caktır. O meseleyi orada uzunuzadıya müzake
re ederek salim bir neticeye raptetmek zaru
reti vardır. Yine ibu meyanda Düyunu Umumi-
yeden Ibahis ıbuyurdular. Efendiler! Geçen sene 
Heyeti Celileye takdim etmiş olduğumuz Düyu
nu Umumiye (bütçesinde Düyunu Umumiyenin 
teşekkülünden bugüne kadar geçirmiş 'olduğu 
safahati arz eder bir tarihçeye raptettikten 
sonra hali hâzır vaziyetini muhakeme etmiştik. 
Yusuf Akçura Beyin nazarı dikkatine çarptığı 
gibi, bugün Düyunu Umumiye İdaresinin Is-
tambultöa bulunan merkez idaresi 1 300 000 
lira (bir masraf ediyor. Yalnız merkez teşkilâtı 
ve İstanbul Başmüdüriyeti için. Halbuki bütün 
memleketteki Düyunu Umumiye teşkilâtının 
masarif yekûnu - bunun için de imalât ve saire 
haricolmıak üzere - yalnız idarî masarifi, yedi, 
sekiz yüz Ibin lira içindedir. Düyunu Umumiye
nin merkez teşkilâtında bu kadar büyük bir 
masraf edilmesi bizini için pek zararlı olduğu 
gibi, Düyunu Umumiye İdaresinin teşkiline se
bebiyet vermiş olan dâyinlerilmizin hukuku da 
arada zailolmuş oluyor. Güya Düyunu Umumi
ye ialhvilleri hamillerinin hukukunu bize karşı 
muhafaza etmek üzere teşekkül etmiş olan bu 
idare o hamillere vâki olacak tediyatı, kendi
leri maaş, maraf suretiyle israf ederek hâmil
lerin de paralarını vakit ve zamaniyle »almala
rına mâni 'olmaktadır. Yani zarar hem bize, hem 
de dâyinlerimilze teveccüh ediyor. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Fakat gü
nah bizim değildir. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Günah bi
zim değildir ıama hakikatte zarar 'bizimdir. Dü
yunu Umumiye idaresine bir şekli salim ve mâ
kul verilmek her halde lâzımdır ve zannediyo
rum iki. Hükümet Düyunun taksimi sırasında 
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bu meseleyi intacetmeye sarfı gayret edecek
tir. 

YUSUF AKÇURA B. (Istanlbul) — Teşek
kür 'olunur. 

ALÎ CENANİ B. (Devamla) — Çünkü efen
diler ! Elde mıevcudolan Muharrem Kararname-
siniıı sekizinci maddesinde Düyunu Umumiye 
idaresi (bütçesi senenin hululünden iki ay ımu-
fcaddem Hükümete tevdi olunacağı ve Meclisçe 
tasdikinden sonra mamulünbih olacağı .saraha
ten gösterilmektedir. Düyunu Umumiye idare
sinin idarî masraflarını tâyin ve tesfbit etmek (bi
zin* hakkımızdır. Tabiî israf vukuuna bundan 
mursi meydan vermemek için, Hükümet ve Heye
ti1 öeîileniz sarfı gayret edecektir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Çok gü
zel... 

VEHBİ B. (Karesi) — Ne vaMt başlıyacak? 
ALİ CENANİ B. (Devamla) — Tabiî efen

dim! Btt taksimi düyun meselesi yapılıp ayrıldık-
tan ve kuponlar meselesi hallolunıdufetan sonra... 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Beyefen
di Hazretleri! Bir sual sormaya müsaade buyu-
mılurmu? 

•REİS — Zatıâlilerine cevap verdiği için bir 
sual sormaya hakkınız, vardır. Buyurun efendim! 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Teşek
kür ederim. Efendim; bendeniz yalnız damatlar
dan bahsetmemiştim. «Zatı Hazreti Hilâfetpena-
hi ve Hanedan» tâbirindeki «vav» dan sonra ge
len Hanedan kelimesi üzerinde söylemiştim ve 
zannederim ki, Zatı Hilâfetpenalhiye tahsis edil
miş olan miktarın ifoiyüz şu kadar bin lirasının, 
şu kadarı da Hanedana gitmektedir. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantelb) — Cüz'i bir 
taam.. 

YUSUF AKÇURA B. (îstanfbul) — Halbuki 
Halk Fırkası Nizamnamesinin ikinci maddesdnde 
«Ha&çılar hiçbir ailenin, hiçbir sınıfın, hiçbir 
cemaatin, hiçbir ferdin imtiyazlarını kabul eıt-
miyen ilâahirihi fertlerdir.» deniliyor. Acaba bu 
Nizamnameye muhalif olarak bir hizmet mukabi
linde olmaksızın bâzı kimselere maaş tahsis etmek 
muvafık olur mu? 

ALİ CENANİ B. (Gaziantdb) — Efendim! 
Demlinden bu meseleyi arz etmiştim. Bunu 1340 
bütçesiyle - yalnız mevzuubahsettiğiniz kısma ait 
değil - umumi bir tetkikatla Heyeti Celilenize 
arz etmek istiyoruz. Eğer muvafuk görürseniz 
bunu 1340 bütçesine bırakalım. 
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Efendim arkadaşlanmızidain Kâzım Bey Erga

ni Bakır Madeninin işletilmesi için tahsisat var 
'mıdır? Diye bir sual sormuşlardı. Tabiî kendile
ri de bilirler ki, Erganıi balkır madeni Harbi Umu
minin hidayetinden beri muattaldır, işletilmiyor. 
Bütçede o madenin işletilmesi için ayrı bir tahsi
sat yoktur. Yalnız Ergani bakır madeninde mev
cut müessesesatın ve oradaki makina ve sairenin 
muhafazası için küçük bir teşkilât bırakılmış ve 
yalnız ona mahsus olarak: tahsisat konmuştur. Bu 
sene de tabiî madenin işletilmesi için bir talep 
vâki olmamıştır. Şüphesiz encümen de bütçeye 
(bir tahsisat koymamıştır. 

KÂZIM B. (Ergani) — Ergani bakır maden
lerinin uzun müddet muattal kalmasından hem 
Hazine, hem ahali mutazarrır oluyor.v Bu yolda 
İktisat Vekâletinden bir şey sorulmuş mu, sorul
mamış mı? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — öyle bir şey 
yoktur efendim. Hükümet, onu nazarı dikkate 
alır. 

KÂZIM B. (Devamla) — Madem ki, öyle bir 
şey konulmamıştır hiç olmazsa 1340 bütçesinde 
nazarı dikkate alınmasını temenni ediyorum. 

ALİ CENANİ B. (Gazianiteb) — Hükümet 
onu nazarı dikkate alır efendim. Arkadaşlarımız
dan birisi masrafın çokluğundan, varidatın azlı
ğından bahsederek ahalinin işini görmek, fakat 
icabederse varidatlarının yüzde kırkı kadarını etl-
lerinden almanın mümkün olacağını söylediler. 
Bendenize bu suretle bir varidat tedariki imkânı 
pek hoş gelmiyor. Bugün en kolay tahsil olunan 
aşar bile, yüzde oniki buçuk alındığı halde ahali
nin çalışamayacak bir dlereaede zararını mucip 
oluyor. 

Bugün doğrudan doğruya alman vergiler
den sonra yüzde ondan vergi almak mümkün 
değildir. Bendeniz varidatın tezyidini, vergile
rin nisbetlerini artırmak suretiyle değil, »hak
liyi çalışıp kazanacak bir hale getirdikten son
ra tabiî servetlerimizden istifade etmek üzere 
artırmak kaabil olur, fikrindeyim. Halkın elin
de mevcudolan vesaiti maişetten bir kısmını 
alarak varidat temin etmek, en fena bir usul
dür. Bununla biz memleketin servetini inhitata 
uğratırız. Devletin bütçesini hiçbir zaman yük
seltenleyiz. 

Diğer bâzı arkadaşların sözleri vardır. O 
sualler, doğrudan doğruya Hükümetten sual 
mahiyetindedir. Bendeniz onları geçiyorum. Bu-
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rada en ziyade nazarı dikkate çarpan Kasta- I 
monu Mebusu Muhteremi Hasan Fehmi Bey
efendinin sözleridir. Hasan Fehmi Beyefendi 
encümen kırk güne yakın bir zaman içerisinde 
Avans Kanunu için çalıştığı halde Meclisten 
bunun dört gün zarfında çıkarılmasını istediğin
den bahsettiler. Efendiler! Elde mevcut dosya
nın tarihleri ile sabittir; Avans Kanunu Ağus
tosun yirmisekizinde Heyeti Celilenizden encü
menimize havale edilmiştir. Encümene iki gün 
sonra gelmiştir. Encümenden de Eylülün yİT-
misinde çıkmıştır. Encümende kaldığı müddet 
yirmi gün kadar bir müddettir ve bu müddet 
zarfında encümen Heyeti Vekile âzası arasın- | 
daki ihtiîâfatı halle uğraşmıştır. Yedi, sekiz 
gün Müdafaai Milliye Vekili Paşa üe Maliye 
Vekili Bey arasındaki Müdafaai Milliye, Bah
riye, askerî fabrikaları bütçesindeki ihtiîâfatı 
hal île uğraşmıştır. Diğer zamanını her arkada
şı bir vekâlete memur ederek her vekâletin 
altı aydaki sarf edeceği parayı madde madde 
fasıl fasıl tetkik ederek miktarı hakikisine kes-
bi ıttıla etmek için uğraşmaya sarf etmiştir. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — O arkadaşlar, 
bize izahat verseler, mesele daha çabuk hallo-
luntır. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Bu yirmi 
günlük müddet içinde, vaktini bu lâyihadaki 
erkâma lüzum olup olmadığını anlamakla ge
çirmiştir. Hasan Fehmi Beyefendi yine buyur
dular ki, encümen, kendisine salâhiyet istiyor. 
Bfrtçeyi füsul ve mevad&ma tevzi etmek için 
salâhiyet aldıktan sonra kendisi, bunları tevzi 
edecek. Yine arz etmiştik ki, encümen, bu salâ
hiyeti almayı arzu etmedi. Hükümet, gönder
miş olduğu Iâyihai kanuniyede maaş kadrola
rının encümende tetkik edilmesini, masrafın fü
sul ve mevadda tevziinin de Heyeti Vekilece 
yapılmasını teklif etmiştir. Bu, encümende ariz 
ve amik görülmüştür. Hattâ arkadaşlardan bir 
kısmı bu gibi salâhiyetin alınmamasına ta
raftar idi. Fakat ekseriyet, 1339 senesi bütçe
sinin son aylarda Meclisten geçirilmesi 1340 
bütçesinin hululünden evvel çıkarılması fik
riyle bu bütçe ile uğraşmaya karar vermiştir. 
Bu salâhiyet, ancak encümen için bir zaruret 
haline girdi. Yoksa encümen, katiyen böyle bir 
salâhiyeti alarak uğraşmaya taraftar değildir. 
Heyeti Celile 1340 bütçesiyle meşgul olmak is
terse karar verir ve bütçeyi yekûn itibariyle | 
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| müzakere eder, lısttâ kadrolara bakar ve tetkik 
I edersiniz, encümene bu salâhiyeti vermekle ver

memek müsavidir, arzu buyurursanız encümene 
| verirsiniz, encümen bakar. Arzu buyurmazsa-
I nız kendiniz yaparsınız. Bu, encümence katî 
j bir talep değildir. Yalnız arkadaşlar, böyle bir 

teklifte bulundular. Kabul edilip edilmemek 
: Heyeti Celdlenin arzusuna vabestedir. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Bir sual 
soracağım. 

BEİS — Sual, diğer arkadaşların hakkı ke-
: lamını ref'ettiğinden Heyeti Aliye geçen celse-
j de sualleri muvafık görmedi. Söz isterseniz 
ı kaydedeyim. 
i AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — (Söz iste

rim. 
ALİ CENANİ B. (Devamla) — Hasan Fehmi 

Efendi buyurdular ki, bütçenin birkaç aylık 
miktarını tefrik etsinler, avans olarak onu vere
lim, ibilâhara bütçeyi heyeti umumiyesiyle müza
kere edelim. Esasen bunun için bir iki aya hacet 
yoktur. Çünkü Eylül ıgeçmek üzeredir, Teşrini
evvel için de bir iki aylık verirsiniz, bütçeden bil-
ıhesap çıkarır ve Heyeti Celilenizin huzuruna ko
ruz. Bunda encümen için hiç müşkülât yoktur. 
Şunu geçen seneki tecrübeye göre arz ediyorum. 
Heyeti Aldye 1339 bütçesini 'Şubat hululünden 
evvel çıkarmak imkânını bulamıyaeaktır. Bütçe 
de Şubat içinde çıkarsa o zamana kadar sarf edil
miş bulunur. Bunun hiçbir f aidei ameliye ve hiç
bir kıymeti olmaz. Fakat vaktinizi bin üç yüz 
kırk bütçesinin tanzimine hasreder de senenin 
(hululünden evvel çıkarır ve Hükümetin eline ve
rirseniz muamelâtı maliyeyi muntazam bir hale 
koymuş olursunuz. Muamelâtı maliye de artık te
şevvüşten kurtulmuş fbulunur. Yoksa bin üç yüz 
kırk bütçesini de senenin son aylarına veya orta
sına kadar tetkik ederseniz; bu avans usulü bu 
sene de, ıgelecek sene de devam eder gider. Bina
enaleyh encümen için müsavidir. Nasıl arzu bu
yurursanız encümen o suretle hareket eder. 

iEAG-IB B. (Kütahya) — Yalnız üç ay zar
fında 1340 bütçesini Heyeti Umumiyeye verece
ğinizi vadedin. 

REİS — Efendim, encümen mazbata muhar
riri Bey, rüfekayı muhtereaıenİB beyanatına 

I karşı izahatı mufsssalada bulundu. Maliye Vekili 
| Beyefendi ie söz istedi. Riyaset söz vermeye mec-

burdur. Vekilin söz sırasına bakmadan hakkı ta-
I kttâdfimü vardır. Yalnız Rüştü Paşa Hazretkari-
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nin müzakere (hakkında bir teklifleri vardır. 

Rüşdü Paşa Hazretleri Muvazenei Maliye En
cümeni Azaları tetkik ettikleri bütçeye ait izahatı 
verseler, vekiller de bu izahatı müdafaa etseler 
Avans Kanunu müzakeresinin uzamasına ve teah-
huruna sebebolmaz buyuruyorlar. Binaenaleyh 
onlbeş âzanm ismi mukayyettir. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Müsaade ederse
niz izahat vereyim.. 

REİS — Söz alan âzanm ismi mukayyettir. 
Yalnız teklif vukubulduğu için evvel emirde reyi 
âlinize arz edeceğim. Paşa Hazretleri! Noktai na
zarınızı- izah etmek için buyurunuz. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Efendiler, Muva
zenei Maliye Encümeninden her bir arkadaş ve
kâletlerin bütçelerini ayrı ayrı tetkika memur 
edilmıişlerdir. Müsaade ederseniz Heyeti Celileni-
zin tenviri için her bir arkadaşımız tetkik ettiği 
tahsisatın mahal ve sureti sarfını izah etsin. Me
selâ Müdafaa! (Milliye Vekâleti desin ki, bana on 
üç milyon lira veriniz. Bundan 2 milyonunu ma-
aşata, 2 milyonunu da askerin elbisesine, 2, 3 mil
yonunu da iaşeye sarf edeceğim diye izah etsin. 
Zannederim ki, o zaman Heyeti Celileniz daha 
ziyade tenevvür etmiş olur. Müsaade buyurursa
nız encümende bulunan arkadaşlar paranın su
reti sarfına dair izahat 'versinler. Meselâ Müda-
faai MilMyeye verilen tahsisat hakkında Receb 
Bey uzunboylu malûmat almış, tetkik etmiş. Şim
di o, burada cevap verir. Diğerleri Nafıa, Maarif 
Vekâletlerine verilen parayı izah ederler. Meselâ 
Nafıa Vekâleti der ki, sizden on milyon lira al
dım. ıBunun bir milyonunu maaşa verdim. Şu ka
dar milyonu ile yol yaptıracağım der. O zaman 
biz de anlarız ve bu yol sene nihayetine kadar 
yapılmazsa Vekil Bey, biz sana şu kadar para 
verdik ne oldu? Deriz. Bütçenin fasıl, maddesini 
uzunboylu anlamak imkânı yoktur. 

RElS — Efendim, Paşa Hazretleri usul 
hakkında noktai nazarlarını izah 'ettiler. Ka
bul buyuranlar Ulûtfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. Söz Maliye Vekili Beyefendi
nindir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Efendim, söz söyliyen rüfe-
kayı «muhteremeden Vehbi Beyefendi muhas-
senatı zatiyeye verilen paradan askerî, mülkî 
eytam ve eramile ait paraların ne miktar ve 
ne nispette olduğuna dair bir sual iradettiler. 
Askerî tekaüt, eytam ve aramil maaşatı 
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(7 331 352) liradır. Mülkiye teâüdü ise 
(185 456) liradır. İlmiye tekâüdîninin ki, 
(96 000) liradır. Bu hesap Ağustos on besin
deki hesaptır. Tabiî takdir buyurulur ki, bir 
taraftan zam, bir taraftan tenzil vnıkubuluyor. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bunda tahsi
satı fevkalâde de dâhil midir? 

MALİYE VEKİLİ 'HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Dâhildir; burada tediye edilen 
paranın miktarını arz ediyorum. Mazulıîn bun
dan hariçtir. Muhassesatı zitiyeden tefrik edil
miş, her vekâletin kendi bütçesinde o ve
kâlete ait mazulîn maaşları bütçede ayrıca 
gösterilmiştir. Mazulîne verilen tahsisat 700 000 
ile 800 000 arasındadır. Malûımuâliniz bu da 
sabit değildir. Mazuller bâzı zaman memu
riyete alınır. Onun için tebeddül eder.- He
nüz tahsis muamelesi yapılmıyan birçok ev
rak vardır. Yine her hafta birçok evrakın 
tahsis muamelesi yapıllmaktadır ve günden 
güne, aydan aya muhassesatı zatiye maaşa-
tı tezayüdetmektedir ve bu tezayüt bir müd
det daha devam edecektir. Mütalâatı umu
miye arasında mazuliyet maaşlarının kaldı
rılması acaba mümkün olamaz mı? buyurul-
du. Malûmuâliniz bu kanun meselesidir. 
Belki mümkün olur, bölki mümkün olamaz. 
Mazbut ve muntazam bir memurin nizamna
mesi ve hattâ kanunu yapılır. Sureti azilı 
ve tâyin muntazam bir surette tesbit edilir. 
mazulîne ait ahkâm lâğvedilir. Memurinin 
idarî .azillerime nihayet verilir. Cezai aziller 
vıı'kulbulduğu taikdirde bunlara da iki ayluk, 
üç aylık bir paranın verilmesi suretiyle bâ
zı kanunlar, bâzı usuller ikame etmek müm
kün olabilir. Fakat elde mevcut bulunan 
kanun mer'i oklukça bu maaşı tahsis etmek 
mecburiyetindeyiz. Yeni bir memurin kanu
nu yapıldığı zaman bu mazuliyet maaşının 
kaldırılması mı, başka bir şekle ifrağı mı, 
yoksa Devlet muvazenesinden çıkarılarak bir 
bankaya verilmesi mi lâzımdır ve daha mu
vafıktır? Bunu o vakit düşünmek lâzımıdır 
ve o vakit düşünülür. Binaenaleyh bugün bu 
maaşın kaldırılması mevzuubahsolamaz. Çün
kü bir kanuna istinadediyor. 

Yusuf Akçura Beyefendi Hazretleri, Ma
arife, İktisada, Nafıaya az para verildiğin
den ve müstehlik olan diğer vekâletlere çok 
verildiğinden şikâyette bulundular. 
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1339 senesinin ikinci altı aylığı için is

tenilen tahsisat hakikaten memurin maaşa-
tını ve masarifatı ruzumerreyi temin ede
cek bir tahsisattır, binaenaleyh bu bütçe 
bir İstihlâk Bütçesidir. 1339 Bütçesi böy
ledir. Fakat 1340 Bütçesinde hiç de böyle 
düşünemeyiz. Mahaza şunu da arz edeyim 
ki, Maarifin, İktisadın, Nafıanın tahsisat
ları bu bütçede ve bu tahsisatta görülen ra
kamlardan ibaret değildir. 

