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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat Saat: 1,45 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası kıraat edilecek, 

OTUZ YEDİNCİ İÇTİMA 

19 Kânunusani 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul edildi. 1340 
senesi Bütçesine tahsisat ilâvesine dair olan tekalif 
ve levayihi kanuniyenin Çarşamba içtimaında müza
keresi tensip ve evrakı varide ait oldukları mahal
lere havale olundu. 

Ahiren Meclise iltihak eden Ve mebuslukları ka
bul olunan Azayi Kiramın tahlifleri icra edildi. 

Yunanistan'a karşı ilân edilen mukabele bilmisil 
kararının esbabı tehiri hakkında Zonguldak Mebusu 
Halil ve Köy Kanununun vilâyette tatbik edilip edil
mediğine dair Karesi Mebusu Vehbi Beylerin sualle
rine Hariciye Vekili Şükrü Kaya ve Dahiliye Vekili 
Cemil Beyler tarafından verilen cevaplar istima 
olundu. 

Zahire ihtiyacını teshil maksadiyle mubaya olu
nacak stok mal hakkındaki kanun lâyihasının müsta-
celen müzakeresine dair Antep Mebusu Ali Cenani 
Deyin takriri kıraat ve kabul edildi. 

Badehu yol mükellefiyeti lâyihai kanuniyesinin 
müzakeresine geçildi. Cereyan eden müzakere neti
cesinde 3 ncü, 19 ve 20 nci maddeler tay, 12, 17 ve 
22 nci maddeler tadilen ve kanunun son iki maddesi 
dahi aynen kabul edildi. 

Müteakiben kanunda münferit bir halde bulunan 
tarik kelimelerinin yol suretinde tadili takarrür et
tikten sonra kanunun heyeti umumiyesi reye vaz ve 
49 redde karşı 103 reyle kabul olundu. Badehu te
neffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Hariciye 

Vekili Şükrü Kaya Beyin teklifi üzerine Türkiye'de 
bulunmayan Yunan tebaasına ait emvali gayrimen-
kulenin idaresi, hakkındaki kanun lâyihasının müza
keresine başlandı ve ledel müzakere birinci ve üçüncü 
maddeler tadilen ve ikinci madde aynen ve kanunun 
heyeti umumiyesi müttefikan kabul edildi ve müte
akiben Çarşamba günü içtima edilmek üzere celse ta
til olundu, 

REİS — Efendim, zabtı sabık hülâsası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zabtı Sabık hülâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER, CEVAPLAR 

/. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin; 
A hır kapı misafirhanesinde iskân edilen mübadillerin 
vaziyeti elimesine dair şifahi suali. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 
2. — Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Beyin; 

Ziraat Vekâleti Müdürlerinden bazılarının lüzumsuz 
seyahat icra ettiklerine vesaireye dair şifahî suali. 

REİS — Ziraat Vekâletine havale edilmiştir. 
Bu sualler mezkûr makamlara 20 Kânunusani 

1341 tarihinde tebliğ olunmuştur. 

3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
/. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendinin; in

tikali ve ahere devir ve ferağı caiz olan kömür ma
denlerinin emvali gayrimenkulei saire gibi teminat 

iraesine cevaz verilmesi hakkında 
(21432) 

teklifi kanunisi 

REÎS — Lâhiya Encümenine havale edilmiştir. 

- 189 — 
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2. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Birin
ci Büyük Millet Meclisi Azasından olup da Mebus 
veya memur olmayan zevata hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisine dair teklifi kanunisi (2/433) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
3. — Trabzon Mebusu Nebi Zade Hamdi Bey ve 

yüz iki refikinin; Sami Paşa Zade Sezai Beye hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında teklifi ka
nunisi (2/434) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilecektir. 