Bir defa memleketin umuru maarifine sarf 
.ledilen para yalnız Devlet bütçesinden sarf 

edilen paradan ibaret değildir. Miktarı on 
beş milyonu tecavüz eden bütçenin iki sü
lüsü Maarife tahsiis olunuyor ve 1339 senesi 
iptidalarında idarei hususiyelerin varidatı, 
muhtelif suretlerle takviye edildi. Aşardan ta
hakkuk eden hisselerini doğrudan doğruya ken
dilerine devretmek suretiyle, Müsakkafat Vergi
sinin yüzde yirmi beşinin terki suretiyle ve muh
telif vesilelerle bu idareyi hususiyeler varidatı 
takviye edildi. Bu tahsisat verilmekle beraber, 
darülmuallimîn, darülmuallimat ve Devlet büt
çesinde yeri bulunmıyan liva mekteplerinden bi
ri de Devlet bütçesine alınmakla masarifatı se
nevisi bir milyon liraya karibolan bir miktar, 
bu suretle idarei hususiyelerden muvazenei 
ümumiyeye ithal olundu. Burada olan altı aylık 
masraftır. Seneliği nazarı dikkate alınırsa - çün
kü burada Eylülden itibaren altı aylık tahsisat 
konmuştur ve 1340 senesinden itibaren bu mek
teplerin idaresi, iıdaırei hususiyelerden Muva
zenei Ümumiyeye intikal etmiştir. - Bir milyon 
lira daha Muvazenei Umuaniyeye nakletmiş ola
cağız. Onun karşılığı olan varidat, idarei hu-
susiyelerde kalacaktır ve ihtiyacatı maballiyeye 
sarf olunacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tahsisat 
aldı. Mektebi kapadı, açmadı ki... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Yine takdir buyurulur ki, İktisat Ve
kâletinin buradaki masrafı idare masrafıdır. 
1336 da, 1337, 1338 de hattâ 1339 da olduğu gi
bi her sene yarım milyon, bir milyon bir buçuk 
milyon lira, muhtacîni zürraa tavizen tohumluk, 
meccanen tahumluk ve yine muhtacîni zürraa 
meccanen tevzi edilecek hayvan bedeli diye İk
tisat Vekâletine birçok tahsisatı munzammalar 
veriyoruz ve İktisat Vekâleti bütçesine tahsisa
tı munzamma olarak verildiği için bunlar tahsi-
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sat şeklinde ve masarifi daime meyanında gö
rülmüyor. Yoksa memleketin ihtiyacatı iktisadi-
yesi için verilen paralar bundan ibaret değildir. 
Tahsisatı munzammâların en büyük yekûnunu, 
İktisat Vekâletine verdiğimiz tahsisatı munzam
malar teşkil eder. Nafıa için bu sene turku ümu
miyeye az para konulmuştur. Çünkü ikinci altı 
aya giderken kış başladığı için çok paranın sarf 
edileceğine ihtimal vermedik. Bunu daha ziyade 
1340 senesine bıraktık. Nafıanın 1340 senesi büt» 
çesi şimdiden tesbit edilmiştir. Turku umumiye 
için tahsis edeceğimiz para üç milyondan aşağı 
olmıyacaktır. Şimdi 1339 senesinde bu husus için 
verilen para beşyüz bin ile altıyüz bin lira ara
sındadır. Bu tahsisat çıkar ve ikinci altı aylık 
sarf edilirse bu rakama baliğ olacaktır. Binaen
aleyh fusul ve mevadda münkasem 1340 bütçe
sini Heyeti Celileniz tetkik ederken her hangi 
bir masraftan tenzilâtı mümkün görürse müstah
sil olan bu vekâletlerin bütçesinden çıkarır. Fa
kat bugün vekâletlerin teşkilâtı; muamelâtı 
daimeyi temin ve tedvir edecek derecede en 
basit bir teşkilâttan ibarettir. Binaenaleyh bun
lardan büyük bir tasarruf ve tenzilât yapılaca
ğı kanaati bendenizde yoktur. Çünkü : Zaten 
vekâletlerin teklifatmı Maliye Vekâleti bir defa 
uzun bir tetkikten geçirdikten sonra lâyiha şek
linde tanzim ve Meclisi Âliye takdim ediyor, 
ikinci defa da Muvazenei Maliye Encümeninden 
geçiyor. Arkadaşlar «vekâletlerden tenzilât 
mümkün müdür» buyurdular. Bütçelerden esas
lı bir tenzilât mümkün olmadığı için bunları arz 
ediyorum. Ergani Mebusu Muhteremi Kâzım Bey 
umuru sıhhiyeye ehemmiyet verilmediğinden 
bahsettiler ve biraz fazla para verilmesi temen-
niyatmda bulundular. Şunu arz edeyim ki, ar
kadaşlar, altın piyasasına nispet edersek en 
yüksek tahsisat alan Sıhhiye bütçesidir ve di
ğer vekâletlerin bütçeleri yüzde iki yüzden baş-
lıyarak yüzde üçyüz, dörtyüz, beşyüz, altı yüz, 
yediyüze kadar terakki ettikleri halde Sıhhiye 
bütçesi yüzde bin sekizyüzdür. Bununla beraber 
memlekette umuru sıhhiyeye yetişebilecek bir 
teşkilât yapmak için kâfi para verdiğimize de 
kail değilim. Fakat en çok zam alan, tezayüt 
gören umuru Sıhhiye bütçesidir. 

TALÂT B. (Ardahan) — Muhacirin tahsisa
tı için verirdiniz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Hayır efendim. O başkadır. Muave-
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n'eti İçtimaiye bütçesi başkadır. Ben Sılıhiye büt- i 
çesinden bahsediyorum. 

Sonra Ergani madeninin işlettirilmesinden 
bahsettiler ve âtiyen tahsisat açılması temenni-
yatmda bulundular. Malûmuâlileri Ergani mâ
deni bir şimendifer imtiyazı ile alâkadardır. 
Ümidimiz muamelenin tahakkukundadır. Bitta
bi maden yine Devlete kaldığı takdirde elbette 
en zengin madenlerimizden biri olan o madenin 
metruk kalmasına Heyeti Vekileden hiçbirisi 
razı olmadığından tahsisat istiyeeek ve işlettiril
mesin! temin edecektir. Fakat arz ettiğim gibi 
şimendifer meselesi tahakkuk ederse bittabi I 
teşkilât yapıp para sarf etmeye lüzum yoktur. I 
Şefik Beyefendi, jandarma maaşının azlığın
dan bahsettiler ve diğer söz söyliyen rüfeka- I 
dan, çokları da aynı noktaya temas ederek jan- I 
darma maaşının azlığından bahsettiler. Malû
muâlileri, bugün jandarma hizmeti fiiliyesini 
ifa ediyor. Orduda hizmeti fiiliyesini ifa eden- I 
lere verdğimiz maaşla, hizmeti fiiliyesini ifa 
eden jandarmalara verdiğimiz maaş arasında 
çok büyük bir fark vardır. Bu farkın olması I 
lâzımgelmez mi? Evet gelir. Fakat unutmıya-
lım ki, jandarma, yalnız memur olarak istih- I 
dam edilmiyor. Aynı zamanda vazifei askeriye- I 
sini de ifa ediyor. Jandarma mektepleri teksir 
olunduktan ve mektepte tahsil ve terbiye göre
rek jandarma yetiştirildikten sonra bunların I 
maaşlarının da seneden seneye fark etmesi za- I 
ruri ve tabiîdir. Fakat 1338 senesi nihayetinde I 
jandarma maaşatma mühim miktarda zamaim I 
icra edildi. O kanunun kabuliyle jandarma büt- I 
çesine 2,5 milyon bir zam tahmil edildi. Üze- I 
rinden daha sene geçmedi. Bugünkü jandarma, I 
vazifei askeriyesini yapmış oluyor. Binaenaleyh, I 
yalnız jandarma maaşına zam meselesi bugün I 
mevzuubahsolamaz. Belki bilûmum memurin 
meselesi arasında bu dahi düşünülebilir. I 

Sivas Mebusu Muhteremi Hâlis Beyefendi, 
Divanı Muhasebat teşkilâtı dolayısiyle İcra Ve- I 
killeri Heyetinin; «ufak bir teşkilât yaptık, I 
kanunsuz da olsa hatamız ufaktır» diye beya
natta bulunduklarını ifade buyurdular ve dedi- I 
ler k i ; «Maliye Vekili mütalâatı umumiyesi sı- I 
rasmda ifade buyurdular ki, gayet küçük bir I 
teşkilât yaptık. Binaenaleyh, hata da küçük
tür, fakat küçük olmakla beraber Meclisin hu
kukuna tecavüz mahiyetindedir.» arkadaşlar, I 
zannederim ki, bendeniz mâruzâtım sırasında; | 
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teşkilât ufaktır, hata küçüktür, yolunda maru
zatta bulunmadım. Bendeniz dedim ki, Divanı 
Muhasebat kararı mer'idir; hiçbir kanunla fe
sih ve iptal edilmemiştir. Tahsisatını Meclisi 
Âli vermiştir. Bizim yaptığımız teşkilât, mer'i 
olan kararnamede musarrah olan kadronun dû-
nundadır. Fevkinde değildir ve bunun noksan 
olduğunu bildikten ve Meclisi Âli tâyin ettik
ten sonra reisi evveli teşkilâtı ikmal ve tezyid-
eder, dedim. Yoksa hatadır ve bu hata ufaktır, 
gibi bir şey söylemediğim gibi, salâhiyeti teş-
riîyeye tecavüzdür, bunu da söylemedim. Böyle 
bir şeyi telâffuz etmediğim gibi fikir ve kana
atim de bu değildir. Ne de hâdisat bunu göster
miştir. «Tahsisat verilmiştir. Kararname mer'i
dir. Kararnamede kadro muayyendir. Teşkilât 
o kararnamenin dûnundadır.» Bunu ifade et
tim. Saniyen hudutların muhafazası elzemiye-
tinden bahis buyurdular. Aynı vaziyetten ben
deniz de Heyeti Celilenize şikâyettendim ve hu
dutlarda muhafaza teşkilâtı - gerek karada, ge
rek denizde - yapmak ve muhafaza teşkilâtına 
ehemmiyet vermek için tahsisat istediğimi ve 
hudut bölükleri teşkilâtı içinde Heyeti Vekile 
arasında ne gibi teşkilât yapacağımızı düşün
mekte olduğumuzu vâzıhan ifade ettim. Bu te
mennilere Maliye Vekâleti de iştirak ediyor. 
Binaenaleyh, bu teşkilâtın bir an evvel yapıl
ması lâzımdır. Bundan sonra sigara kâğıdı ka
çakçılığından bahis buyuruldu. Aynı şikâyette 
bendeniz de bulundum ve dedim ki, 1337 sene
sinde yapılan bir maddei kanuniye ile bandrol 
ilşakı hakkındaki muamele ahiren kaldırıldı. 
«Gümrüklerde alınsın» dendi. Halbuki bu su
retle kara gümrüklerinde kaçağın men'i müm
kün olamıyor. Binaenaleyh, Maliye Vekâleti 
yine bu Avans Kanununun bir maddesinde si
gara kâğıdı ve kibritlerden alman İstihlâk Res
minin eskisi gibi bandrol ilsakı suretiyle temin 
edilmesi lüzumuna kaildir. Hattâ şunu da ilâ
veye mecburum ki, bunu Maliye Vekâleti 1338 
senesinde dahi teklif ettiği halde «bunu bütçe 
ile halledelim, bütçe müzakeresinde buna karar 
verelim», mülâhazasiyle bu teklif tehir edildi. 
Fakat bütçe müzakeresi ikmal ve itmam edil
mediği için Muvazenei Umumiye Kanununda 
olan o madde de teklif ehalinde kaldı. 1338 ve 
1339 seneleri Şubatında bütçeyi Meclisi Âlinize 
tevdi ve takdim ederken yine bu bandrol me
selesini aynı suretle teklif etmiştim. Onun dahi 
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kanun ile olması bugüne kadar müyesser olma
dığı için yine bu Avans Kanuniyle tekrar ettim 
ki, bu üçüncü tekrardır. Diğer bâzı sualler var
dır ki, Mazbata Muharriri Ali Cenani Bey ce
vap verdiklerinden tekrar olmaması için cevap 
vermiyorum. 

Efendim! Eskişehir Mebusu Muhteremi 
Arif Beyefendi; «Maliye Vekili dört sene istik
raz yapılmadan memleketi idare ettik, dedi. 
Halbuki bunu milletin, hamiyetinde, memurinin 
sabır ve metanetinde aramalıyız» buyurdular. 
Arkadaşlar! Zannediyorum ki, bendeniz Arif 
Beyefendinin söylediği sözü daha kuvvetli ola
rak söyledim ve hiçbir vakit, demedim ki, dört 
senedir hiçbir tarafa muhtacolmaksızm, mem
leketi, orduyu idare ettim., Böyle bir fikir hatı
rımdan 'bile geçmemiştir. Tashih olunmak üzere 
söylüyorum. Bendeniz dedim ki, mületimizm 
bipâyan 'olan -hamiyeti, memurinimizin sabır ve 
metaneti - yine aynı cümleyi tekrar ediyorum -
milletimizin nihayetsiz olan 'hamiyeti, fedakâr
lığı, memurinin sabır, sebat ve metaneti saye
sinde bütün milletin el (birliğiyle sebat ve gay
ret etmesiyle her ferdin uhdesine düşen vazi
feyi gününde, saatinde üa etmesiyle bu şerefi 
ihraz ettik diye ifade ettim, (öyle öyle, sesleri) 
Yoksa hu şerefi hiçlbir vekâlet, ihiçbir fert, hiç
bir makam kendine tahsis edemez. Bu şeref, 
'bütün- millet ve memlekete aittir. (Alkışlar) 
Sonra Eskişehir'in müzayaka içerisinde ıbulun-
duğundan, muavenet edilmediğinden bahsetti
ler. Müsaadeleriyle arz edeyim ki, bunların ha
lini Eskişehir'in müzayakada olduğunu Maliye 
Vekili pekâlâ 'biliyor. Ve Sakarya boyunda ya
nan köylerin (hali elimini o günden 'bugüne ka
dar birkaç defa reyyülâyn müşahede etmiştir. 
Fakat şunu da arz ©deyim ki, Sakarya Muhare
besinden bugüne kadar Eskişehir livasına ihiç
bir liva ile nisbet kabul etmiyeeek derecede 

Hükümet >aldığı tahsisattan azamî muavenet 
yapmıştır ve bu muaveneti 'havale yapmak su
retiyle değil, paraları grup halinde merkezden 
şimendiferle oraya göndermek suretiyle yapmış
tır. Bunun bir kısmına Arif Beyefendi de vâ
kıftırlar. 1337 ve 1338 senelerinde, gönderilen 
kısımlara vâkıf olmasalar bile Eskişehir'in diğer 
eski mebusları bilirler ki, Eskişehir ihiçbir va
kit ihmal edilmemiştir ve bilâkis oraya azamî 
muaıvenet ifa edilmiştir. Çünkü en ziyade harıab-
olao ve felâket gören Eskişehir İfratadır. 

. 13» 0:1 
Efendim! Açıkta kalan zâbitan maaş&tm-

dan ibalhİB buyuruldu. Açık zâbitan maaşının 
şöyle veya 'böyle verilmesi Maliye Vekâleti me
selesi 'Olmaktan ziyade Divanı Muhasebatın vize 
edip etmemesi meselesidir. Bu mesele bir mese
le! kanuniyedir. Her hangi ibir sebeple olursa 
olsun, ya eezaen veyahut kadro harici kalmak 
suretiyle veyalhut ordu kadroları istialb etmemiş 
ve binaenaleyh ordu açığında kalmış bulunsun 
bu zâbitana tam maaış ve tam tahsisat itasına 
dair elimizde açık ve sarih bir kanun yoktur. 
Halbuki aksine olmak üzere muhtelif kanun
lar vardır. Umumî Seferberlikte ordu açığında 
zâibit kalmadığı için - 'hattâ mütekaitler bile 
silâh altına alınmıştı - tam tahsisat ve taim maaş 
aldılar. Fakat terhisten sonra Divanı Muhase
bat buna ilişti ve dedi ki, «Tam maaş ve tam 
tahsisat vermek için elimizde bir kanun yok
tur. Hilâfına vardır, /binaenaleyh bunu biz vize 

| edemeyiz.» Müdafaai Milliye bunu bize, Maliye
ye yazdı. Malûmuâlileridir ki, Divanın mukar-

| reratmı tetkik ve tahlil etmek salâhiyeti mun-
| hıasıran Meclisi Âliye aittir. Eğer mesele fasıl, 
| madde ihtilâfı 'halinde kalsa idi; falan tahsi-
! satm hamgi faslın, hangi maddesine göre, falan 
I masrafın hanıgi fasıl, <hangi maddeden tediyesi 
I icabeder gilbi âünirüta olan vekâletle Divanı Mu-
I hasebaıt arasında bir ihtilâf şeklinde kalsaydı.; 

o zaman Mühasebei Umumiye Kanununun sa
rahatine istinaden Maliye Vekili, - Âmiri ita 
olan vekilin kanaatinde bulunursa - Heyeti Ve-
kileye teklif eder, Heyeti Vekile karariyle aid-
oliduğu fasıl ve madde tâyin edilir, Divan da onu 
vize eder. Fakat fasıl, madde ihtilâfının gayri 
bir mesele olduğuna ve bu bapta da sarahati 
kanuniye olmadıktan başka aksine birçok mu
amelât bulunduğuna göre Divanı Muhasebat, 
«Ben, bunu tam maaş ve tam tahsisat olarak 
vize edemem.» deyince yapılacak muamele ben-
denizce Divanın vize ettiği kısmı yani erkân ve 
ümera için nısıf maaş, sülüsan tahsisatı fevka-
lâdei şehriye, zâbitan için tam maaş, sülüsan 
tahsisatı fevkalâdei şehriye şeklindeki miktarı 
alıp üst tarafı için Meclisi Âliden çıkaeafk karam 
beklemek lâzımdır. Bunun için buna intizar et-

! mek lâzımgelir ve bunun bir maddei kanuniye 
olarak - vâzıhan anlaşılması için - Heyeti Geli-

| lenize bir teklifte bulunuruz. Teklif de Heyeti 
Vekilededir. Açık zâbitana ne maaş verilecek-

i tir? Bu ayrı bir meseledir. Tam maaş verüfiftfi-



t : 27 27.9 
si lazımsa bunu bir maddei ikanuniye ile tesbit 
etmek lâzımdır. Eğer Tensik Kanunundaki fa
lan maddeyi, muvazene bütçesindeki ahkâmı 
tatbik etmek lâzımgelirse o vakit bu kanuna 
lüzum kalmaz. Bu muameleyi ikmal etmeden 
bittabi Malilye Vekâleti tediyatta bulunamaz ve 
Divanın IstanlbuFda ve buradaki mahkemeleri 
aynı .içtihatta bulundular ve Ibir ımaJhkemei he
sabiye lokn Divanın bu içtihadı, tarz ettiğim, gi
bi sarih bir kamın olmadığı için Maliye Vekâ
letince mutadır. Maliye Vekâletinin ona ittibaa 
mecburiyeti vardır. Onu tadil etmek yalnız Mec
lisi Âlinizin salâhiyeti 'dahilindedir. Binaena
leyh 'bir mıaddei kanuniye ile bu meselenin hal
imi teklif ettik. Binaenaleyh 'O kanun çıkınca
ya kadar, bendenizce Divanı Muhasebatın vize
ye tâbi tuttuğu kısmı almak, üst tarafı için 
Meclisi Âlinin kararma intizar etmek lâzım-
gelir. 

REİS —• Arif Beyefendinin izahatına cevap 
verdiğiniz için bir sual soracaklar. 

ARlF B. (Eskişehir) — Üç dört seneden be
ri tam olarak veriliyordu. Şimdi ise farz edelim 
ki tam olarak verilmesine muvafakat edilmedi, 
evvelce verilenleri istirdat mı buyuracaksınız ve 
sonra bu mesele halledilmez ve uzarsa bu zabı
tan parasız mı kalsınlar? Maaş almasınlar mı? 
Almamışlardır iki aydan beri.. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim 1330 da Umumi Seferberlik 
ilân edildi. Harbi Umumî başladı. Mütekaidin 
dahi orduya alındı. Binaenaleyh açık zabit mev-
zuubahis değildir. Mütarekeden sonra bu vazi
yet tesbit olunmaksızın istanbul işgal edildi. Ve 
birtakım vukuat hadis oldu. Anadolu ise zabite 
olan ihtiyacı dolayısiyle açıkta zabit bırakmadı, 
İstanbul bu arz ettiğim mesele için bir kanunu 
muvakkat neşretti. Açık zâbitana ne suretle ma
aş verilir diye bir kanun neşretti. Fakat 16 
Marttan sonra olduğu için bugün mer'i değil
dir. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Divanı Muhase
bat bu kanunu muvakkat alh'kâmım kabul et
miştir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. (De
vamla) — Hayır efendim, bu mer'i değildir, eğer 
ortada açık, sarih bir kanun olsaydı kanunu 
muvakkat neşrine lüzum kalmazdı. İstanbul da 
bunun için neşretti. Arz ediyorum. Tam maaş, 
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tam tahsisat verilir diye bir kanun varsa gös
teriniz. Fakat tam maaş verilmek lâzmıgelir. Ge
lirse Meclisi Âli bir madde ile bunu kabul eder, 
tesbit eder. ('Teklif edildi sesleri) Şimdiye kadar 
onu arz ediyorum 'ki Umumî Seferberlik olduğu 
için zâbitan açıkta itibar edilmedi. Mütekaidin 
tekrar alınınca umumiyetle tam maaş, tam tah
sisat aldılar. Fakat terhis başladı. Zâbitanı, ih
tiyat zâbitanını terhis ettik diye Müdaf aai Mil
lîye her «gün 'Maliye Vekâletine malûmat verir
ken böyle kadroda olmıyan ve fiilen vazifede bu-
lunmıyanlara tam maaş verilemez diye mahke
me! hesabiye bir karar verirse ve bu içtihadını 
sarih bir kanunla karşılıyacak ahkâm bulunmaz
sa ne yapar Maliye Vekâleti? Elbette «vizesiz
dir, tediye edemem» der. Arz ediyorum ki Mec
listen bu kanun çıkıncaya kadar bu zâbitan ma-
aşatmı Divanı Muhasebatın içtihadına göre al
malıdır. Aradaki ihtilâf fark meselesidir. Mec
lisi Âli tam verirse farkını alırlar, vermezse me
sele yoktur. 

Sonra efendim Kastamonu Mebusu Hasan 
Fehmi Efendi Hazretleri altı ay için bütçe 
istediler ve «beüıemehal kadroları merbut ve fu-
sul ve mevadda münkasem bir bütçe lâzımdır» 
dediler ve arzu ettikleri izahatı havi bütçe olmaz
sa vazifesini ifa etmemiş ad ve telâkki edeceğini 
ifade buyurdular. Efendiler! hiç şüphe yok ki 
Meclisi Âlinin en mühim vazifelerinden biri 
bütçe meselesidir ve yine şüphe yok ki millet 
verdiği paranın santimine kadar nereye sarf 
olunduğunu yakînen bilmek ve milletvekilleri 
de.öğrenmek ister. Bu hakkı tabiîleridir. Bunda 
zerre kadar şüphe yoktur. Fakat bendeniz mü
saadenizle eski arkadaşım Hasan Fehmi Efen
di Hazretlerine sual ediyorum ki istanbul'da 
14 bütçe tasdik ettik; hangisinde kadro ve cet
vel vardır? 

'MUSTAFA B. (Tokad) — O zaman impa
ratorluk Meclisi idi şimdi Halk Meclisidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. (De
vamla) —• FiTsul ve mevadda münkasem, şekle 
ait... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Onun ağ
zı yanmış Hasan Beyefendi. Onun için istiyor! 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendiler bendenizin ne ifade edece
ğimi lütfen dinleyiniz! Bendeniz demedim ki böy
le olmasın! istanbul'da 1324 senesinden 1334 

334 
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senesine kadar bütçeler tasdik edildi. Yalnız bir 
senenin bütçesi tasdiksiz geçti, o da Balkan Har
bine ait bütçedir. Bu bütçeler yalnız fasıl ve 
mevad ifade ediyordu. Hiçbir bütçede ne kad
ro vardır, ne müfredat vardır. Yalnız bu uzun 
seneler zarfında Muvazene Encümeni Adliye Ne
zaretinin merkez kadrosunu, Nafıa Nezareti
nin merkez kadrosunu kadro halinde bütçeye 
raptetmiş ve (V), (H) cetlvelleri namiyle kanun 
mahiyetini iktisabettirmiştir. O da yalnız mer
kezlerin ve merkez memurlarının aded ve mik
tarına maksurdur. Mülhakat bütçelerinde bu 
da yoktur. Eski arkadaşlarım bilirler, her se
ne bir Nezaretin - o vakit düşünülen, takibedi-
len şekil- her sene bir Nezaretin kadrosunu 
Muvazene Kanununa raptetmek ve bunun kanu-
niyetini temin etmek suretiyle bu kanunun ıs
lahını temin çareleri düşünülmüşıtü. Burada 
1336 senesi Şubatının yirmisekizinci günü nıs-
fülleylde tasdik edildi. 1337 bütçesinin müzake
resi Ihiç müyesser olmadı. 1338 in müzakeresine 
Haziranda başlandı. 

Bu vaziyet karsısında Meclisi Âlinin «büt
çeler, verilen tahsisat yalnız yuvarlak bir ra
kam olarak geçsin, Heyeti Vekiie ile Muvaze-
ııei Maliye Encümeni memurin kadrolarını tâ
yin ve tesbit ederek sabit bir kadro üzerine sar
fiyat icra edilsin» diye mütaaddit kararlarla 
Avans kanunlarının hemen hepsinde tesbit et
tiği ahkâm vardır. Arkadaşlar 1338 senesi sar
fiyatı o sene Meclisin muvazeneye verdiği 
salâhiyet itibariyle Muvazene Encümeni nasıl 
bir kadro tesbit ettiyse bu kadroları tamamen, 
harfiyyen tatbikten ibarettir. Bu kadrolar ay
nı zamanda tasdik için Meclise de sevk edildi. 
Fakat Meclisi Âlinin ruznamei müzakeratı 
meyanında kaldı ve bakılamadı. Devletin teş
kilâtı umraniyesini beş, on, onbeş sene için 
tadil ve ıslahtan azade bırakacak bir kadro 
tesbit etmek ve bu, kanundur, bunun üze
rine teşkilât yürüyecektir, Devlet bunun üze
rine yürüyecektir demek için daha çok çalış
mak lâzımdır. Arkadaşlar eğer her sene kad
royu bozacak isek, rica ederim, ona kanun 
demiyelim. Bütçeye merbut masraf cetveli di
yelim ve bütçelere merbut masraf cetvelleri, 
bütçelerin hepsinde mevcuttur. 1339 bütçesi 
Heyeti Aliyenize takdim edilirken kaç mal 
memuru vardır? Defterdarlar, muhasebeciler 
kaçtır, sınıflan nedir, maaşları nedir? Başr 

kâtiplerin adedi kaçtır? Sınıfları nedir? Tah
sildarların adedi ne kadardır, maaşları nedir? 
Hattâ odacıların adedine ve maaşlarına varınca
ya kadar tesbit edilmiş, tadadedilmiştir. Fa
kat bütçe halinde müzakeresi şu muhtelif su
retlerle kabil olamaz. Bunlar birer birer tet
kik edilmezse, tabı edilip tevzi edilemezse 
bunları Heyeti Vekiıleye- zimmet kaydetmek zan
nederdim, doğru değildir. 

Arkadaşlar! biz bu teferruatı Heyeti Celi-
leye takdim ettik. Fakat müzakeresine imkân 
kalmamıştır. 1338 de aynı müfredatlar mev
cuttu. Fakat müzakere ve intacı müyesser 
olmadı. Sonra buyurdular ki : «Bir aylık tah
sisat verelim, beş aylık bütçe yapalım» bir ay 
bitmiştir. Üç gün sonra maaşı umumiyi tevzi 
edeceğiz. Çünkü hizmet eden memur istihka
kını ister. Bir kaç aylık için avans verelim, 
mütebaki kalan birkaç ay için bütçe yapalım. 
Bendeniz arkadaşlar şunu arz edeyim k i ; iş 
yapmak, 1340 bütçesini hakikaten bütçe halin
de çıkarmak emelinde iseniz buna azmettik, 
kasdettiık ise - şüphe yok ki azmettik - onu 
bütçe halinde çıkaracak zaman bırakın bize, 
Muvazene Encümenine ve Meclisi Âliye. (Doğ-1 

ru sesleri) Kadrolar üzerinde izahat arzu eder
seniz bir gün, beş gün buradan yüz kuruşluk 
kıtibine kadar arz ederim. Fakat şimdi fusul ve 
mevadda münkasem kadro halinde gelsin der
seniz bununla kıymettar vaktimizi fevtetmiş 
olacağız ve aynı zamanda Kânunusani, Şubat 
gelecek ve sene de bitmiş olacaktır. 1340 için 
yine mecbur olacağiz, avans istemeye... Mem
leketin menafii itibariyle arz ettiğim gibi, hak
kınızdır. Her türlü izahatı isteyin, size kanu-
atba'hş cevaplar vereyim. İstediğiniz izahatı 
vereyim. Kanaat getiriniz. Fakat tahsisat veri
niz. 1340 senesi için bize ve Muvazenei Mâliye 
Encümenine muntazam bir bütçe çıkaracak za-
nışın bırakınız! Bunun teferruatına girersek esa
sı kaybederiz diye korkuyorum. Hoş takdir yi
ne Heyeti Celilenizindir. Yok, bütçe şeklinde 
gelsin buyurursanız bendeniz bunları yirmidört 
saat zarfında - zaten bizde hazırdır - verebili
rim. Bunların fusul ve mevaddı ve memurların 
maaşatı tesbit edilmiştir. Bunu Muvazeneye 
yirmidört saat zarfında verebilirim. Fakat bu
nu encümen tetkik edecek; Heyeti Celilenize 
sevk edecek, bu kadar muazzam rakamların ve 
memurların maaşı çok mu idi, az mı idi? Teş-
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kilâtları şöyle idi, böyle idi gibi bunların Mu
vazene Encümeninde müzakere ve münakaşaları 
için zannederim iki ay bir zaman lâzımdır. Son
ra Heyeti Celileniz ne zaman müzakere edip ne 
vakit çıkaracaksınız? Binaenaleyh tahsisatı 
birkaç aya mahsus olmak üzere hasrederseniz 
teşevvüş devam eder ve 1340 senesi için arzula
rınız husul bulmaz, asıl bütçenin müzakeresi 
teehhür eder. Binaenaleyh arz ettiğim gibi bu
nu kabul buyurunuz... Ve zaten bu, 1338 kad-
rolariyle mukayyettir. Binaenaleyh ya Muvaze
ne! Maliye Encümenine veyahut Heyeti Veki-
leye müsaade edersiniz veyahut da 1338 esasını 
tatbik edersiniz. Fakat şunu da arz edeyim ki, 
bâzı mesailde 1338 esasından çıkmak zarureti 
katîyesi vardır. Meselâ istanbul'da ecnebi pos
taneleri kalkmıştır. Binaenaleyh İstanbul'da 
postane teşkilâtı yapmak lâzımdır. 1338 kadro
su tatbik edilecektir dersek o vazaif i kim ifa 
edecek? Evvelce tahsildarlarını askerlikleri mü
eccel olduğu için askerlikleri dolayısiyle vazi
felerini ifa ettiler. Fakat bugün ordu terhis 
edilince; Adana, Konya ve bilhassa Ankara'da 
- ki merkezdir arz ediyorum - bulunan tahsil
darların onda yedisi istifa etmiş ancak üçü kal
mıştır. Bu vazifeler ifa edilecek. Bunlara ya
pılacak zamaim, adedlerinden tenkis ve maaş
larına zam suretiyle olacaktır ki bundan bütçe
mizin yekûnu umumisi müteessir değildir. Fa
kat 1338 bütçesini tatbik edelim derseniz; o 
vakit lâzımgelir ki ne adedden tenkis edelim 
ve ne maaşlara zam yapalım. Rakam vardır; va
zife ifa eden yoktur. Çünkü kimse talip değil
dir. Binaenaleyh tahsisata müsaade için bir 
zarureti katiye vardır. 1340 senesi için size va
zıh bütçe verelim ve bunun teferruatı hakkın
da her ne arzu ederseniz sorunuz. Cevaplarını 
vereyim, ve lâzımgelen tafsilâtı arz edeyim. 
Kanaat buyurulduğu takdirde bunu verirsiniz. 
Biz de, bir an evvel 1340 bütçesini takdim ede
lim. Muvazenei Maliye Encümeni tetkik etsin 
ve esas ile meşgul olsun ve bu suretle bütçenin 
senenin nihayetinde yalnız bir merasimi resmi
yetini yapmıyalım ve bu kıymettar vakitleri
mizi zayi etmiş olmıyalım. 

TALÂT B. (Kângırı) — 1340 bütçesini ne 
vakit vereceksiniz? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim devairin ekserisinden 1340 
«jta#raf cetvelleri henüz gelmiştir. Üç, dört 
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tanesinden daha gelmedi. Her gün t&kibediyo-
rum. Bendeniz, masraf cetvellerini aldıktan sonra 
bir hafta zarfında Muvazene Kanununu tanzim 
edip Meclisi Âliye takdim edeceğim. Görüyorsu
nuz ki burada her gün meşgul olmak mecburiye
tinde bulunuyorum. Durup da bunun üzerinde 
uğraşmak lâzımdır. Sabahları encümende, öğ
leden sonra Meclisi Âlide bulunuyorum, mua
melâtı ruzmerreyi ne vakit göreyim? Sonra 
bütçe gibi en mühim, en esaslı bir vazifeyi ne 
vakit ifa edeyim? Masraf cetvelleri gelmiştir, 
fakat gün bulamadım, ki tetkik edeyim de bütçe 
haline getireyim. Maahaza pek yakında getire
ceğim. 

TALÂT B. (Kângırı) •--• Alettahmin gün tâ
yin ediniz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Efendim bütün vekâletler masraf 
cetvellerini bize verdikleri günden itibaren bir 
hafta zarfında takdim edeceğim. (Hangi vekâ
letler vermemiştir? sesleri) • 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Meselâ Müdafaai Milliye, seferden 
hazara geçiyor. (Onu bırakın sesleri) Efendim 
bir tanesinin kalması bütçeyi haleldar eder. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Âzami ne vak
te kadar verilebilir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim şunu arz ediyorum ki : Âza
mi onbeş güne kadar vekâletler bütçe vermez
se, 1339 için alman tahsisatı, tahsisatı sabite ad 
ve telâkki ederek Muvazene Kanununu tanzim ve 
Meclisi Âlinize takdim edeceğim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Demek onbeş «gün
de vereceksiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Evet efendim onbeş günde vereceğim. 

Efendim arkadaşlar varidat bütçesinin müf
redatından haberdar olmadıklarından bahis bu
yurdular, arzu buyurursanız ve dinldyecek vak
tiniz varsa 'varidatın müfredatını arz edeyim. 
(Hacet yok ısesleri) 

RUŞEN EŞREF B. (Kara'hisarı Sahib) — 
1340 bütçesi vaktinden ;evvel gelsin, kâfidir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Bâzı arkadaşlar da düyunu umumiye-
deki israfattan şikâyet ettiler. 

Efendiler düyunu umumiyenin teessüsü gü
nünden bugüne kadar, ıher Hükümet gibi bu ida-
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î : 27 27.9 
reden biz de, Meclisi Âliniz de müştekiyiz. Fakat 
inşallah artık zamanı gelmiştir, bu israfata niha
yet vereceğiz. (Âmin sesleri) Cibayet ettiği vari
datın yüzde elli birini - maktuan aldığı vergileri 
varidat addettiğimiz takdirde, yüzde yirmi yedi
sini - masarif gösteren bir idareye hiçbir memle
ket tahammül etmediği gibi biz dahi tahammül 
edemeyiz. Fakat malûmuâliniz bu mesele yalnız 
arzu meselesi değildir. Bunun artık zamanı gel
miştir, bunu görüşeceğiz ve halledeceğiz. Ve He
yeti Aliyenizi tatmin edecek bir surette muhal-
lel olarak Heyeti Celilenize takdim edeceğiz. 

KUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Bu mühim şeye inanmak isteriz. 

MALİYE VEKlLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — İnanırsınız, hem bugünden inanın. 

REÎS — Efendim kifayeti müzakere hakkın
da bir takrir vardır. 

Riyaseti CeMleye 
Müzakerenin kif ay etiyle maddelere geçilmesi

nin reye konulmasını teklif ederiz. 
Ertuğrul Afyon Karahisar 

Dr. Fikret İzzet Ulvi 
Niğde 
Hazım 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Rica 
ederim, kifayeti müzakere hakkında söyliyece-
ğim. 

REİS — Ç-ica ederim efendim. Hilmi Bey
efendi Meclisin küşadma gelmişler ve fakat mü
zakereyi takibetmeden dışarı çıkmışlardır ve söz 
sırası geldiği zaman salonda Ibulunmamışlârdır. 
Riyaset kendilerine intizar etmişti. Şimdi gele
rek kifayet aleyhinde söz isterim diyor, Heyeti 
Celilenizin takdirine arz ederim. (Handeler) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) r- Kifaye
ti reye koyamazsın, Meclisi Âlinin kararı vardır. 

REİS — Söz vermiyorum efendim. Evvel
emirde müzakerenin kifayetini reyi âlinize vaz'-
ediyorum... Müzakereyi kâfi 'görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim birinci maddenin tadilini teklif eden 
iki takrir vardır, diğer üç takrir de temenni ma
hiyetindedir. Binaenaleyh; birinci maddenin ta
dili hakkındaki takrirleri okuyoruz. 

Takrirler 
i. — Niğde Mebusu Ata, Gazianteb Mebusu 

Ahmed Remzi ve Sivas Mebusu Rahmi Beylerin, 
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idari mekteplerinin idarei hususiyelerden alına
rak Maarif Vekaleti bütçesine ithal olunmasına 
dair takrirleri (4/43 mükerrer) 

Riyaseti 'Celileye 
İdarei Vilâyat Kanuniyle Tedrisatı iptidaiye 

Kararnamesinin tadiline dair 8 Nisan 1339 tarih
li Kanunun pnuncu maddesinde, bilûmum me-
kâtibi tâliye maaşat ve masarifinin 1339 senesi 
Eylülünden itibaren Maarif Vekâleti bütçesinden 
tesviye olunacağı musarrah iken Maarif Vekâle
tinin altı aylık Avans Kanuniyle istediği tahsi
sat yalnız liva merkezlerindeki yirmi sekiz idadi 
masarifini şâmil olup, bâzı mühim kazalarda vak
tiyle tesis ve küşadedilmiş bulunan idadilerin ha
riç bırakıldığı cereyanı müzakereden ve vâki olan 
beyanattan anlaşılmıştır. Bu hal sarahati kanu
niye mugayir olmakla beraber kaza merkezi kal
maktan başka bir kusuru olmıyan o maJhallerdeki 
idadilerin şeddini mucip ve binnetice o memleket
ler evlâdının nimeti maariften mahrumiyetlerini 
müstelzim bulunmuş olduğundan adedi on beş, 
on altıya baliğ mezkûr idadilerin muvazenei 

,Umumiyeye ithali için yüz bin liranın Maarif 
Vekâleti tahsisat sütununa zam ve ilâvesini ve 
bu suretle ahkâmı kanuniyenin muhafazasını tek
lif eylerim. 27 Eylül 1339 

Niğde Mebusu 
Atâ 

Riyaseti Celileye 
1. — Maarif tahsisatı kifayet etmediğinden 

mahallî idarelerin elinden alman kaza idadileri 
Vekâletçe kapatılmak tehlikesine mâruzdur. Bun
lar meyanmda talebesi, muallimleri mevcut, 
tedrisata senelerden beri devam etmişleri de bu
lunuyor. Maarif Vekâleti, tahsisatına yüz bin 
lira ilâve edilirse temini idamesi mümkün ve mü-
nasibolan kaza idadilerinin ipka edilebileceğini 
vukubıüan müracaat üzerine beyan etmiştir. 

2. — Muvazenei Maliye Encümeninden sual 
buyurularak Maarif tahsisatına yüz bin liranın 
ilâvesini teklif eylerim. 

Gazianteb 
Ahmed Remzi 

Riyaseti Celileye 
Tedrisatı iptidaiye Kararnamesini muaddil 

8 Nisan 1339 tarihli Kanunun onuncu maddesi 
ahkâmına tevfikan bilûmum mekâtibi tâliye ma
aşat ve masarifinin 1339 senesi Eylülünden itibar 
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ren Maarif Vekâleti bütçesinden tesviyesi zaruri 
olmasına binaen evvelce Muvazenei TJmumiyeye 
ithal edilmiş bulunan 28 idadiye ilâveten mühim 
bâzı kazalarda vaktiyle tesis olunup Muvazenei 
TJmumiyeye alınmazsa idamesine imkân kalmıya-
cağı anlaşılan idadilerin dahi Muvazenei Umumi-
yeye ithali için muktazi yüz bin liranın tahsisat 
cetvelinin Maarif sütununa ilâvesini teklif ede
riz. 26 Eylül 1339 

Sivas Mebusu Niğde Mebusu 
Rahmi Atâ 

REÎS — Efendim bu takrirler Maarif Vekâ
leti tahsisatına yüz bin lira zammını teklif edi
yor. (Kabul sesleri) 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Maarif 
Vekili Bey izahat versin!. 

REÎS — Efendim! Bütçe mahiyetinde olan 
Avans kanunlarının, maaşat, masarifat, tahsisat 
kısmının tezyidi hakkındaki tekliflerin Heyeti 
Celilenizde - Nizamname mucibince - müzakeresi 
doğru olamaz. Yalnız bir şekil vardır ki, o da bu 
teklifleri Muvazenei Maliye Encümeni kabul 
ederse o zaman reyi âlilerine vaz'edilir, 

FERÎD B. (Kütahya) — Lütfen Hükümetin 
fikrini sorunuz!. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisar) Lütfen Ma
arif Vekili izahat versin! 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Efendim! Maarif bütçesine zamme-
dilmesi teklif olunan yüz bin lira esirgenecek 
bir şey değildir. Maarif bütçesine yüz bin lira 
verelim. Fakat biz o darülmuallimîn ve darül-
muallimatları Muvazenei Umumiyeye alırken ve 
karşılığını da - varidat olarak - Muvazenei 
Umumiyeye terk ederken düşündüğümüz şu 
idi. îdarei hususiyeler muntazam mektep aça
madıkları, darülmuallîmin ve darülmuallimat 
bir terbiye meselesi bulunduğu için bunları 
Muvazenei Umumiyeye devrettik ve masrafı da 
Muvazenei Umumiyeye ithal ettik. Liva idadi
lerine gelince; birçok livalarda idadi ve sulta
ni mektepleri vardır. Sultani mekteplerinin masa
rifi Devlet bütçesinden verilir. Bâzı livalardaki 
mekteplerin isimleri idadi olduğundan dolayı 
idarei hususiyelere devredilmişti. Bu suretle za
ten müsaidolmıyan varidat üzerine ikinci bir 
ağırlık daha tahmil edilmiştir. Düşündük ki, 
her livanın bir mektebi Muvazenei Umumiyede 
bulunsun, Şimdi kazalardaki idadileri de Mu-
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vazenei Umumiyeye alalım, buyurdular. Bunun 
sebebi de Tedrisatı İptidaiye Vergisi hakkın
daki Kanunda bir madde vardır. O maddede 
idadi mektepleri Muvazenei Umumiyeye alına
caktır, diyor. Bunu işiten birçok yerler, kaza
ların birçokları mekteplerin isimlerine idadi
dir, dediler. (Gürültüler) Rica ederim, dinleyi
niz ! Şimdi bir adaletsizliği izale ederken yine 
bir adaletsizlik ihdas ediyoruz. Memleketimiz
de 380 kaza var; ya her kazanın mektepleri Mu
vazenei Umumiyeye alınır, veyahut hepsi idarei 
hususiyede kalır. îdarei hususiyede kalması o 
mekteplerin kapanması demek, değildir Ma
mafih yüz bin liradan ibarettir. Bendeniz vazi
yeti izah ve mevcut adaletsizliği izale için liva 
idadilerini muvazeneye ithal ettiğimizi ifade 
ettim. Yüz bin lirayı Maarif bütçesine ilâve 
ederseniz muvafakat ederim. Fakat şunu arz 
edeyim ki, bu adaletsizlik temadi ediyor. Evet, 
on kazanmki almıyor, 370 kazamnki idadi 
mektebi olmadığı için idarei hususiyede kalı
yor. Binaenaleyh, yüz bin liranın Maarif büt
çesine ilâvesine muvafakat ediyorum. Fakat 
husule gelecek adaletsizliği de söylemeksizin 
geçmiyorum. Yalnız on kazaya vereceğiz. Üç 
yüz yetmiş kazada, mektepleri rüşdî olduğu 
için kalıyor. (Gürültüler) 

REÎS — Rica ederim, Riyasetin ifayı vazife 
etmesine müsaade buyurunuz! Vekil Beyefendi! 
Esas itibariyle yüz bin liranın Maarif Vekâleti 
tahsisatına ilâvesini kabul buyuruyor musunuz? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Muvafakat ediyorum. 

REÎS — Encümen de kabul ediyor mu efen
dim? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE-
ÎSÎ FERÎD B. (Kütahya) — Kabul ediyor, 
efendim. 

REÎS — Efendim! O halde bu takrirleri na
zarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı 
itibara alınmıştır. Rakamlar tashih edilmek 
için bunları encümene tevdi ediyoruz. Efen
dim! Diğer takrirlerin mealini arz edeceğim : 

Dersim Mebusu Feridun Fikri, Kayseri Me
busu Naci, Malatya Mebusu Nedim beylerin bir 
takriri vardır. Ankara'da müstacelen bir şeh
remaneti vücuda getirilmesini ve tahsisatının 
Avans Kanununa dâhil edilmesini teklif edi
yorlar. Heyeti Vekile Reisi Fethi Beyefendi bu 
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teklife verdikleri cevapta buna dair olan kanu
nun Heyeti Vekilede derdesti tanzim olduğu
nu... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Sizin 
tahsisatınız muntazam veriliyor. Millet nerede 
bulursa bulsun... Milletin üzerine yükleyin! 

REÎS — Binaenaleyh, teşkilâtın esasına 
aidolan kanunun müzakeresinden evvel tahsi
satının müzakeresi kanuna muvafık olamaz. 
Tahsisat Kanuniyle beraber varilir. Bunun için 
bu takriri reye vaz'etmiyorum. (Pekâlâ, ses
leri) 

Sivas Mebusu Rahmi Beyefendinin bir tek
lifleri vardır. Bu, ne bir lâyihai kanuniye şek
lindedir ve ne de mevcut lâyihaya bir madde 
ilâvesi şeklindedir. Yalnız darüleytamlarm Sıh
hiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinden Ma
arif Vekâletine devrini teklif ediyorlar. Bir 
meselei müstakile olmak itibariyle alelusul ev
rakı varideye alarak tcra Vekilleri Riyasetine 
havale edeceğiz. (Doğru, sesleri) 

Kütahya Mebusu Mehmed Nuri Beyin de bir 
takriri vardır, bu da temenni mahiyetindedir. 

1340 senesi Bütçe Kanununun vaktinde Mec
lise getirilmesi için şimdiden ittihazı tedabir 
ve sarfı mesai olunmasını teklif ediyorlar. Ma
liye Vekili Bey 1340 senesi bütçesinin vaktiyle 
getirileceğini vadetmişler ve bu hususta katî 
beyanatta bulunmuşlardır. Binaenaleyh, bu tak
riri de reye vaz'etmiyorum. 

Efendim! Kângırı Mebusu Talât Beyefendi
nin de aynı mealde bir takriri vardır. 

TALÂT B. (Kângırı) — Geri aldım, efen
dim. 

RElS — Maliye Vekili Beyin teminatı buna 
da şâmil bulunduğundan bunu da reyi âlilerine 
vaz'etmiyorum. Diğer muhtelif üç takrir daha 
var, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Bir kazada mektep yapılıp diğerinde idadi 

mektebi açılmamak menafii adalettir. Her ka
zada bir idadi mektebi küşadolunmak üzere bir 
milyon lira Maarif bütçesine ilâvesini teklif 
eylerim. 

27 Eylül 1339 
Eskişehir Mebusu 

Mehmed Emin 
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REÎS — Efendim; Demin Riyaset sehvet-

miştir. Tezyit teklifleri Hükümet ve encümen 
tarafından kabul edildikten sonra okunur, reye 
konur. Bir milyon liranın zammını kabul buyu
ruyor musunuz? (Hayır, sesleri) 

Efendim! Hakkı Tank Beyin bir takriri var, 
okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Giresun livasında eytam müdüriyeti teşki

lâtı yoktur. Bu sebeple eytamın hukuku ziyaa 
uğramaktadır. Adliye Vekâletince esas itiba
riyle kabul edilip müdüriyet ihdasından ibaret 
olan bu teşkilât için Adliye bütçesine miktarı 
kâfi tahsisat ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Giresun Mebusu 
Hakkı Tarık 

REÎS — Efendim! Giresun livasında eytam 
müdüriyeti teşkili için tahsisat ilâvesini Hükü
met ve encümen kabul ediyor mu? (Hayır, ha
yır, sesleri) 

Antalya Mebusu Murad Beyin jandarma tah
sisatına ait takrirleri var, okuyacağız : 

Riyaseti Celileye 
Jandarma tahsisatı faslının Hükümetin tek

lifi veçhile 4 902 666 ve Müdafaai Milliye tah
sisatının 12 587 232 lira olmak üzere ve birinci 
madde yekûnunun 44 855 109 lira olarak tes-
bitini teklif eylerim. 

Antalya 
Murad 

REÎS — Efendim! Bu Hükümetin teklifine 
taallûk ediyor. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşarie) — Reis Bey! Müsaade buyurur musu
nuz? Efendim! Müdafaai Milliye için Hüküme
tin dört yüz bin liralık bir tahsisatı munzamma 
teklifi vardır ki, bunu Muvazenei Maliye En
cümeni tadil ederek oıi üç milyon lira şekline 
koymuştur, onda bir ihtilâfı nazar yoktur, 
binaen-akyh on üç milyon lira Hükümetin tek
lifi demektir. Evvelâ 12,5 milyon lira tek
lif edilmişti. Ahiren 400 bin lira daha tahsi
satı munzamma olarak teklif edildi, Heyeti Ve
kile ve encümen de her iki lâyihayı tevhiden 
onüç milyon liraya iblâğ etmiştir. 

Jandarmaya gelince : Jandarma bütçesi ten
zil edilmiş değildir. Mesele Mazbata Muharriri 
Beyefendinin izah ettikleri veçhile Trakya'da 
bulunan jandarmanın hazeri kadroya tenzilin
den ibarettir ve bunun esbabı mucibesi de He-
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yeti Celilenizce malûmdur. Bunun hakkında 
encümen hiçbir şey yapmamıştır. 

REİS — Efendim! Hükümetin teklifini reye 
vaz'etmezden evvel bittabi encümenin teklifi 
reye vaz'edilecektir. Binaenaleyh, bu teklifi 
reye koymaya hacet yoktur. 

Efendim! Dört takrir daha vardır. Bunlar
dan İstanbul Mebusu Ali Rıza Bey ve rüfekası-
nm takriri açıkta kalan zâbitan maaşatı hak
kında kanuna bir maddei kanuniye ilâvesi hak
kındadır. Okuyacağız : 

Riyaseti Celil'eye 
Damat Ferid'in, kuvayı inzıbatiyeye ademi-

rağbet gösteren zâbitanı tazyik ederek kuvayi 
mezkûre kadrolarına velev kerhen olsun ithali
ni temin maksadiyle 1330 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanunundaki açıklar maaşının ilgası 
•hakkındaki ahkâma ve 1335 senesi neşrolunan 
Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesine muhalif ola
rak 26 Ağustos 1335 tarihli Tensik Kanununda
ki esasat dâhilinde maaş ve bu maaşlar nisbetin
de tahsisatı fevkalâde itasına mütedair ittihaz et
tirdiği kararın bugünkü Divanı Muhasebatça 
mer'i ve mutelber addiyle açıktaki zâbltana ait 
bordrolar tasdik edilmiyerek Müdafaa! Milliye 
Vekâletiyle Divanı Muhasebat arasında uzun uza-
dıya muhaberatı mucibolmuş ve birçok zâbitan 
uzun müddetten beri maaş alamıyarak zîkı mai
şete mâruz kalmıştır. Büyük Millet Meclisince 7 
Haziran 1336 da kabul olunan kanun mucibince 
16 Mart 1336 tarihinden sonra İstanbul Hüküme
tince ittihaz olunan bilûmum mükarrerat ve ak-
dolunacak muahedalt ve verilecek imtiyazat keen-
lemyekün olduğundan sırf siyasî ve hiyanetkâr 
•bir maksatla açıklara karşı. ittihaz olunan bu ka
rarın halen mamûlünlbih tutulmak istenilmesi şa-. 
ya:ıı teessüf bir zihniyetin mahsulü olmaktan baş
ka bir şey değildir. Bunun safahattı şifahen de Mec
lisi Âliye arz edileceğinden zirdekl maddei ka-
nuniyenin, müzakere edilmekte olan Tahsisat Ka
nununa «dokuzuncu madde» olarak ilâvesini arz 
ve teklif eyleriz. 

MADDE 9. — Lağıv ve teşkilât dolayısiyle 
muvakkaten açıkta kalan bilûmum erkân, ümera 
ve zâbitan ve memurin ve mensubîni askeriyeye 
tam maaş ile Tahsisatı Fevkalâde Kararnamesi
nin üçüncü maddesine tevfikan sülüsan tahsisatı 
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fevkalâde ita olunur. 

İstanbul 
Ali Rıza 
Lâzistan 

Rauf 
Aksaray 

Sabit 
Istambul 

Ahmed Hamdi 
Dersim 

Feridun Fikri 
Erzurum 

Sabit 
Eskişehir 

Mehmed Arif 
Bozok 
Salih 
Kütaıhya 
Recelb 
Kütalhya 

Mehmed Nuri 
Sivas 

Rahmi 
Kastamonu 

Hasan Fehmi 

tzmir 
Necati 
Çorum 
Ferid 
Ordu 
Recai 

Hakkâri 
Asaf 

Lâzistan 
(Okunamadı) 

Lâzistan 
Ahmed Fuad 

Tokad 
Mustafa 
Dersim 

Ahmed Şükrü 
Malatya 

Mahmud Nedim 
İzmit 
Saffet 

Amasya 
Ahmed Esad 

Elâziz 
Muıhiddin 

REİS — Efendim! Bu takrir mevzuu müzake
re olan lâyihaya bir madde ilâvesine dairdir. Eğer 
bu maddenin kanuna ilâvesini Heyeti Oelile ka
ibul buyurursa o vakit maddenin tâyini için encü
mene veririz, kabul buyurmazsa encümene hava
le .eıtmeyiz. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) —Efendim! Müsa
ade ederseniz izah edeyim. (Anladık efendim, ses
leri.) 

REİS — Efendim! Bu hususta Divanı Muha
sebatın müdahalesinin kanuni olduğunu Vekil 
Bey ifade ettiler ve bu meselenin bir kanun ile 
(halledilmesi lâzım geldiğini ve bunun derdesti' 
takdim olduğunu 'beyan ettiler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Kanun Heyeti Vekilededir Reis Bey! 

REİS — Lâyihanın Heyeti Vekileden gelme
sine intizar etmemeyi Heyeti Celileniz kabul bu
yurursanız bu takriri nazarı mütalâaya alırsınız, 
kabul buyurmazsanız lâyihanın müstacelen Mec
lisi Âliye gönderilmesini Vekil Beyden rica ede
riz. 

340 



İ : 27 27.9 
ALÎ RIZA B. (istanbul) — Efendim! Mesele 

gayet mühimdir. Bendeniz takririmin mündere-
catını izah etmek mecburiyetindeyim. Efendiler! 
Açıkta bulunan zâbitana verilmesi icabeden maa-
şat meselesi iki aydan beri Müdafaai Milliye Ve
kâleti ile Divanı Muhasebat arasında mütemadi
yen muhabereye zemin olmuş ve katî bir netice 
verilmeden vakit geçirilmiş ve binnetiçe bir hay
li zâıbitanm sefaletine sebebiyet verilmiştir» Efen-
dler! Kısa bir mukaddeme yapmak mecburiyetin
deyim. 

B'r zabit demek şeref ve haysiyetin, izzeti 
nefsin timsali demektir. Bir zabiti aç bırakmak 
demek izzeti nefsinden, haysiyetinden fedakârlık 
etmesini teklif etmek demektir. İzzeti nefis sa
hibi dlmaz ve refahı lâyikiyle temin edilmezse o 
zâbitan vatan için müfidolaımaz. Bu itibarla açık
ta kalan zabıtan hakkında yapılan muameleyi 
'bendeniz fevkalâde şayanı dikkat 'buluyorum. 
Efendiler! Bunun yegâne sebebi Divanı Muhase
batın mevcut kavanin ve nizamata muhalif ola
rak içtihatta bulunmasıdır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Reis Beyefendi! Yeni bir madde mü
zakere etmiyoruz. 

REÎS — Efendim! Nizamnamede sarahat 
vardır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Yeni bir 
maddei kanuniyedir, müzakeresi icabeder. 

REÎS — Efendim! Nizaımnamei Dahilîde sa
rahat vardır. Teklif sahibi ndktai nazarını pek 
kısa bir zamanda izah edebilir. Rica ederim tel
his etsin. 

ALÎ RIZA B. (Devamla) — Bu içtihadatın 
meribaı ilhamı da doğrudan doğruya 16 Mart 
1336 tarihinden sonra İstanbul Hükümeti zâile-
sinin kabul ettiği bir kararnamedir. Şimdi bu 
meseleyi lâyikiyle izah edebilmek için zâbita
na ne gibi esasat dâhilinde şimdiye kadar açık 
maaşı verilmiştir? Bunu izah edeceğim. Efen
diler! Meşrutiyete kadar zâbitana verilen açık 
maaşatı İdarei Askeriye Nizamnamesinin 177 
nei maddesine istinaden verilmiştir. Bu madde 
zâbitanı dört kısma ayırıyor. Birincisi; yirmi 
sene ve yirmi seneden ziyade hizmet eden zâ
bitan ki bunlara sülüsan maaş ve tam tayınat 
veriyor. İkincisi, yirmi seneden dûn hizmet 
eden zâbitan ki bunlara nısıf maaş ve nısıf ta
yınat veriyor. Üçüncüsü, Mektebi Harbiyeden 
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ve Mühendishaneden yeni çıkmış zâbitan ki 
bunlara da tam maaş ve tam tayınat veriyor. 
Dördüncüsü, Devletçe görülen lüzum üzerine 
açığa çıkarılan erkân ve zâbitan ki bunlara 
Şûrayı Devlet karariyle tam maaş veriyor, 
İdarei Askeriye kararnamesi ahkâmı budur. 
Meşrutiyete kadar zâbitana bu a'hkâm dairesin
de maaşat veriliyordu. Meşrutiyetten yirmi 
gün sonra dahi açıkta kalmış olan zâbitana 
tam maaş verilmek üzere bir karraname tebliğ 
edildi ve 1325 senesinde orduda yapılan tensik 
için bir Tensikat Kanunnamesi neşrediliyor. 
Burada zâbitana sülüsan maaş, tam tayın, 
ümeraya nısıf maaş tam tayın, erkâna da esas 
maktuat dâhilinde tam maaş veriliyor. Fakat 
Tensik Kararnamesi bir seneye mahsus oldu
ğu için Meclis Muvazenei Umumiye Kanunu
nun bir maddesinde açıklara aidolan mevad-
dın mer'i olduğunu teyidediyor ve bu suretle 
mevkii tatbika vaz'ediyor. 1330 senesinde yi
ne Muvazenei Umumiye Kanununda bir mad
de kabul ediyor. Bütün açıkları ilga ediyor. 
Orduda açık kabul etmem, ya hepsi vazifeye 
sevk edilecektir, yani bunların hepsi birleşti-

. rilecek ve yaihut tekaüde sevk edilecektir de
niliyor. O esnada harb ilân ediliyor ve ortada, 
birçok açık zâbitan olduğu için Heyeti Vü
kelâ karariyle Harbiye Nezaretinin bir kararı 
mevkii tatbika vaz'ediliyor. Ve zâbitana tam 
maaş veriliyor. O zaman. tayınat ilga edildi
ğinden rütbesi tahsisatı kendisine verilmiştir 
ve Divanı Muhasebat açıklar hesabatını - ki 
Harbi Umumide birçok açıklar komisyonu teş
kil olunmuştur - açıkta kalan zâbitan mevcu
du nisbeti dâhilinde maaş ita ediliyor. 1335 
senesi yani mütarekeden sonra Tahsisatı Fev
kalâde Kararnamesi mevkii tatbika vaz'edili
yor. Bu kararnamenin üçüncü maddesi mu-

: cibince açıktaki zâbitan için muayyen nis'bet-
lerde tahsisatı fevkalâde esası kabul ediliyor 
ve aynı zamanda bu Tahsisatı Fevkalâde Ka
nununa ilâveten Maliye Nezaretinin neşrettiği 
12 Kânunuevvel 1335 tarihli talimatta zâbita
na tam tahsisat yerilmesi ve yalnız Tahsisatı 

.Fevkalâde Kanununun, üçüncü maddesine tev
fikan tahsisatı fevkalâdeden nisbeti muayye
ne esası dâhilinde verilmesi kabul edilmiştir ve 
iki sene evveline gelinceye kadar doğrudan 
doğruya açıkta kalan zâbitan hakkında cari 
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olan esas, kanun, karar budur efendiler ve hiç
bir zaman ordu doğrudan doğruya tam maaş 
ve tam tahsisat istememiştir. Şimdi bunu ki'm 
vermiş ise onlardan tahsilinin kabul edilmesi 
icabeder ve şimdi halihazırda ordunun açıklar 
için istediği Tam Maaş Kararnamesinin üçün
cü maddesindeki tahsisatı fevkalâde nispetleri 
dâlhilindeki paradır. Başka bir şey istenilmi
yor. 

Gelelim Divanı Muhasebata : Divanı Muha
sebat da bunların kâffesini keenlemyekün ad
dediyor, kendi kendine tefsir ediyor, yani bi
zim sıfatımızı, bizim salâhiyetimizi alıyor. Ben
deniz kendi içtihadımda söylüyorum. Çünkü 
T6 Mart 1336 tarihinden sonra sırf Kuvayı in
zibatiye kadrolarını doldurmak kasdiyle Da
mat Ferid'in yaptığı kararname doğrudan doğ
ruya Tensikat Kanununa 'göre yapılmış 'bir ka
rarnamedir. O kararnamede diyor ki zabite 
sülüsan maaş ve tam tayın ve ümeraya da nı
sıf maaş verilir ve bu esas dâhilinde de yani 
sülüsan ve nısıf maaşların nispeti dâıhilinde de 
ta'hsisatı fevkalâde verilir diyor. 

AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Bu, 16 
Mart 1'336 tarihinden itibaren mülgadır. 

ATjî RIZA B. (İstanbul) — Evet, şimdi 
Divanı Muhasebatın açıktaki zabıtan için Ver
mek istediği para, sülüs ve nısıf esasatı ve 
bunların nisbetleri dâlhilindeki tahsisatı fev
kalâde üzerinedir. Efendiler! Hangi kanuna 
istinaden yapıyor. Bunu, bendeniz anlamak is
terim. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Bendeniz 
(hangi kanuna müstenidolduğunu izah edece
ğim. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Katiyen gayri-
kanunidir ve bunda hiçbir esas yotur ve key
fîdir. Keyfî olarak zâbitanm hukukuna tecavüz 
edilmiştir. Bendenizce bunun Divanı Muhasebat 
azalarından sual edilmesi lâzımgelir. Ben böyle 
söylüyorum, siz de başka türlü izah edin. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Usul hakkında bir şey arz edeyim. 
Efendim! Birinci madde ile dokuzuncu madde 
olarak yapılan bu teklifin ne münasebeti var? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Riyaset
çe mültezem olursa, tabiî olur. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Biz birinci maddeyi müzakere edi-

.1039 Ö : İ 
I yoruz. Bir defa kifayeti müzakere kararı alın

dı. (Gürültüler) 
REÎS — ^fendim Ali Rıza Bey takririni izah 

etmiştir. Müzakereye lüzum yoktur. 
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De

vamla) — Efendim bu bir teklificedittir. Bu
nun üzerine umumi müzakere açılsın, herkes 
fikrini söylesin. 

ALÎ RİZA B. (İstanbul) — Efendim! Mü
zakere açılacak derecede mühimdir. Zâbitan... 
(Gürültüler) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim, bu dokuzuncu madde ola
rak teklif ediliyor. Bunun için umumi müzakere 
açarız. Herkes mütalâatını söyler. Bendeniz de 
arz ettim ki, bir kanun vaz'edilmedikçe bu me
sele halledilemez. 

ALÎ RİZA B. (İstanbul) — Eski kanun mev
cuttur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Kanun yoktur. Şimdi madde hakkın
da umumi müzakere kâfi görüldü. Bir defa bi
rinci maddenin müzakeresi bitsin; sonra bu tek
lif dokuzuncu madde olarak geldiği vakitte bu
nun üzerine umumi müzakere açılır. Meclisi Âli 
ne şekilde maaş ve tahsisat verilmesini kabul 
ederse o şekilde verilir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Reis Bey 
birinci madde kabul olunursa bizim verdiğimiz 
tahsisatın yekûnu umumîsini kabul etmiş olu
ruz. Eğer bunu sona bırakacak olursanız ve bi
rinci maddeyi kabulden sonra bunu kabul eder
seniz zammı nereye koyacağız. 

REİS — Efendiler, müsaade ederseniz Vekil 
Beyefendinin usulü müzakere hakkındaki iza
hatına mukabil Riyaset noktai nazarını izah et
mek mecburiyetindedir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Fakat kim
seye söz vermemek şartiyle. 

REÎS — Bu teklifi kanunî ile mevzuu mü
zakere plan bu lâyihaya bir madde ilâvesi teklif 
ediliyor. Ya esas, itibariyle bu lâyiha müzake
re edilecek veyahut müstakil bir teklifi kanuni 
suretiyle müzakere edilecektir. Eğer ilâve edile
cek madde suretinde müzakere edilcekse birin
ci maddenin rakamlarının tashihi lâzımdır. Onun 
içindir ki, birinci maddenin müzakeresi esnasın
da esası Heyeti AMyenizin nazarı mütalâasına 
arz etmek isterim. Bu teklifi kanuniyi ya bu lâ-
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yiha ile beraber müzakere edeceğiz veyahut müs-
takillen müzakere edeceğiz diye bir karar vere
ceğiz. Bu iki şıktan birincisini evvelemirde reyi 
âlinize vaz'ediyorum. 

Bu lâyihaya ithalen bu teklifi kanunînin mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. Teklifi kanunînin usulü daire
sinde müzakeresini kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Şu halde teklifi Lâ
yiha Encümenine tevdi ediyoruz. 

Efendim, birinci maddenin nazarı mütalâa
ya alman takrir veçhile rakamlarmm tashihatı 
encümenden gelmiştir. Tashih veçhile okuyoruz. 
1339 senesi İkinci altı aylık Tahsisat Kanunu 

Madde 1. — Bin üçyüz otuzdokuz senei ma
liyesi nihayetine kadar hidematı umumiyei Dev
lete sarf ve senei mezkûre bütçesinden mahsubu 
icra edilmek üzere 28 Şubat ve 15 Nisan 1339 
tarihli Avans kanunlariyle sarfına mezuniyet 
verilmiş olan altmış yedi milyon altıyüz ondört 
bin ikiyüz ellibeş liraya zamimeten merbut cet
veldeki tertip veçhile kırkbeş milyon ellidokuz 
bin üçyüz yirmi dört liranın daha avans olarak 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Devair Lira 

Zatı Hazreti Hilâfetpenahi ve 
nedan 
Büyük Millet Meclisi 
Düyunu Umumiye 
Muhassasatı Zatiye 
Maliye 
Divanı Muhasebat 

Ha-
218 347 
238 328 

1 522 211 
4 518 835 
2 026 900 

79 190 

1339 0 : 1 
Devair 

Rüsumat 
Posta ve Telgraf ve Telefon 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Dahiliye 
Emniyeti Umumiye 
Muaveneti İçtimaiye 
Sıhhiye 
Umum Jandarma Kumandanlığı 
Hariciye 
Şer'iye 
Adliye 
Maarif 
Nafıa 
İktisat 
Matbuat ve İstihbarat 

Devairi Mülkiye yekûnu 

Bahriye 
Müdafaai Milliye 
Askerî Fabrikalar 

Devairi Askeriye yekûnu 

Lira 

1 396 851 
l 715 125 

33 741 
1 697 626 
1 597 531 

886 276 
719 068 

4 594 113 
638 686 
590 037 

2 208 6S7 
2 033 566 

885 782 
1 279 958 

51 453 

28 977 256 

1 786 558 
13 000 000 
1 295 510 

16 082 068 

Yekûnu Umumi 45 059 324 

REİS — Efendim! Birinci maddeyi encüme
nin tesbiti veçhüzere kabul buyuranlar lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Oelse; saat : 4,45 



Î K Î N C İ C E L S E 
Bed'i müzakerat; saat : 4,55 

REÎS — İkinci Reisveküi ismet Beyefendi 

KÂTİPLER : Vâsıf Bey (Saruhan), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REÎS — Celse açılmıştır efendim, mâzuni-
yetlere dair Divanı Riyasetin bir tezkeresi var
dır, okuyoruz. 

AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Azayı kiramdan bâzı zevata mezuniyet 
itasına dair Divanı Riyaset kararı. 

Heyeti Umumiyeye 
Âtide esamisi muharrer azayı kiramın hiza

larında muharrer müddetlerle mezun adleri Di
vanı Riyasetin 27 . 9 . 1339 tarihli altıncı içti-
mamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur, efendim. 

T. B. M. M. 
Reisisânıisi 
Ali Fuad 

Rauf'Bey (Lâzistan) bir 'buçuk. ay, tabip 
raporuna müsteniden, 

Bekir Sami Bey (Tokad) 'bir buçuk ay, ta
bip raporuna müsteniden, 

Yakup Kadri Bey (Mardin) birbuçuk ay 
tabip raporuna müsteniden, 

Mustafa Fdhmi Efendi (Bursa) bir ay, 
Ali Cenani Bey (Gazianteb) bir ay, 
Hacim Mulhiddin Bey (Giresun) Ibirlbuçuk 

ay, 
Tahsin Bey (Maraş) birbuçuk ay, 
Mahmud Esa'd Bey (tzmir) bir ay, 

, Zamir Bey (Adana) — birbuçuk ay, 
Mi'dhat Bey (Maraş) yirmiüç gün, 
Reşid Ağa (Malatya) birbuçuk ay 1 . 9 .1339 

tarihinden itibaren, 
Mustafa Bey (Izmi't) temdiden »bir hafta 

6 .9 .1339 tarihinden itibaren, 
Ferid Bey (Gazianteb) birbuçuk ıay 1 . 9 . 

1339 tarihinden itibaren, 
Resul Bey (Bitlis) birbuçuk ay 1.9.1939 

tarihinden itibaren, 

Münifb Bey (Van) 25 Eylüle kadar 1 . 9 . 
1339 tarihinden itibaren, 

Necmeddin Molla Bey (Kastamonu) temdi
den dört gün 17. 9 .1339 tarihinden itibaren, 

Şükrü Kaya Bey (Menteşe) temdiden bir haf
ta 25 . 9 .1339 tarihinden itibaren, 

Rasim Bey (Ertuğrul) temdiden on beş gün 
23 . 9 .13,39 tarihinden itilbaren. 

27 .9 .1339 

REÎS — Reşid Ağa, Mustafa Bey, Ferid 
Bey, Resul Bey, Müni'b Bey, Neemeddin Bey, 
Şükrü Kaya Bey, Rasim Bey, bunların mezuni
yetleri temdiden ve âtii mezuniyetlerine mahsu-
bendir. Muhtelif esbap ve mazeret binaen 30 
Ağustos 1,339 nihayetine kadar Meclise iltihak 
etmiyen azayı kiram mezun addedilmişlerdi. 
Bunların mezuniyetleri de müddeti kanuniyele-
rine maıhsubendir. Diğerlerinin mezuniyetleri 
de tabip raporuna müstenittir. 

BÎR MEBUS BEY — Meclisin küşadmdan 
itibaren midir? 

REÎS — Şimdi isimlerini okuttukça miktar 
ve tarihlerini zikredeceğim. 

Rauf Bey (Lâzistan) tabip raporuna istina
den birbuçuk ay. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Bekir Sami Bey (Tokad) tabip raporuna 
müsteniden birlbuçuk ay... 

BÎR MEBUS BEY — Şimdiye kadar kaç 
azaya mezuniyet verilmiştir? 

REÎS — Efendim DiVanı Riyaset, daima ni
sabı ekseriyeti muhafaza ederek mezuniyetlere 
karar vermektedir. Her halde Ankara'da iki 
yüz azanın bulunmasını nazarı dikkate alarak 
mezuniyet veriyoruz. 

Bekir Sami Beyin birbuçuk ıay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kalbııl edil
miştir. 
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RECEB B. (Kütahya) — Efendim yeniden 

mezuniyet talebedenlere her halde falan, veya
hut filân tarihten itibaren diye kaydedilmeli
dir. Lütfen reye koyarken işaret buyurun! 

REİS — Arz edeceğim efendim; Yakup 
Kadri Bey bir buçuk ay. Kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Mustafa Fehmi Efendi, bir ay. Kalbul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Ali Cenani Bey, bir .ay. Kabul 'buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Hacim Muıhiddin Bey, birbuçuk ay. Kalbul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Tahsin Bey (Maraş) birbuçuk ay. Mezuni
yetini kalbul Ibuyuranlar lütfen el kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Mahmud Esad Bey (îzmir) bir ay, mezuni
yetini kalbul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Zamir Bey (Adana) birbuçuk ay, mezuni
yetini kalbul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Midhat Bey (Maraş) yirmi üç gün mezuni
yetini kalbul buyuranlar lütfen el kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Reşid Ağa (Malatya) birbuçuk ay. Efendim 
Reşid Ağa Meclise elyevm iltihak etmemiştir. 
Mesafenin uzaklığı ve saireden dolayı Ağustos 
nihayetine kadar mezun addolunmasını ve Ağus
tos nihayetinde Mecliste bulunmasını Heyeti Ce-
lileniz kalbul (buyurmuştur. Bu yeni mezuniyeti 
'bâzı mazeret dermeyaniledir ki, Divanı Riyaset
çe kalbul edilmiştir. Birbuçuk ay mezuniyet 
veriliyor. Bu müddeti kanuniyesine rnalhsuben-
dir. Reşid Ağanın birbuçuk ay mezuniyetini 
kaıbul buyuranlar lütfen elkaldırsm. Kalbul 
edildil mistir. " 

Altı Eylülden itibaren İzmit Mebusu Musta
fa Beyin bir hafta mezuniyetini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Ferid Bey (Gazianteb) bir Eylülden itiba
ren birbuçuk ay mezuniyetini tabip raporuna 
müsteniden kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sınlar. Kabul edilmiştir. 

Resul Bey (Bitlis) bir Eylülden itibaren bir
buçuk ay mezuniyetini kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Resul Bey 
biraderimiz gelmiştir. Fakat mezun addediyo
ruz. 

.1339 C : 2 
Münib Bey (Van) yirmübeş Eylüle kadar 

birbuçuk ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsınlar. Kabul edilmiştir. 

Necmeddin Molla Bey (Kastamonu) On-
yedi Eylülden itibaren dört gün mezuniye
tini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Şükrü Kaya Bey (Menteşe) Yirmibeş Ey
lülden itibaren bir hafta mezuniyetini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Ertuğrul Mebusu Rasim Beyin 23 Eylülden 
itibaren onbeş gün mezuniyetini kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyle rüfe
kasmın, teşkilâtı hazariyye dolayısiyle açığa 
çıkarılacak erkân, ümera, zabıtan ve mensubini 
askeriyenin 1339 senesi nihayetine kadar mezun 
addi ile kendilerine tam tahsisat itası hakkın
daki teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni maz
batası (2/180) 

REİS — Muvazene! Maliye Encümenine 
havale ediyoruz. Bu münasebetle Lâzistan Me
busu Fuad Bey ve rüfekasmın bir takriri var
dır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis 
Bey! Usulü müzakere vardır. Rica ederim ben
deniz de Lâyiha Encümenindeyim. Eski Mec
lisi İdare kararları gibi elden mazbata imza 
edilemez. Muayyen saati, zurnanı olur; ilân edi
lir. O zaman toplanılır. Müzakere edilir ve her
kesin haberi olur. Kimsenin haberi yokken el
den mazbata imza ettiriliyor. 

REİS — Mazbatada ekseriyet mevcuttur. 
Onu arkadaşlarınıza söylemek lâzımdır. Devam 
etseydiniz siz de müzakerede bulunurdunuz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Benim 
kerametim yok Reis Bey! 

REİS — Söze hacet yok efendim. Lâzistan 
Mebusu Fuad Bey ve rüfekasmın takririni oku
yoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 
Seferi ordunun hazarî kadroya göre teşkili 

münasebetiyle lâğvedilen bâzı kıtaatın açıkta 
kalan zâbitam. diğer bir mahalle tâyin edilin-

.ceye kadar Divanı Muhasebatla Müdafaai Mil
liye arasındaki muhabere dolayısiyle maaş ala
mamak yüzünden aileleriyle beraber sefil bir 
halde bulunmaktadırlar. Istihlâsı vatan uğrun-
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da bugüne kadar fedakârane çalışan ve şüphe
siz içlerinde birçoklarının Meclisin takdirna
mesini alan bu hamiyetli ve fedakâr zâbitanm 
hizmetleri mükâfatı olarak bugün aç ve sefil 
bir halde bulunmalarını Meclisi Âli kabul et-
miyeceğinden buna dair lâyihai kanuniyenin 
Lâyiha Encümenince tasvibedilmesi dolayısiyle 
müstacelen Muvazenei Maliye Encümenince 
derhal tetkik edilerek Tahsisat Kanununun hi
tamını mütaakıp bu kanunun derhal müzakere
sini arz ve teklif ederiz. 

Canik Lâzistan 
Talât Rauf 

Hakkâri Lâzistan 
Âsaf Ahmed Fuad 

îstanbul Ertuğrul 
Ali Rıza İbrahim 

(Reye konsun, izah edilsin sesleri) 

FUAD B. (Lâzistan) — Dört senelik bir 
Mücadelei Milliyeden sonra birçok müşkilâtla 
çarpışarak sulha nail olduk. Ordumuzu ve or
dumuzun kahraman zabitlerini takdir etmekten 
geri kalmadık. Bugün sulha nail olmakla tak
dir ettiğimiz bu ordu halihazır dolayısiyle bâ
zı teşkilâta geçmektedir. Bundan dolayı da bâ
zı zâbitan açıktadır. Bunu arz ettim. Bu ana 
kadar ve daima bunları takdirden geri kalma
dık, belki bunlar birkaç para almak suretiyle 
bu memlekete olan vazife ve borçlarını ifa et
mişlerdir. Bunlar açık addedilerek Divanı Mu
hasebatın bir karan veyahut da içtihadı neti
cesi olarak aç ve biilâç aileleri ile beraber sü
rünüyorlar. Zannetmem ki düne kadar, bugü
ne kadar ve bugünden sonra daima takdir ve 
tebcil ettiğimiz bu zâbitanı böyle aç ve sefil 
bırakmaya Meclisi Âli kail olsun. Bunu düşü
nen bâzı arkadaşlarımız bundan evvel bir lâ
yihai kanuniye ihzar etmiş ve Meclise takdim 
etmiş, Meclisçe de Lâyiha Encümenine havale 
edilmişti. Bugün Lâyiha Encümeninde bu lâyi
ha tamamen kabul ve tasvibedilmistir. Biraz 
evvel Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri de 
bu meseleyi hal için Heyeti Vekilece bir lâyi
hai kanuniye ihzar edilmekte olduğunu beyan 
buyurdular. Bendenizce encümene evvelce git
miş ve tasvibedilmiş olan bu teklifi kanuni
nin bir an evvel Muvazenei Maliye Encümeni
ne giderek Tahsisat Kanununu mütaakıp der
hal müzakeresini teklif ve rica eylerim. Zira 
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birçok zâbitan pek sefil bir halde sürünmek
tedir. Bunların izzetinefsini korumak, zanne
derim, Meclisi Âlinin en ziyade arzu ettiği bir 
şeydir. 

REİS — Efendim! Bu teklifi kanuninin 
Muvazenei Maliye Encümeninde müstacelen 
tetkik edilerek müstacel ruznameye alınmasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

REİS — Efendim Avans Kanunu lâyihası
nın ikinci maddesinin müzakeresine başlı
yoruz. 

MADDE 2. — îşbu tahsisat her daire içân 
merbut cetvelde tefrik edilen miktarı teca
vüz etmemek üzere Muvazenei Maliye Encü
menince fusull ve mevadda tevzi olunur. Tev
ziat esnasında, devair kadrolarında lâzım-
gelen tadilât ve tevsiatı icra ile kadroların 
tesbitme Muvazenei Maliye Encümeni me
zundur. Bir fasıl dâhilinde maddeden mad
deye nakli muhassasat Maliye Vekilinin mu
vafakatine menuttur. 

REÎS — Söz istiyen arkadaşlara sırasiyle 
söz veriyorum. 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Efendim, 
gerek bu ikinci madde, gerekse maddelerin 
diğer kısımlarına ait bir takrir hazırlamış
tık. Bu takriri bendeniz hazırlamıştım ve 
seksen kadar arkadaşım da imza vaz'etmiş
ti. Fakat Maliye Vekilinin ve diğer Muva
zenei Maliye Encümenindeki arkadaşlarımı
zın vermiş oldukları izahat üzerine bu tak
riri kendi namına olarak vermekten sarfı 
nazar ettim. Çünkü bize 1340 bütçesini ay
nen getireceklerine dair burada gerek He
yeti Vekile ReM, gerek Maliye Vekili ve 
gerek Muvazenei Maliye Encümeni Reisi ve 
Mazbata Muharriri beyler vadetmişlerdi. Bu
nun için takririmden sarfı nazar ettiğtimi ar
kadaşlarıma söylemek üzere söz istemiştim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Bu 
sizin hakkınız olup olmadığını izah eder mi
siniz Beyefendi? 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Ben ken-
di hakkımdan vazgeçiyorum. Takrir sahibi be
nim, siz isterseniz veriniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Kendi 
hesabına vazgeçiyor. 
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VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu ikin

ci madde birinci madde ile vermiş olduğumuz 
yüz yirmi altı milyon liranın nasıl ve nerelere 

v sarf edileceğini kimlerin tâyin edeceğine da
irdir. Malûmuâliniz bu paranın nereye ve 
nasılı sarf edilmesini gösterecek ve tesbit ede
cek olan, Heyeti Celilenizdir. Bugün bunu 
tetkika imkân olmadığı için 1340 bütçesin
de buna muvaffak olmayı temenni ettik. Ta
biî Heyeti Celilece tetkikinden sarfı nazar edi
liyor. Fakat acaba Muvazenei Maliye En
cümenine bırakmak doğru mudur? Muvazenei 
Maliye Encümeni bütün şuabatı umuru Dev
lette o kadar sahibi ihtisas mıdır ki, meselâ 
Sıhhiyenin teşkilâtını aynı zamanda Maarifin 
teşkilâtını, Müdafaai Milliye teşkilâtını son
ra Dahiliyenin teşkilâtını ve ilâh teşkilâtı 
anlıyacaklar? Bu encümen azasının yekûnu 
on beş, nihayet yirmi kişidir. Bu yirmi 
kişi de her şeyin mütehassısı ve her şeyin yeri
ne konmasını bilir kimselerden mürekkep 
midir1? Bu akim kabul edemiyeceği bir şey
dir. Binaenaleyh bunu ; Muvazenei Maliye 
Encümenine bırakmaktansa bunu Mecliste 
kendi aramızda, kendi zümrelerimizin arasın
da halledelim. Eğer biz kendi hukukumuza 
riayet etmiyecek olursak memlekette hakka 
riayet etmek usulünü kabul ettirmeye imkân 
yoktur. Şu halde her vekâletin mensuboldu-
ğu bir encümen var. Falan vazife ihdas edil
melidir ve o vazifeye şu kadar maaş verilme
lidir diyecek 'olan o encümendir. Fakat Mu
vazenei Maliyede Devletin varidatiyle ma
sarifi arasındaki muvazeneti temin etmek mec
buriyetinde bulunduğu için onun da orada bir 
eli ve bir gözü vardır. Binaenaleyh, kad
rosu tanzim edilecek vekâletin mensuboldu-
ğu encümen, bunu tesbit eder ve Muvazenei 
Maliye Encümeni de bütçenin buna müsait 
olup olmadığını takdir eder. Bunun her iki
sini temin etmek için Muvazenei Maliye En
cümeni vekâletlerin bütçesini malûmuâliniz 
doğrudan doğruya tesbit etmez. Kadrolar, en
cümende bulunan muhterem arkadaşlarımız
dan birer zat tarafından vekâletlerde tet
kik edilir. Başka türlü olamaz. O tetkik eden 
arkadaş mütehassıs olan encümene dâhil olur 
ve o vasıta ile tesbit eder. Binaenaleyh ben
deniz maddenin bu suretle tadilini ve Devlet 
kadrolarının, vekâlet kadrolarının mâkul bir 
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surette tanzim edilmesini teminen bir «tadil tek
lifi takdim ediyorum. O da şudur : 

İkinci maddenin berveçhi âti tadilini tek
lif eylerim : 

Kadroların tesbitine her vekâletin mensub-
olduğu encümenle Muvazenei Maliye Encüme
ni âzasından o vekâletin bütçesini tetkika me
mur zavat müştereken mezundur. 

REİS — Necati Bey, buyurun. 
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Vehbi 

Beyin noktai nazarına iştirak ederim. 
Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim ben

deniz de aynı noktai nazarı söyliyeceğim. Muva
zenei Maliye Encümenine bu salâhiyeti verirsek 
diğer encümenlere tagallüp mânası çıkar. Bu en
cümen, o vakit istediği kadroyu tasdik edecek, 
yapacak, istediğini yapmıyacak. Biz ne için bu
rada bu kadar encümenler teşkil ettik? Eğer bi
zim encümenlerimiz, ihtisas encümenleri değilse 
niçin bu kadar encümen teşkil edildi. Bunları ya-
pamıyacak idi ise bunların vücuduna ne lüzum 
vardı? Muvazenei Maliye Encümeni iyi düşün
müyor, geçen gün bendeniz {Muvazenei Maliye 
Encümeninin bir celsesinde bulundum. Orada bir 
şeye şahidim. Tıbbiye Mektebine ne lüzum var
dır? dediler. Rica ederim (Handeler) Muvaze
nei Maliye Encümeni bunu nasıl yapar? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Sözü tağ
yir etme, hakikati söyle rica ederim. Tıp Fakül
tesi vardır. Tıbbiyei askeriyeye lüzum yoktur de
dik. Tıbbiyeye lüzum yoktur denmemiştir. Sözü 
tağyir etmeyiniz! Tıp Fakültesi vardır. Tıbbiyei 
askeriyeye lüzum yoktur dedim ve ben söyledim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Tıbbiyei as
keriyeyi lâğvedelim dediniz? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Tıp Fa
kültesi vardır. Mülkiye ve askeriye diye ayırma
ya lüzum yoktur. Bunu tevhidedelim dedim sö
zümü tağyir etmeyiniz. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Şu halde bu
nu teyidediyorsunuz. Demek ki, tevhit buyuru
yorlar. Muvazenei Maliye Encümeninde bir şu-
bei tıbbın lağvına uğraşıyorlar. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Tıbbiyeyi 
lâğvedelim başka, benim ifadem başka... İkisi ara
sında dağlar kadar fark var beyim. 

REİS .— Söz istiyorsanız sözünüzü kaydede
lim Mazhar Müfid Bey. 
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Dr. FİKRET B. (Ertuğml) — Bilmiyorum, 

Vehbi Beyin tadili nasıldır? Aidolduğu encümen 
mi mezundur demek lâzımdır? Zaten yukarda 
Muvazene Encümeni tavzih eder diye kayıt var
dır. Her halde aidolduğu encümene gitmesini 
teklif ediyorum. 

HAKKI TARİK B. (Giresun) — Efendim 
bendeniz de Vehbi Beyefendinin noktai nazarına 
iştirak ediyorum. Fakat aidolduğu encümenlere 
inhisar etmesini kabul etmiyorum. Binaenaleyh 
diyorum ki, Muvazenei Maliye Encümeni her han
gi bir vekâletin kadrosunu müzakere edeceği gün 
bir ruzname halinde müzakere edilecek mevaddı 
ta'bettirmeli ve bütün Meclis azasına tevzi etmeli
dir. Esasen Nizamnamei Dahilîmiz mucibince her 
mebus orada o müzakere esnasında hazır bulun
malı, beyanı mütalâa etmeli, rey vermelidir. (Rey 
veremez sesleri) Heyeti Aliyeniz karar verdikten 
sonra rey de verebilir. Şimdiki halde Nizamnamei 
Dahilî yalnız mütalâa beyan edeceğini söylüyor. 
Bendeniz beyanı mütalâa etmekle beraber rey 
vermesinin de Heyeti Aliyenizce tahtı karara 
alınmasını teklif ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim, 
bendenizden evvel söz söyliyen hatiple Vehbi Be
yin fikrine iştirak ediyorum. Yalnız bütçenin en
cümenlerden geçtikten sonra heyeti umumiyesi 
itibariyle tasdika iktiran etmesi cihetinin ve na
zarı itibara alınmasının doğru olmadığını görüyo
rum. Her halde müfredat da Heyeti Umumiye-
den geçmelidir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim! 1339 se
nesi için 28 Şubat 1338 tarihinde üç aylık olarak 
verdiğiniz Avans Kanununda şöyle bir kayıt var
dır. 28 Şubat 1338 tarihli Kanunun ikinci mad
desi : «Devairi mülkiye maaşat sarfiyatı Muva
zenei Maliye Encümeninin 1338 senesinde tesbit 
etmiş olduğu fusul ve mevadda göre tatbik olu
nur.» Kezalik üçüncü maddesi «Devairi askeriye 
1338 senesi için tesbit edilen fusul ve mevadda 
göre tatbik olunur.» 1339 senei maliyesinin ye
dinci ayı hitam bulmaktadır. Bugüne kadar bu 
iki maddei kanuniye dairesinde muamele cereyan 
etmektedir. Muvazenei Maliye Encümenine işbu 
kanun ile verdiğimiz tahsisatın fusul ve mevad-
dmı kendisi tertibedeceğim diye böyle bir hak ta-
leb etmeye salâhiyeti yoktur Bu, Meclisi Âli -
nin salâhiyetine tecavüzdür ve nitekim bâzı 
devairden, ezcümle.Büyük Millet Meclisi, Ma
liye, Posta ve Telgraf, Rüsumat, Dalhiliye, 
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Emniyeti Umumiye, Muaveneti İçtimaiye, Sıh
hiye, Umum Jandarma Kumandanlığı, Şer iye, 
Matbuat ve İstihbarat dairelerinin 1338 sene
leri bütçe ve kadroları Meclisi Âlice madde 
bemadde tesbit ve tâyin edilmiştir. Encümen 
'bu salâhiyeti bana veriniz ki Meclisin tasdik 
ettiği bu şeyi yeniden altüst edeyim diyor ki 
doğru değildir efendiler. Senenin yedi ayı geç
miş. Şimdiye kadar demin okuduğum iki mad
dei kanuniye dairesinde muamele cerayan et
miş. Bundan sonraki beş ay zarfında da aynı 
ahkâm, ve muamele cereyan eder ve biran ev
vel 1340 bütçesinin tanzimine başlanılır. 1340 
'bütçesi Muvazenei Maliye Encümeninin iüsul 
ve mevaddı1 üzerine yine teibi't olunur, Meclisi 
Âliye arz olunur. Buradan tasdik edildikten 
sonra bittabi kesbi kanuniyet eder tatbik olu
nur. Bu maddenin son 'bir fıkrası vardır efen
dim. Bir fasıl dâhilinde maddeden maddeye 
nakli muhassasat Maliye Vekilinin muvafaka
tine mütevakkıftır. 1325 senesinin Muvazene 
Kanuniyle boı hak burada yazıldığı gibi hakika
ten Maliye Vekiline verilmişti. Galiba 1337 se
nesinde olacak. Meclisi Âlimin hem ierai 
hem teşriî salâhiyetleri hai'4 olması mulâhaza-
siyle bu hakkı bir kararı mahsusla encümene 
verdi. 1337 senesinden beri bir fasıl dâhilinde 
maddeden maddeye nakli muhassasat, Muva
zenei Maliye Encümeninin muvafakati tah
tında yapılıyordu. Maaıhaza bendeniz bunun 
•burada teklif olunduğu gibi ipkasına tarafta
rım. Yani bu hak Maliye Vekiline verilmeli
dir. Maliye Vekilinin muvafakati tahtında, ve
kili mesulü tarafından bu muamele yapılabil
melidir. Ancak bu salâhiyeti vaktiyle nasıl 
Meclisi Âli bir kararla Muvazenei Maliye En
cümenine verdi ise, şimdi yine bir kararla 
Maliye Vekiline vere'bilir. Bunun için madde 
teklifine lüzum yoktur. Şimdi bendeniz - zaı-
dolduğundan dolayı - ikinci maddenin tayymı 
teklif ediyorum. Teklifim de şudur: Efendi
ler 1338 .'bütçe ve kadrolarında mukabilleri bu-
lunmıyan hidemat ve teşkilâtı cedideye ait fu
sul ve mevad Muvazene Encümeninin mazbatası 
üzerine Meclisçe tâyin olunmak ve bir fasıl 
dâhilinde maddeden maddeye nakli mmhassa-
>sat Maliye Vekilinin muvafakatiyle yapılmak 
üzere ikinci maddenin tayymı teklif ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. fBozok) — Efendim 
bendeniz bu maddede iki fıkra görüyorum. 
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Fıkranın birincisi alelûmum devairi mülkiye ve 
askeriyenin maaş sarfiyatı, Muvazenei Ma
liye Encümeninin 1338 senesinde tesbit etmiş 
olduğu kadronun miktarını tecavüz edemez. İkin
cisi; şayet devair kadrolarında teşkilât, ta
dilât iktiza ederse şu kanun mucibince verilen 
para miktarını tecavüz etmemek üzere bu teş
kilâtın icrasına Muvazenei Maliye Encümeni 
mezundur. Demek oluyor ki Muvazenei Ma
liye Encümeni, merbut cetvel mucibince veri
len parada da biraz ihtiyat akçesi bırakmış. Bir 
defa 1338 senesinde tesbit edilen kadronun kar
şılığını almış, sonra şayet bir teşkilâta lüzum 
görülürse onun tahsisatını da şimdiden ihtiyaten 
koymuş oluyor. Binaenaleyh şu salâhiyetin Mu
vazenei Maliye Encümenine verilmesine lüzum var 
mıdır, yok mudur? Varsa bundan ne fayda hâsıl 
olacaktır? Yoksa ne mahzur vardır. Bunu anlata
bilmek için evvelki devrede geçen müzakeratı - âci
zane - hatırlatmak istiyorum. Geçen devrede 
- zannederim 1338 senesi bidayetinde veyahut 
1337 senesi nihayetinde idi - Meclis devairin büt
çelerini esaslı bir surette tesbit arzusunu izhar 
etti. Bunun üzerine her encümenden üçer âza 
intihabolunarak kırk beş kişilik bir encümen teş
kil edildi. Bu kırk beş kişiden mürekkebolan en
cümen devair kadrolarını tesbit etmeye başladı. 
Bir veyahut iki dairenin kadrosu tetkik edildi. 
Diğerleri kaldı. Tabiî böyle azîm bir adetle te
şekkül eden bir encümenin muntazaman devamı
na imkân olmadığı için bu kadro tesbiti salâhiye
tini Muvazenei Maliye Encümenine bıraktı. Mu
vazenei Maliye Encümeni bütçeyi müzakere eder
ken her dairenin hem kadrosunu tesbit edecek, 
hem de bütçesini tanzim edecek idi. O vakit ya
pılan Avans Kanununda, hattâ şu maddenin son 
fıkrasındaki şu salâhiyeti aldı. Yedinci Avans 
Kanunu - ki Kânunuevvel 1338 dedir - «Bütçe
deki devair sarfiyatı 1338 senesi için Muvazenei 
Maliye Encümenince tesbit ve kabul edilen fusul , 
ve mevadda tatbik olunur.» Bu o vakit de vardı. 
Sonra bu salâhiyet encümenden alındı. Zannede
rim, bu yine bütçenin içerisinde idi. Hükümet, • 
Mülkiye müfettişlerinin ihdasını teklif etti. Mec- j 
lis buna muvafakat etmedi, reddetti. Muvazenei 
Maliye Encümeni Meclisten bu salâhiyeti aldık
tan sonra, Hükümet Muvazenei Maliye Encüme
nine dedi ki : «Gerçi Meclis bu teşkilâtı kabul et
medi. Fakat bugün müfettişsiz, murakabesiz ida
re mümkün olamaz, murakabe edilmiyen bir ida-
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renin ne gibi bir mahzur tevlidedeceğini takdir 
buyurursunuz. Şu fıkra mucibinee salâhiyetiniz 
vardır, binaenaleyh, müfettişlerin tahsisatını ka
bul edin'» Bu mesele Meclise geldi. Meclis dedi 
ki : Biz bu müfettişlik tahsisatını reddettiğimiz 
halde bu nasıl kabul edildi? O vakit Muvazenei 
Maliye Encümeni bu fıkrayı gösterdi ve işte şu 
salâhiyetle kabul edildi dedi. Binaenaleyh şu ma
ruzattan anlaşıldığı üzere Muvazenei Maliye En
cümenine böyle bir salâhiyet verilirse, teşkilâtı 
Devlet üzerinde istediği gibi oynar. Bunda mah
zur vardır. Şayet şu verilen para dâhilinde kad
roda teşkilât ve tadilât yapılması icabederse, be-
hemahal Meclisi Âlinin malûmatı tahtında yapıl
masını natık bir teklif veriyorum. 

FERİD B. (Kütahya) — Encümen namına 
söz istiyorum. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ VE 
DAHİLİYE VEKİLİ ALİ FETHİ B. (İstan
bul) — Mülkiye müfettişleri hakkındaki tahsisat, 
Dahiliyenin 1338 senesindeki bütçesinde Meclisi 
Âli tarafından kabul edilmiştir. Süleyman Sırrı 
Beyefendinin ifadelerinde bir yanlışlık olsa ge
rektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — İhtimal 
efendim! Bendenizin hatırımda öyle kalmıştır. 
Her halde böyle bir muamele cereyan etmiştir. 

ALİ FETHİ B. (Devamla) — Müfettişler 
tahsisatını Meclis kabul etmiştir. Yoksa başka 
türlü muamele yapılmamıştır. Muvazenei Maliye 
Encümenince verilmiş bir tahsisat yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) _ öyle bir 
şey yapılmıştır gibi hatırıma geliyor. 

ESAD B. (Lâzistan) — Bendeniz de Fethi 
Beyefendinin mütalâalarına iştirak ediyorum. 
Geçen sene Dahiliye Encümeni de bu müfettişle
rin istihdamını kabul etmiştir. Onun için Süley
man Sırrı Beyin sözlerini kabul etmiyorum. Sü
leyman Sırrı Bey yanlış beyanatta bulundular. 

REİS — Efendim; Süleyman Sırrı Bey «Ha
tırımda öyle kalmış» demek suretiyle ifadelerini 
tashih ettiler. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSt 
AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendim; 
Heyeti Celilenizce derdesti tetkik olan tahsisat 
lâyihai kanuniyesinin ikinci maddesinde başlıca 
iki esas vardır. Birisi; 1338 senesine nisbetle 
1339 senesinde bâzı tadilât ve teşkilât icra edip 
etmemek. İkincisi de; bu tadilât ve teşkilâtın 
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icrasını hangi makam, hangi mevkie terk etmek 
meselesidir. Bu meselelerden her ikisi, Heyeti 
Vekile ve Encümen tarafından bâzısı müttefik, 
bâzısı bir dereceye kadar yekdiğerine muhalif 
olmak üzere muhtelif şekilde Heyeti Celilenize arz 
edilmiştir. Heyeti Vekile tarafından tanzim ve 
takdim edilen lâyihai kanuniyenin - matbudur, 
manzuru âliniz olmuştur - ikinci ve dördüncü 
maddelerinde devairi devletin muhtelif kısım
larında bâzı tadilât zarureti esas olmak üze-
afe kabul edilmiştir. Maliye Vekili Muhteremi 
biraz evvelki beyanatlarında bu meseleyi tav
zih etmişlerdir. Muhtelif vaziyetlerden dolayı 
1339 senesinin ikinci altı ayında bütçede bâzı 
ıslahat ve tadilât lüzumunu Heyeti Celilenize 
arz etmişlerdir. Bilhassa misal olmak üzere 
îstanbul postalarından bahis buyurdular. Ec
nebiler tarafından terlk edilen ve şimdiye ka
dar muntazam bir surette yapmadığımız iddia 
edilen - tabiî haksız bir surette iddia edilen - bu 
posta teşkilâtının bütün Avrupa devletleri 
postaları derecesinde bir mükemmeliyeti haiz 
olduğunu göstermek zaruretini şüphesiz He
yeti Celilenizden hiç kimse inkâr edemez. Ke
za bunun gibi, Lozan Muahedenamesi icaba-

' tından olarak Boğazlar Komisyonu diye bir 
komisyon vardır. Ve İstanbul'un tahliyesiyle 
beraber Boğaz Komisyonunun ifayı vazife 
eylemesi lâzimedendir. Binaenaleyh bunların 
istilzam eylediği masarifat ve maaşatı kabul 
eylemek icabı maslahattır. Kezalik Heyeti Ce-
lileniz tarafından bir kanun ile idarei husu-
siyelerden alınarak idarei umumiyeye veri
len mektepler, darülmualimînler, darülmualli-
matlar ve saire tabiîdir ki, yeni yeni birta
kım teşkilâtı zaruri kılmıştır. Daha buna 
birçok kısımlar ilâve buyurabilirsiniz ve Ma
liye Vekili Beyefendinin izah buyurdukları 
tahsildarların vaziyeti, tahsildarlara olan ih
tiyaç noktai nazarından bâzı tadilâta lüzum 
göstermiştir. Encümen Hükümetten vâki olan 
işbu teklif üzerine meseleyi uzunca düşün
müştür. Bu teşkilâtı acaba ne zaman yap
malı ; nasıl yapmalı ? 

Malûmuâliniz, bütçe dolayısiyle tanzimat 
ve tadilât doğru bir şey değildir. Bu, esa-
satı maliyenin kabul etmediği, fenni malînin 
kabul etmediği bir nazariyedir. Bunlar, bir 
kanuna müsteniden, teşkilât ıkanunlariyle ih
zar ve icra edilerek bütçeye yalnız onların 
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icabettiği masarif atı vaz'etmek lâzımdır. Fa
kat maatteessüf teşkilât kanunlarının daima 
yapılmaması hemen hemen memleketimizde 
bütün teşkilâtın bütçe vasıtasiyle yapılması 
neticei seyyiesi olarak 1339 senesi bütçesin
de de bundan içtinap hâsıl olamamıştır ya
ni, bu yalnız bu seneye ait bir kusur değil
dir. Bu öteden beri, Meşrutiyetten beri de
vam etmektedir. Fakat inşallah bunlar pey
derpey müstakbel faaliyetimizle temin olu
narak bir kusurun önü alınacaktır. 

Kadrolar tesbit edilince; gerek Heyeti Ce-
lilenizin ve gerek Muvazenei Maliye Encü
meninin vazifesi o kadrolardaki erkamı yalnız 
fusul ve mevadda tefrikten, tevzi ve taksim
den ibaret olacaktır. Fakat harbten sulha 
intikal ettiğimiz bir devirde bu gibi birtakım 
teşkilât ve her dairenin muhtacolduğu bâzı 
tadilât dolayısiyle lâzımgelen ıslahatı 1339 se
nesi bütçesinde kısmen yapmak lâzımgelmiş-
tir. Encümen bunun yerine acaba 1338 kad-
rolariyle iktifa edilse ve 1338 kadroları tatbik 
edilecektir dense daha muvafık olmaz mı de
di? Eğer böyle demiş olsaydık, o zaman fu
sul ve mevaddm tetkiki veyahut falan encü
menin, yahut Heyeti Umumiyenin bu hususatı 
tetkik eylemesi lüzumu hâsıl olmazdı. 1338 
senesi kadroları tesbit edilmiştir. Ona göre 
erkam, fusul ve mevadda taksim edilir ve me
sele biter. 

Muvazene Encümeninde bâzı âza dediler 
ki; muhtelif devairde ıslahata lüzum vardır. 
Bu zaruret aşikârdır. Fakat bunu Hükümete 
1339 bütçesi ile vermiyelim. 1338 kadrosunu 
tesbit edelim. Bununla sarfiyat yapacaksınız, 
aynı bütçenin erkanımı geçmemek suretiyle 
sarfiyat yapacaksınız diyelim ve memleketin 
muhtelif devairi teşkilâta, tanzimata muhtaç
tır. Bunlara aidolan kadroları da derakap 
yapıp göndermelerini rica ederiz, tarzında He
yeti Vekileye bir teklifte bulunup bunun ka
bulünü de Heyeti Celilenizden istirham ede
lim. Fakat encümeninin ekseriyeti düşündü 
ki bu tarzda yapılacak kadroların neticesi 
1339 senesinde blamıyacaktır. Belki bu teşki
lâtı, tensikatı yapmak imkânı olamıyaeaktır. 
Binaenaleyh heyetçe teşkilâta ihtiyaç kabul 
edildikten sonra bunun heyeti mecmuasından 
vazgeçmekten ise hiç olmazsa Hükümetin tek
lifi veçhile bunun kabili icra olan kısmını 
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kabul etmek her halde memleketin vaziyeti hâzı-
rası için daha nâfi olduğu kanaatinde bulunduk 
ve bunun isin 1338 senesi kadrosiyle tesbit ede
rek bırakmayıp bu noktai nazarı dikkate vaz'ı 
ile Heyeti Celilenize arz eyledik. Encümen 1339 
senesinin bu muivazene cetvelinde, daha doğrusu 
bu tahsisat cetvelinin erkanu arasında elzem olan 
hususatın icrasını kabul ederek Heyeti Veöril'enin 
fikrine iştirak etti. Şimdi bunu kim yapsın? Me
selesi tahaddüs etti. 

Efendiler! Mazbatamız manzum âliniz olmuş
tur. Mazbatamızın on yedinci sayfası kıraat Du
yurulduğunda görülür ki, encümen bu vazifeyi 
hiç istemiyerek teklif etmiştir. Çünkü encümen 
bu vazifeyi deruhte ettikten sonra başına gele
cekleri pekâlâ bilirdi. Bu pek mühimdir. Bir da
irede zarurî olan teşkilâtı kabul edecek olsa bunu 
niçin kabul etti, niçin yaptı? Denecektir veya
hut Vekâleti aidesinin teklifi üzerine bâzı memu
rin maaşatma zammedecek, encümen bunu niçin 
yaptı diye birtakım takyidata mâruz kalacaktır. 
Encümen bu yolda tenkidata mâruz kalacağım 
daha evvelden bildi ve bildiği için Heyeti Celile
nize takdim ettiği mazbatasında pek büyük me
suliyeti dâi olan bu mesele hakkında pek çok dü
şündüğünü arz etti. Fakat şüphesiz ki; bir,kere 
kabul olunduktan ve teşkilât ve tadilât zaruri gö
rüldükten sonra elbette bunu yaptıracak bir ma
kam tâyin etmek icaibediyor. Şimdi bu makam 
kim olsun? Şüphesiz bu makam Heyeti Oelileniz 
olmalıdır. Hattâ encümen her hangi bir zaruret
le kabul edilmiş olan bu bid'atı - Efendiler! bu 
bir bidattir - o zamanki bir zaruret dolayısiyle 
kabul edilmiş olduğunu bad'elımüzakere müttefi-
kan tasdik ederek badema o kadrolar için Muva
zene Encümenine müracaat edilmemesini daha 
bidayeti içtimaında tasvip ve kabul eyledi. Çün
kü 1338 kadrolarında 1339 senesine ait sarfiyat 
için de içtimaa başladığımız zaman bâzı tadilât 
icrası teklif ediliyordu. Encümen buna cevaben 
hayır, bu tarzda encümene tevdi edilen salâhiyet 
bir defaya mahsustur ve bir defada vazifesini 
ükmal etmiştir. 1338 senesine aidolan bu vazife 
hitam bulmuştur. Fakat 1339 da Heyeti Oelile
niz bu suretle bu vazifeyi encümene verirse yine 
zaruret dolayısiyle bir defalık olarak kabul edile
cektir. Fakat bütün altı ay için lâzım olacak 
ıslahat teklif edildiği zaman Muvazenei Maliye 
Encümeni bu teklif atı kabul etmiyeeektir. Eğer 
bu tarzda her hangi bir encümen tarafından bu 
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husus tesbit ve tasdik edilirse ondan sonra vâki 
olacak talepler, tadilât talepleri, tahsisatı mun* 
zamma talepleri hakikatte bu kuvvetin membaa 
olan, hakikatte bu kuvvetin hafızı bulunan Mec
lisi Âliye arz edilmek lâzım gelir. Yine encüme
nin mazbatasında bu husus kemali sarahatle kayıt 
ve tesbit edilmiştir. Şimdi bu esasları böyle ka
bul ettikten sonra, demin arz etmiş olduğum veç
hile bu vazifeye kimi tavzif etmek lâzımdır? He
yeti Vekile bu hususu ikiye ayırmış bulunuyor
du. Heyeti Vekile tarafımdan vâki olan teklifin 
ikinci maddesinde maaşalta aidolan hususatın en
cümence yapılması ve masraflara ait bulunan fu-
sulün tevzi meselesinin de Heyeti Vekile tarafın
dan yapılması teklif olundu. Encümen, 1338 se
nesinde vâki olan' usulü daha muvafık bularak 
gerek masraf ve gerek maaşat hususatının bir en
cümene tevdi edilmesini teklif ediyor. Arkadaş
larımızdan bâzıları da bunun Muvazenei Maliye 
Encümenince yapılmamasını teklif ediyorlar. 

Efendiler! Bunun Muvazene Encümenince ol
mamasını bâzı noksanları, bâzı kusurları telâfi 
edilmek suretiyle bu ciheti Muvazenei Maliye 
Encümeni kemali memnuniyetle ve minnetle ka
bul eder. Çünkü arz ettiğim veçhile bu fazla 
külfeti, bu fazla mesuliyeti dâi bir keyfiyettir 
ki, Muvazene Encümeni bunu kemali suhuletle ve 
maaşşükran iade eder. Heyeti Oelileniz bu husu
su istediği encümene tevdi eder ve Muvazenei 
Maliye Encümeni demin arz ettiğim veçhile bunu 
kemali minnetle kabul eder. Yalnız bu hususta 
bir noktanın arzını vecibeden addederim. Efen
diler! Malûmuâliniz, birtakım levayihi kanuniye, 
bilhassa emvali Devlete ait bulunan levayihi ka
nuniye ait bulunduğu encümenden geçtikten son
ra telif ve telfik edilmek için mutlaka Muvazenei 
Maliye Encümenine gitmesi lâzımdır. 

Binaenaleyh Vehbi Beyefendinin teklif buyur
dukları gibi muhtelif encümenlere tevdii kabil ve 
mümkündür. Fakat bilmiyoruz ki, bu muhtelif 
encümenlere tevdi edildiği zaman kadroların tev
di ve tesbiti esnasında acaba mıihıtelif devair ara
sında gözetilmesi icabeden muadelet gözetilebile-
cek midir? Vahdet temin edilebilecek midir? Eğer 
bu temin edi'lefbileeekse Heyeti Celilenize karşı Mu
vazene Encümeninin hiçbir itirazı yoktur. Arzu
nuz veçhile bir encümene tevdi ediniz! Yahut 
Heyeti Celilenize diğer bir usul teklif edebili
riz. Muhtelif encümenlerden üçer azanın içti-
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maı ile bir encümen teşkil edilebilir. Bu encü
men Heyeti Âlîyenizin makamına kaim olmak 
üzere bu vazifeyi ifa eder. Efendiler! Bunu he r ' 
ne suretle yaparsanız yapınız! Madem ki, bu 
kudrete Heyeti Celileniz sahiptir ve bu Heyeti 
Celilenizin salâhiyet ve hukuku esasiyesinden-' 
dir. Binaenaleyih Muıvazenei Maliye Encümeni
nin bu hususta bir şey söylemeye ve 'bir itiraz 
serd etmeye hak ve salâhiyeti yoktur. Binaen
aleyh Heyeti Celileniz arzu ettiğiniz veçhile, 
arzu ettiğiniz şekilde 'hu cihetin tesbitini ve is
tediğiniz encümene tevdiini kalbul edebilirsiniz. 
Muvazene Encümeninin 'bu hususta yegâne bir 
şeyi varsa o da kendisini bu ağır yükten kur
tardığınızdan dolayı Heyeti Celilenize bir daha 
larzı teşekkür etmektedir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bu Duyurduğunuz 
muvazeneyi temin etmek için teşkil edilecek en
cümende her vekâletin bütçesini tetkik eden 
arkadaşlarımızdan birer zat bulunacaktır. Bina
enaleyh Muvazene Encümeninim de vekâletlerin 
bütçeleri hakkında ve Devletin umum (bütçeleri 
hakkında (bir fikri icmallisi mevcuttur. Bu aza
lar da Muvazene Encümeninin noktai nazarını 
dermeyan edecektirler. 

AHMET FERÎD B. (Devamla) — Efendim! 
Beyefendi 'buyuruyorlar k i ; Muvazeneli Maliye 
Encümeninden bir zat yani o dairenin bütçesini 
tetkik eden arkadaşlarınıızdan biri 'bulunursa 
bu maadelet ve muvazenet esasım temin edebi
lirler, diyor. Bendenizce etmez, niçin etmez? 
Eğer Muvazenei Maliye Encümeni evvelâ bu 
müzakere ile ıbu husustaki mukarreratmı tesbit 
ettikten sonra arkadaşlarını tefrik etse, buyur
duğunuz doğrudur. Fakat bu, iki müzakereyi 
istilzam eder ve teahhüratı müstelzilm olur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Esasen öyle yapmı
yor musunuz? 

AHMED FERÎD B. (Devamla) — Binaen
aleyh bendeniz öyle zannediyorum ki, encü
menlerinizden tefrik edilecek (birkaç âza içtima 
eder de belki yeni 'bir encümen vücuda (getirir
lerse onlar arzu ettiğiniz gibi teşkilât yapar
lar. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — îki Encü
menin (birleşmesi esasına dair 'bir şey söyleme-
diniz. 

AHMED FERÎD (Devamla) — Efendiler, 
Hakkı Tarık Beyefendi, Muvazenei Maliye En-
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eümeniyle beraber aidiolduğu encümenin de iç
timaını teklif ediyorlar. Fakat beyefendiler! 
Bittecrübe Heıyeti Celilenize arz ederim ki, ıbu 
tarzda vâki olacak içtimalar neticesinde bu me
selenin teshiti pek uzun zamana tevakkuf eder. 
Mamafilh nasıl arzu huyurulursa öyle olur. 

REŞAD B. (Saruhan) — Ferid Beyefendi
nin (beyanatına karşı şunu hatırlatmak isterim 
ki, basili icra olduğu Meclisçe taihakkuk etmiş
tir. 

HASAN FEHMÎ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim kaç seneden beri devam eden şu halin bid'at 
ve bid'atı seyyie olduğunu Muvazenei Maliye 
Encümeni Muhteremi şu kürsüde açık ve foelîğ 
!bir lisanla ifade buyurdular ve Meclis de bunu 
tasvübetti. Şimdi bendenizin teklifim şu 'ola
caktır. Madem ki, Bütçe Kanununun alelmüf-
redat tetkik ve tesbiti, birçok esftap, dolayı-

. siyle mümkün olamadığı kanaati hâsıl olmuş
tur ve Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri Hü
kümetin vazifesi ve borcu olan 1340 senesi büt
çesini onbeş gün zarfında encümenimize tevdi 
edecektir. O halde encümenimiz de böyle bir 
mânayı müfidolmıyan 1339 (bütçesiyle sureti 
katiyede "meşgul olmasın. Bize 1340 senesi büt
çesini, hütçenin istilzam ettiği bir şekil ve ma
hiyette getirsin. Bunu temenni ederiz. Binaen
aleyh 1339 senesi bütçesine aidolmak üzere na
sıl (45) milyon liranın sarfına mezuniyet veri
yorsak o ikinci maddede verdiğimiz hukuku da 
Hükümete verelim. 

ALÎ CENANÎ B. (Gaziantdb) — OL. Ma-
şallalh nasıl olur? 

HASAN FEHMÎ Ef. (Devamla) — Muhte
rem Ali Cenan i Beyefendi! îstiğna'bmızdaki 
es'ba'bı öğrenmek isterim, yani bir kelimei istiğ-
rap kulağıma vurdu. 

ALÎ CENANÎ B. (Gaziantefo) — Arz edece
ğim efendim. 

HASAN FEHMÎ Ef. (Devamla) —' Yani bir 
kelimei istiğrap kulağıma çarptı da.. Bendeniz 
diyorum ki 1339 senesi "bütçesi üzerinde esaslı 
bir tetkikat yapmaya vakit müsait değildir. Bi
naenaleyh biz bununla meşgul olursak 1340 .büt
çesi de 'beklediğimiz evsaf ve şerait dâhilinde 
Meclisimize gelemiyecektir. 1340 senesi 'bütçesi 
şeraiti ımümküneyi cami olmak üzere gelmek 
şartiyle diyorum, ve şu suretle bir teklif yapı
yorum. «Şimdi encümenin Meclisten almak iste- ' 
diği salâhiyeti Hükümete verelim.» Bunun daha 
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doğru, dafca oıantikî olduğuna kaaniim. Çünkü 
Hükümetin eğer şu verdiğimiz salâhiyeti lâyikı 
veçhile istimal etmediğini ıgörürsek her hangi 
bir vesile ile Hükümeti şu kürsüye getirerek 
istizah etmek ve mesuliyeti siyasiyesini tâyin 
etmek elimizdedir. Fakat mesuliyeti badi olan 
bir hal encümenden ve encümen âzasından bi
rinde sâdır olsa bu mesuliyet terettübeder mi? 
Binaenaleyh bunu Meclise karşı mesul olan 
Heyeti Vekileye -ve lizaruretin- havale ede
lim. Bu sene böyle yapalım. (Hayır sesleri) 
Ben böyle olarak teklif ediyorum. Ve iyi dü
şünürlerse bu teklifim pek mâkul olduğu ve 
gelecek 1340 bütçesinin hüsnü suretle tanzimi
ne de hadim bulunduğu anlaşılır. Bunu bu su
retle teklif ediyorum. Artık reyi âliniz arzu
nuzu izhar edecektir. (Olamaz sesleri) 

MUSTAFA B. (Çorum) — Efendiler! İkin
ci madde ile biz birkaç şey kasdediyoruz. Bun
lardan bir tanesi; muayyen bir miktarın, fu-
sul ve mevaddmm kadrolara göre tadil ve tev
sii. Bendeniz kadroların tadili maksadını şim
dilik mevzuu bahsetmek istemiyorum. Çünkü 
tadilden şunu anlıyorum: Bir kısım tevsi edilen 
memurinin adedini azaltmak veya çoğaltmak. 
Zaten bu kısmı da mevzuubahsoldu. Zaten 
önümüzde 1340 senesi bütçesi geleceği için şim
dilik tafsilâttan sarfı nazar edelim. Yalnız 
tevsiat 'kalsın diyorum. Zaten onun tahsisa
tını vermişiz. O kalsın. Binaenaleyh tadilâtın 
tayyı ikinci mesele. Vehbi Beyin fikrine ta-
mamiyle iştirak ediyorum. Fakat ben şunu an
lamak istiyorum. Her encümene bu salâhiyet 
verildikten sonra o encümenlere Muvazenei 
Maliyeden birer âza gelsin mi gelmesin mi?, 
Buna lüzum ve sebep nedir? Zaten ikinci mad
dede işbu tahsisat, her daire için merbut cet
velde tefrik edilen miktarı tecavüz etmemek 
üzere., diyoruz ki orada Muvazene Encümenine 
ait bir mesele kalmamış. Tevzi meselesi kal
mıştır. Acaba her vekâletin aidolduğu encü
menler mi - ki onun mütehassısı sayılır - bun
lar mevcut ve muayyen olan miktarı tecavüz 
etmesi ihtimali olmıyan bu parayı oranın me
murini veya masarifi hakkında tevzi etmek 
kudretini haiz olmadığından mı mutlaka Mu
vazenei Maliye Encümeninden bir zattan isti
aneye lüzum vardır? Aklım ermiyor. 

VÂSIF1 B. (Saruhan) — Efendim bendeniz 
Vehbi Beyefendinin mütalâasının çok doğru 
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olduğunu düşünüyorum. Yalnız Muvazenei Ma
liye Encümeni Reisi Muhteremi Ferid Bey
efendinin verdikleri cevaplarda müsaadeleriyle 
birkaç noktaya ilişmek istiyorum. 

Efendiler şimdiye kadar geçirdiğimiz va
kitler, öyle israf edilecek bir devir değildir. 
iki sene zarfında hüküm süren bir Meclis öyle 
hakkı murakabesini ve hâkimiyetini beş altı 
aylık bir müddet üzerinde feda edemez. Ve 
Devlet öyle kutlayemut bezirgan ticarethane
leri gibi idare edilemez. Mademki 1340 bütçe
sini bekliyeceğiz, maalesef mademki Hüküme
timiz bu altı ay zarfında yapacağı sarfiyata 
nazaran yapacağı teşkilâtı, hizmetleri, memle
kete yeni ruh, yeni idare noktai nazarından 
göstereceği fevaidi bize anlatamıyacaktır. Hiç-
olmazsa arkadaşlar verilen para dâhilinde pa
ranın tevziatını bu Meclisin içinden doğmuş ih
tisas encümenlerine tevdi edelim. Unutmıyalım 
arkadaşlar! Muvazenei Maliye Encümeninde 
verilecek olan kararlar doğrudan doğruya Mec
lisin malıdır ve bu kararlar üzerinde hariçten 
yapılacak icraatın aksülamelleri vardır, tesir
leri vardır. Millet bizi buraya gönderdiği za
man uzun bir harbin neticei seyyiatını temiz
lemek üzere büyük ümitler besliyerek gönder
miştir. Maalesef biz ise altı ay (hiçbir şey yapa
madan ve hiçbir şey tetkik edemeden ve hiçbir 
şey üzerinde murakabemizi, Hâkimiyeti Milli-
yemizi kullanmadan âtıl kalacağız. O halde ar
kadaşlar! Bu yapılacak işleri o kadar istisgar 
etmiyelim. Bendeniz bu dört senelik hayatımı
zın safahatını, bu bütçe meselesini biliyorum. 
Emin olunuz ki arkadaşlar, bunu Muvazenei 
Maliye Encümenine verdiğimiz takdirde -ora
daki arkadaşlarımın! ihtisaslarına, meriyetle
rine, ilimlerine mutmainim, fakat unutmıya
lım ki- Muvazenei Maliye Encümenine şube
lerden âza tevzi edilirken elbette ihtisası naza
rı itibara alarak tefrik edilmiştir. Yoksa teş
kilâtı Devletin icrasında, teşkilâtı Devletin tat
bikatında ihtisas hazarı itibara alınmamıştır. 
Bendeniz 'öyle zannediyorum ki Muvazenei 
Maliye Encümeni azayı muhteremesi, meselâ 
Maarif Vekâletinin göstereceği lüzum üzerine 
gerek mekteplerimizin tarzı teşkilinde gerek 
mektep kadrolarının tarzı tanziminde- sahibi 
salâhiyet değildir. Dahilî işler için de aynı vâ-
kıdır. 

8 Ö 3 -



1 : 2 7 27.9 
AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Vâsıf 

Beyefendi! Açık kapıyı zorluyorsunuz!.. Encü
men mutlaka bize verin demiyor ki!... 

VÂSIF B. (Devamla) —• Müsaade buyuru
nuz, ona da geliyorum. 

Muvazenei Maliye Encümeni, mazbatasında 
- Reisi Muhteremenin burada şifahen izah et
tiği veçhile - bunu külfet olarak kabul ettiğini 
söylüyor. Meclis veyahut bendeniz kendi şah
sı mea, bunu külfet olarak kabul eden muhterem 
•arkadaşlarımı bu külfetten, bu zahmetten kur
tarmak istiyorum. Çünkü Muvazenei Maliye En
cümeni külfettir, diyor. Fakat kendilerini bu 
fikrin karşısında bu .teklifi reddetmiş mevkide 
görmek isterdik. Yani Hükümetin teklifini 
reddetsin ve kabul etmesin. Fakat mazbatasın
da külfettir diyor. Reisi Muhterem de burada 
lütfen kabul ettik diyor. Halbuki orada vâki 
olan şudur. 

Muvazenei Maliye Encümeni, Meclisin kar
şısında - Devlet teşkilâtının tarzı icrasında istedi
ği gibi salâhiyet istemiştir. Sözü böyledir. (Doğru 
«.esi eri) Kavliyatı filiyatına tetabuk etmivor ar
kadaşlar! Binaenaleyh kendilerini bu külfetten 
kurtaralım. Bu Meclisin ihtisas encümenleri 
vardır. Teşkilât hususunu mütehassıslarına bı
raksın. Oünkü onlar bir fikre, ilme müstenit 
iht.isa.sfi maliktirler. Bunu onlara havale ede
lim, hiç olmazsa bu şekilde olsun Meclis Hâki
miyeti Mil üyesini ve murakabesini kullanabil
sin. (Bravo sesleri) 

AHMED FERÎD B. (Kütahya) — Efendim 
Heyeti Oelilenizi tekrar tasdi ediyorum. Af fi
nizi istirham ederim. Fakat mesele Muvazenei 
Maliye Encümeninde müzakere neticesinde ta
karrür eden şeklin Heyeti Celileye arzı sure-
tindedir. Bendenizin burada vâki olan izahatım, 
Muvazenei Maliye Encümeninde cereyan eden 
müzakeratı telhisten ibarettir. Müzakeratm ce
reyanı esnasında bu tarzda, esas surette tadi
lât kabul etmiyerek Hükümetten. ıslahatın âm 
ve şâmil bir surette yapılması teklifinde bulu
nanlar meyanmda bulunuyordum. Fakat bende
nizin bu şahsî mütalâam şüphesiz k i ; encüme
nin mütalâai umumiyesi olamazdı. Encümen 
kendi ekseriyetiyle bu tarzda mutedil ve fa
kat elzem olan ıslahatı zaruri buldu. Ve bunu 
1338 senesinde kabul edilen bir şekle tebean ve 
Hükümet tarafından vâki olan teklife itibaren 

1339 C : 2 
Muvazenei Maliye Encümeni tarafından yapıl
masını kabul etti. Fakat Heyeti Celileniz arz 
ettiğim gibi bu o kadar müşkül ve mesuliyeti 
dâi bir vazifedir ve müşkülâtından dolayıdır 
ki : Encümen buna kemali memnuniyetle ve 
minnetle tahammül etmek istememiştir. Mesuli
yeti dâi olmakla beraber ifa edilecek bir hiz
met vardır. Fakat encümenin ekseriyeti ifa edi
lecek bu hizmetin zaruretine kail olmuştur. 
Bunu deruhde etmek vazifesini ihtiyar etmiş
tir. Fakat Heyeti Celilenize arz ettim, eğer He
yeti Celileniz bununla bizzat iştigal etmek ister
se kendi hakkını istemiş ve vazifesini ifa etmiş 
olur. Veyahut bunu encümenlerden birine ha
vale etmek şıkkını ihtiyar ederse kendi arzusu, 
kendi istiklâli ve salâhiyeti dâhilinde bir ka
rar ittihaz etmiş olur. 

Yani Muvazenei Maliye Encümeninin bunu 
kabul etmesi evvelce vâki olan teamüle ve 
Heyeti Vekile tarafından vâki olan teklife ic-
tibaan vâki olmuştur. Binaenaleyh encümenin 
mutlaka kendisi) yapmak üzere bir teklifi yok
tur. Ve böyle vazifenin mesuliyeti azîmesini 
müdriktir. Tekrar Heyeti Celilenize 'bu mesu
liyetin azametini; arz ederim. (Müzakere kâfi 
sesleri); 

REİS — Efendim kifayeti müzakere takriri 
vardır. Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
ıMüzâkere kâfidir. Tadil takrirleriyle mad

denin reye vaz'ını teklif eylerim 
Kayseri Mebusu 

Dr. Halid Mazhar 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın! Müza
kere kâfi görülmüştür efendim. Takrirler oku
nacak. 

Riyaseti Celileye 
1338 bütçe ve kadrolarında mukabilleri bu-

lun'mıyan hidemat ve teşkilâtı cedideye ait fu-
sul ve mevad ve Muvazene Encümeninin maz-
'batası üzerine Meclisçe tâyin olunmak ve bir 
fasıl dâhilinde maddeden, maddeye nakli mu-
hassasat Maliye Vekilinin .muvafakatiyle yapıl
mak üzere ikinci maddenin tayymı teklif ede
rim . 

Saruhan 
Reşad 

— 354 — 

http://iht.isa.sfi


î : 27 27.' 
Riyaseti Celileye 

İkinci maddenin birinci fıkrası sonunun şu 
suretle tadilini teklif ederim: 

«Kadroların tesbitine Muvazene! Maliye En
cümeni ile vekâletlere tekabül eden encümen 
müştereken, mezundur.» 

Denizli Mebusu 
Haydar Rüşdü 

Kiyaseti Celileye 
İkinci maddenin «Muvazenei Maliye En

cümenince» fıkrasının yerine «aidoldukları 
encümenlerce» ve altıncı satırındaki «Muvaze
nei Maliye Encümeni 'mezundur» fıkrası ye
rine keza «aidolduğu encümenler mezundur» 
şeklinde tadilini teklif eyleriz. 

Kayseri Çorum 
Ahmed Hilmi Mustafa 

Riyaseti Celi leye 
Kanunun ikinci madde-d iki fıkradan- mü

rekkeptir. Birincisinde ; alelûmum devair ma
kat ın ın 1338 senesinde Muvazenei Maliye En
cümeninde tesibit edilmiş olan kadroyu teca
vüz edemiyeceğinden bahsedildiği halde ikinci 
fıkrasında da devairde yeniden teşkilât ve ta
dilât icrası salâhiyetini encümen kendi üzerine 
alıyor ve bu arzuyu istikbalini icra için de 
emirlerine, merbut cetveldeki tahsisatı hazır 
ve amade bulundurmuş oluyor, Meclis geçen 
devrede Muvazene! Maliyeye bu kabil salâhi
yet vermenin neticesini gördü. Meclis heraıı 
mevcut ve münakit iken encümenin bu hususta 
Meclisi istihdafa- kalkışması muvafık değildir. 
Binaenaleyh maddenin şekli hazırı katiyen mu
vafık değildir. Berveçlhi âti tadili muktazidir. 

27 Eylül 1339 
Yozgad Bayezid Mebusu 

Süleyman Sırrı Şefik 

MADDE 2. — Alelûmum devair! mülkiye ve 
askeriyenin maaş sarfiyatı, Muvazenei Maliye 
Encümeninin 1338 senesinde tesbit etmiş oldu
ğu kadro miktarını tecavüz edemez. Şu ka
dar ki: Her daire için merbut cetvelle sarfı
na mezuniyet verilen mekadiri tecavüz etme
mek üzere lüzum görülecek tadilât ve teşkilât 
Meclisin kararına mütevakkıftır. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin ikinci, cümlesindeki (kad

roların tesbitine) tâbirinden sonra (mevcut 
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vekâletlere tekabül eden her encümenden mün-
tahap birer âzanm huzuriyle) fıkrasının ilâ
vesini teklif eylerim. 

27 Eylül 1339 
Eskişehir Mebusu 

Mehmed Arif 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddede (tevziat esnasında devair 

kadrolarında lâzımgelen tadilât ve tevsiatı 
icra i'l'e kadroların teslbitine Muvazenei Maliye 
Encümeni mezundur) deniliyor. Bu ibareye 
bir kaydın ilâvesi elzemdir. Meclisi Âlinin ka
nun yapmak hakkını terk ve ferağ etme'si gay-
rikabil olduğu noktasından denilmelidir ki: 

(Bu kadrolara ait müzakerat ruzııaını eleri 
Muvazene! Maliye Encümenince tabı ile bütün 
Meclis azasına tevzi olunur, ve müzakerelerde 
kadronun taallûk ettiği encümen âzasiyle bir
likte Meclis âzasından her arzu eden zat hazır 
'bulunarak mütalâa beyan ve rey ita eder.) 

Giresun 
Hakkı Tarık 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçıhi âti tadilini tek

lif eyleriz: Kadroların teshiline her vekâletin 
mensubolduğu encümenle Muvazenei Maliye 
Encümeni âzasından o vekâletin bütçesini, tet-
kika memur zevat müştereken mezundur. 

Karesi İstanbul 
Mehmed Vehbi Ahmed Hamdı 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin altıncı satırındaki (Muva

zene! Maliye Encümeni) cümlesinin (aidol-
duğu encümeni) diye tashihini teklif ederim; 

27 Eylül 1339 
Ertuğrul 

Dr. Fikret 

Riyaseti Celileye 
Müzakere (kâfidir. İkinci maddede «kadro

ların kelimesinden sonra aidolduğu encümenler 
mezundur» tarzında kabulünü teklif eylerim. 

Gümüş an e 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin şu suretle tadilini teklif 

eylerim: 
İşbu tahsisat her daire için merbut . cetvel

de tefrik edilen miktarı tecavüz etmemek üze-
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re fusul ve mevada tevzi ve devair kadrola
rında lâzımgelen tadilât ve tevsiatı icra ile kad
roların tesbitine Heyeti Vekile mezundur. 

Kastamonu Melbusu 
Hasan Fehmi 

Riyaseti Celileye 
'Kadroların tesbitine cümlesinden sonra «en

cümeni aidesince tetkik, heyeti umumiyece 
tasdik olunur» şeklinde ikinci maddenin tadi
lini teklif eylerim. 

Erzurum Me'busu 
Halet 

Riyaseti Celileye 
»İkinci maddenin ikinci fıkrasındaki tadilât 

kelimesiyle vav-ı âtıfanın hazfını teklif eyle
rim. 

Çorum 
•Mustafa 

RElS — Efendim Reşat Beyefendinin, tak
riri bir tay mahiyetinde olmakla 'beraber tak-
rİTİndeki usulün bir karar şeklinde muvakkaten, 
kabulünü teklif ediyorlar, ;bu takriri tekrar 
okuyacağım. 

(Samban Mebusu Reşat Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Yani bu takriri bir karar şeklin
de !kabul ederek maddeyi tayyedelim teklifin
den ibarettir. Binaenaleyh takriri nazarı mü
talâaya alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mü
talâaya aılnmamıiştır efendim. 

Efendim! Diğer iki takrirden birisi Hay
dar Rüşdü Beyfendinin takrir i ; Muvazenei Ma
liye Encümeni ile vekâlete tekabül eden encü
menler tarafından tetkik edilsin diyor, diğeri 
Vehbi Beyefendi takririnde (Muvazene! Ma
liye Encümeninden vekâletlerin bütçelerini tet
kik eden âza ile aidolduğu encümenler) diyor. 

Hulâsa Vehbi Bey, takririnde Muvazenei Ma
liye Encümeninden bir âza ile aidolduğu encü
menler tetkik etsin diyor, Haydar Rüşdü Bey 
tekliflerinde Muvazenei Maliye Encümeni ile aid
olduğu encümen müştereken tetkik etsin diyor. 

x\f ALÎYE VEKlLl HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — -Söz istiyorum, Reis Bey! Demin de 
istedim, vermediniz. 

REİS — Takrirlerin ifadesini henüz ikmal 
edemedim. Takrirler hakkında mı istivorsunuz? 
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MALİYE VEIKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-

müşane) — Takrirler hakkında arz edeceğim 
efendim, bütçenin ve tahsisatın hükmü senenin 
nihayetine kadar iner'i olacağına göre bugünkü 
kadro meselesi 1339 senesi nihayetinde 1340 büt
çesini ne şekilde kabul buyurursanız o şekilde 
meri olacaktır. Bu; ibeş ay için kadrolarda yapı
lacak cüzi tadilât meselesidir. Yoksa Devletin bü
tün kadrola'rı tetkik ve tadil edilecek değildir, 
çünkü bu kadro kanunidir ve böyle bir mesele 
karşısında değiliz. Binaenaleyh bunu ihtisas en
cümenleri yapsın, Muvazenei Maliye Encümeni 
yapsın, Heyeti Vekile yapsın diye muhtelif içti
hat ve fikirlerde bulunuldu. 

1337 senesinde bu kadro mesaili ihtisas encü
menlerine bırakıldı. Meclisin bir karariyle ihtisas 
encümeni kadroların tetkik ederek tanzim etti. 

Beyefendiler; bütçenin masraf kısmı iki yüz 
bini tecavüz etti, evraklar Meclisin Mahzeninde 
mevcuttur. Ve tanzim edilen kadrolar aynen du
ruyor. Meclis Heyeti Umumiyesi bu hali gördük
ten sonra baktı ki : Her encümene böyle ayrıca 
kadro tanzim ettirmenin... 
~ ~ VEHBİ B. (Karesi) — Hayır efendim! 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Bir müspet neticeye vâsıl olmadığını 
gördü ve onun üzerine o kadroları bir kere daha 
müzakere etmedi. O tadilâtın Muvazenei Maliye 
Encümeninde yapılması lâzımgelırdi ki encümen 
fusul ve mevada münkasem bir tahsisat kabul 
etmiş olsaydı Meclis Heyeti Umumiyesindeki mü
zakeresinde, kabul ve tasvibedilirdi, veya redde
dilirdi. Zam ve tenkisler o şekilde olmadığı için 
bu şekle göre bu vazifeyi kim ifa etsin?... Bu hu
susta muhtelif fikirler dermeyan olunuyor. He
yeti Vekile bu zam teklifini yapsın, belki bu doğ
ru değildir, belki Heyeti Celile de bunu muvafık 
ıgörmiyecektir. Ve Meclisi Âliniz görüyorum ki, 
bunu muvafık bulmıyacaktır ve muvafık bulma
ması lâzımgelir. Burada iki esas kalıyor. Heyeti 
Vekile • 1338 kadroları esastır diyor. Çünkü 11 
bütçe Meclis Heyeti Umumiyesinden geçmiştir. 
Diğerleri encümenden çıkmış, gelmiş. Fakat Mec
lis Heyeti Umumiy esinde müzakere edilememiş
tir. Meclis bir kanunla bu husus için Muvazenei 
Maliye Encümenine mezuniyet vermiştir. Şimdi 
ise o kadrolar esastır. Onlar, üzerinde yapılacak 
cüzi tadilât, ki birinci madde ile her vekâlete ve
rilen tahsisatın miktarını tecavüz etmiyeeeli: su
rette bir kadro tanzim edilecektir. İhtisas encü-
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menleri ile Muvazenei Maliye Encümeninin bu 
cüzi tadilâtı müştereken yapmaları en faideli ve 
amelî bir iştir. Eğer bunu doğrudan doğruya 
ihtisas encümenleri yapsın, derseniz arkadaş
lar, o vekâletlerin memuriyetleri arasında ve 
maaşları arasında hiçbir nisbet ve teadül kal
maz. Geçen sene gördük. Bu arz ettiğim 200 Q00 
liralık masraf bütçesi hâsıl oluyordu. Bir vekâ
letteki şube müdüriyeti için 4 000 kuruş maaş 
konmuş, diğer vekâletteki bir şube müdüriyeti 
için 8 000 kuruşluk maaş konmuş, halbuki me
murlar arasında bir nisbet, bir tenazur olmazsa 
bir vekâletteki memurlar nerede fazla maaş gö
rürlerse istifa ederek oraya geçerler. 

MÜNİR B. (Çorum) — Bu sene aynı hal 
yok mudur? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Bu sene mümkün olduğu kadar yok
tur. Bunu her encümen müstakillen yapsın ve 
o encümenin kararı Heyeti Umumiyede arz edi-
lemiyeceği için sene nihayetine kadar lâyete-
gayyer kalacağı için zannederim muvazene nok
tasından bâzı sakatlıklar olabilir. Maaşlar ara
sındaki tesanüt ve teadülden mahrum olur. 
Bu itibarla en muvafık olan şekil meselâ ben-
denizee Sıhhiye Vekâletinin kadrolarında bir 
tadilât lâzımgeliyorsa ve Sıhhiye Vekâletine 
altı ay için Meclisin tahsis ettiği paranın füsul 
ve mevaddma tevzi edileceği zaman Sıhhiye 
Encümeni ile Muvazenei Maliye Encümeni bir
leşirler; müştereken Sıhhiye bütçesini yapar
lar. Maarif bütçesine gelince : Yine Maarif En
cümeni ile müştereken Muvazenei Maliye En
cümeni tetkik eder, aynı suretle füsul ve mevad-
da tevziat ve taksimat yaparlar. Ve bu suretle 
kadrolardaki bu tadilâtı ikmal ve ifa etmiş 
olurlar, bunun amelî şekli budur. Arkadaşlar! 
Çünkü, bu iş beş aylık bir muameledir. Gerçi 
tahsisat altı aylık muamelâtın tedvirine aittir. 
Fakat yapılan kadro Eylül maaşları üzerine 
haizi tesir değildir ve belki bunları tetkik ile 
geçecektir. Nihayet bunların üzerinde yapıla
cak tadilât dört aylıktan ibaret kalacaktır. Za
ten bir ay geçmiştir. Bir ayda da bu tevziat ve 
tadilât ve tetkikat yapılacaktır. (1340) bütçe
sinde ise istediğiniz kadar tasarruf atta bulunur, 
istediğiniz kadar zam yapabilirsiniz. Bundan 
gayri her hangi bir şekil kabul edilecek olursa 
meselâ : Her hangi encümen; maaşları lüzu
mundan fazla tezyidetmiş, masraf fasıllarından 
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para alarak maaşlara zammetmiş veya maaşları 
tenkis ederek masraf fasıllarım tezyidetmiş şe
kilde bir muamele görürse ve bunlar binnetice 
diğer vekâletlerin muamelâtı umumiyesi üzeri
ne icrayi tesir edecek bir şekilde olunca Heyeti 
Celilenizin bu kararını tadil etmeye mecbur 
olacağız. Halbuki vaktimiz çok kıymettardır. 
Ruznamei müzakeratımızm numarası seksen, 
yüze baliğ olmaktadır. Ve her. gün bu miktar 
kabarmaktadır. Bu meseleyi arz ettiğim gibi 
ihtisas encümeniyle Muvazenei Maliye Encü
meni birleşir. Sahibi rey olmak üzere vekili 
aidini de bulundurur. Tenzilât, tevsiat yapar ve 
mesele biter. 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Eeis Bey
efendi rica ederim, takrirler okunduktan sonra 
söz açılıyor. Binaenaleyh, takrirlerden bir ta
nesini kabul etmesi lâzımdır. Meclis bunu 
böyle anlar. Takrirlerden hangisini kabul ediyor
sa onu söylesin, reye konsun. 

VEHBİ B. (Kafesi) — Müsaade buyurunuz; 
^teklif yanlış anlaşılıyor. Encümen 1339 kadro
sunu te^bit edecek değildir. Encümen 1338 sene
sinde ilâve veyaflıut tadilât yapılacak 'kısımlar 
varsa bunları müzakere edecektir ve verilecek tah
sisat dahilindedir. İşin şelkli değişmemiştir, iki 
encümen bir araya gelemez. 

REÎS — Fakat efendim, Hükümet istediği 
zaman; Riyaset vazifesini yapabilir miydi? Behe
mehal izahatı dinledikten sonra Muvazenei Mali
ye Encümeni ile vekâletlere tekabül eden encü
menlerle kadroların tesfbiti hakkındaki takriri tet
kik etmek imkânı o anı gayrimunkasemde müm
kün olabilir miydi Yusuf Beyefendi? 

YUSUF KEMAL B. (Sindb) — Rica ederim 
Reis Beyefendi! Maliye Vekili Beyefendinin söy-
liyebileeeği sözler şimdi kıraat edilen takrirler 
içinde falanı kabul ediyorum demekten başka bir 
şey değildir, sonra biz de söz isteriz. 

REİS — Bir Vekil her vakit söz söyliye'bilir. 
Şimdi söz d'e yoktur, sual de yoktur. Takrirler 
hakkında vekâlet noktai nazarını söylemiştir. Ri
yaset henüz o noktai nazara tevfik ettiği takriri 
sormadan söze başlamıştır. 

YUSUF KEMAL B. (Sindb) — Rica ederim 
t>en Riyasete karşı bir şey söylemedim. Vekil Bey
efendinin sözü Muvazenei Maliye Encümeninin 
(beraber çalışması hakkındaki takriri tercih mahi
yetinden başka bir şey değildir. 
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REÎS — Maalesef söz almadan söylediniz. 

Efendim Maliye Vekili Beyefendi Haydar Rüşdü 
Beyin takririni fcaibu! ediyorlar. Takriri okuya
cağız. 

(Denizli Mebusu Haydar Rüşdü Beyin takri
ri tekrar okundu.) 

REİS — Efendim bu takriri nazarı mütalâa
ya alanlar lütfen el kaldırsın... (Ekseriyet yok, 
sesleri) Müsaade buyurunuz! Kaıbul buyuranlar 
lütfen ayağa kalksın... Kabul edilmiştir. Efendim 
diğer takrirler yalnız aidolduğu encümenlere ve
yahut encümenlerden bir âzanm huzuriyle... Şek
lindedir. Bu takrir âm ve şâmildir. Diğer takrir
lerin reye vaz'ına malhal kalmamıştır. Efendim 
müsaade buyurunuz da su yağmur gibi yağmış 
olan takrirleri tasnif edeyim, Hakkı Târik Bey
efendinin teklifleri, maddeye diğer bir fıkranın 
ilâvesi mahiyetindedir. O da şudur. 

(Hakkı Tanık Beyin takriri tekrar okundu.) 

HAKKI TÂRİK B. (Giresun) — Müsaade 
fouyurun bir kere izah edeyim. 

REÎS — Bu takriri nazarı itibara alanlar lüt
fen el kaldırışın... Kabul edilmemiştir. 

HAKKI TÂRİK B. (Giresun) — Ekseriyet 
yoktur efendim. 

REÎS — Efendim Celse tatil edilmedi, rica 
ederim! Meclis tatil olunmadı. Beş saat mesai sar
fından sonra eğer neticesini dinlemeden dağıla
cak olursak yazık olur. 

MAHMUD CELÂL B. (izmir) — Efendim 
siz de bizzat şikâyet ediyorsunuz! Yağmur gi
bi takrir yağıyor, buyurdunuz! Bunun mânası 
nedir "i 

içtimai âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası I 
2. — Evrakı varide 
3. — Müzakere edilecek mevad 
1. — Posta kanun lâyihası 
2. — Avans kanunu lâyihası ve Muvazenei 

Maliye Encümeni mazbatası 
3. — Aydın, ödemiş, Afyon, İsparta hava

lisinde îdarei Örfiye ilân eıdildiğine dair îcra | 
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REÎS — Efendim sağımdan da, solumdan 

da takrir geliyor. Bu takrirleri; âm ve şâmilini, 
tay tekliflerini nasıl tasnif edelim rica ede
rim? 

Erzurum Mebusu Halet Beyefendinin tak
rirlerini tekrar okuyorum. 

(Halet Beyin tekriri tekrar okundu.) 

REÎS — Bu takriri nazarı mütalâaya alan
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
mamıştır efendim. 

(Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Beyin 
takriri tekrar okundu.) 

RElS — Tabiî bu takririn aksi kabul edil
diği için reye vaz'edilemez. 

(Çorum Mebusu Mustafa Beyin takriri tek
rar okundu.) 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Kadrolarda
ki tadilât meselesi olmasın, yalnız tevsi olsun, 
maksadım budur. Tevsi ile tadil arasında fark 
vardır efendim. 

REÎS — Efendim bu takriri kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 
Efendim başka takrir yok. Nazarı mütalâaya 
"alınan Haydar Rüşdü Beyin takririni encüme
ne havale ediyorum, encümen bu maddeyi ona 
göre tasrih buyursun, ondan sonra göndersin. 

Efendim Cumartesi günü öğleden sonra bir-
buçukta içtima edilmek üzere Celseyi tatil edi
yorum . 

Hitamı müzakerat; saat 6,20 

ruznamesi 

Vekilleri Riyaseti tezkeresi ve Dahiliye Encü
meni mazbatası 

4. — îzalei Şekavet kanunu lâyihası ve Da
hiliye ve Adliye encümeni mazbataları 

5. — Kambiyo kanun lâyihası 
6. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 

hakkındaki teklifler 
7. — Suiistimalden maznun Binbaşı Lûtfi 
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Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası 

8. — Mütareke bidayetinde vatanın emri 
müdafaası maksadiyle ika ' edilen ceraim hak
kında kanun lâyihası 

9. —• Birinci Devrede mebus bulunan zâbi-
tanın vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair 
Müdafaai Milliye Eneümeni mabatası ve tekli
fi kanunisi 

10. — Evkafı mülhaka fazlalarından alın
makta olan malı maktuun ilgasına dair lâyiha 
ve Şer'iye Encümeni mazbatası 

11. — Memurini saire misillû idarei hususi
ye memurlariyle mazulîn ve mütekaidin evlât
larının mektep ücretleri hakkında bir karar it
tihazına dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efen
dinin takriri 

12. — Takdirname ile usulü taltif hakkın
daki Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye 
Encümeninin üç kıta mazbatası 

13. — İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası 

14. — Etibbanm hizmeti mecburiyesi hak
kındaki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Mua
veneti içtimaiye Encümeni mazbatası 

15. — Konya ovası İskası hakkındaki lâyi
ha ve teklifi kanuniye Nafıa Eneümeni maz
batası 

16. — Mahkûmînin tarik bedelâtı nakdiye-
sinin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye 
Nafıa Encümeni mazbatası 

17. —• Yirmidörde münkasim saatin kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin 
takriri 

18. —• Mal müdürlerinin vekâletçe tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve KavUnnîni Ma
liye Encümeni mazbatası 

19. —• Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanini Maliye En
cümeni mazbatası 

20. — Fransızlar zamanında müsadere edi
len me'baliğ hakkındaki tezkere ve Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası 
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21. — Memurini mülkiye Tekaüt Kanunu

nun tadiline dair teklif ve Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası 

22. — Nizamname ve talimatnameler hakkın
da Kanunu Esası Encümeni mazbatası ve Urfa 
Mebusu Şeyh Saffet Efendinin teklifi kanu
nîsi 

23. —• Mâlûlîni guzatın terfii hakkındaki Ka
nunun tefsirine dair tezkere Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası 

24. —• Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâzistan Meşbusu Ekrem Beyin takriri 

25. — Devletin alâmeti mahsusasmı havi 
meskukât darbı hakkında icra i bir karar itası
na dair tezkere ve encümen mazbatası 

26. — Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanunî ve Dahiliye Encüme
ni mazbatası 

27. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 ncu 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası 

28. — îdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
I 14 ncü maddesinin tefsirine dair tezkere ve 

encümen mazbatası 
29. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 

maddesinin tefsirine dair tezkere vo encümen 
mazbatası 

30. — Belediye Kanununun 19 ncu madde
sinin tefsiri hakkında tezkere ve encümen maz
batası 

31. —• Sülüsanı müddeti cezaiyelerini ikmal 
eden mahkûmînin affına ve müebbeden küreğe 
ve kalebentliğe ve nefye mahkûm bulunanların 
cezalarının on'beş sene kürek ve kalebentlik ve 
nefye tahviline dair kanun lâyihası ve Adliye 
Encümeni mazbatası 

32. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkın
da teklifi kanunî ve şayanı müzakere olmadı
ğına dair Nafıa Encümeni mazbatası 

33. — Evkaf hidematı umumiyesi için bir 
milyon lira avans itası hakkındaki (1/163) nu
maralı lâyihai kanuniye 

34. —• Afları Hükümetçe talebedilen müte
addit eşhas hakkında mevrut (3/121) numaralı 
tezkerelere dair Adliye1 Encümeni mazbatası 
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