Mazbatalar 
/. — Beyazit Mebusu Süleyman Sudi Beyin; fi

rara sebebiyet maddesinden mahkûm Karaköse kaza
sı ahalisinden Karslı Mahmutağa Zade Hâşim Efen
dinin Af Kanunundan istifade ettirilmesi esbabının is-
tikmaline dair (4/218) numaralı takriri ve affa ma
hal olmadığına dair Adliye Encümeni Mazbatası : 

REÎS — Okunacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Sabık Mardin Jandarma Çavuşu Karaköse kaza

sı ahalisinden Karslı Mahmutağa Zade Haşimin firara 
müteferri cürümden mahkûm olduğu halde aftan 
istifade ettirilmemesi esbabının istifsarını mutazam-
mın Bayezit Mebusu Süleyman Sudi Bey tarafından 
verilen merbut (4/218) numaralı takrir mütalâa ve 
tetkik ve keyfiyet Adliye Vekâletinden istilâm olundu. 

Merkumun ciheti adliyeye teslimi muktazi katil
leri rüşvet ahzederek derdest etmemesinden dolayı 
Encümeni Mülkiyece cinayetle lüzumu muhakemesi
ne ve biîmuhakeme giyaben üç sene müddetle kale
bent edilmesine karar verildiği Vekâleti Muşarini-
leyhanın işarından anlaşılmakla ledettezekkür cürmü-
nün firarî ve bakaya erbabının affına mütedair olan 
29 Teşrinievvel 1339 tarih ve 359 numaralı Kanunun 
dairei şümulünden hariç bulunduğuna müttefikan ka
rar verilmiş olduğu arz olunur efendim. 

Adliye Encümeni Reisi 
Sarıihan 

Mustafa Fevzi 

REÎS — Efendim, mazbatayi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Tezkereler 
1. — Tapu idarelerince istiyfa edilmekte olan rü

sumdan bazılarının tadiline ve bedeli öşür mukataa-
larının iki buçuk kuruşa iblağına mütedair (1 /465) nu
maralı kanun lâyihasının tekrar tetkik olunmak üze

re iadesi hakkında Başvekâletten mevrut tezkere : 
(3/359) 

REİS — Okunacaktır. 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Tapu idarelerince istifa edilmekte olan rüsum
dan bazılarının tadiline ve bedeli öşür mukataaları-
nm iki buçuk kuruşa iblağına mütedair 13 . 3 . 1340 
ve (6/1194) numaralı tezkere ile takdim edilen ve 
tekrar tetkik olunmak üzere istirdadı Maliye Vekâle
ti Celilesinden bildirilen 344 numaralı kanunun iade
sine müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

REİS — Efendim, Hükümetin talebi veçhile iade 
ediyoruz. 

2. — Hariciye Vekâletinin 1338 senesi bütçesinin 
208 nci fosilinin birinci harcirah maddesine mevzu 
tahsisat tamamen sarf edilmiş olduğu cihetle senei 
mezkûreden tahakkuk edip, tediye edilemeyen (7382) 
liranın 1341 senesi Hariciye bütçesine ilâveten vaz'ı 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/358). 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Takrirler ^ 
/. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin; -Marmaris 

kazasına seyrisefain vapurlarının uğratılması temen-
niyatına dair takriri (4/130). 

2. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sururi ve İsmail 
Beylerin; Suşehirine bir doktor tayin ve izamına dair 
temenni takriri (4/129). 

3. — Karahisarı Şarki Mebusu Ali Sururi Beyin; 
Düğünlerde meni israfat hakkındaki kanunun temi
ni tatbikine dikkat ve itina olunmasının Başvekâletçe 
tamimi temenniyatına dair takriri (4/131). 

REİS — Her üç tabir Başvekâlete havale edilmiş
tir. 

Azayi Kiram Muamelatı 
/. — Kırklareli Mebusluğuna intihap olunan Şev

ket Beyin intihap mazbatası. 
REÎS — Dördüncü Şubeye havale edildi. 

2. — Aydın Mebusluklarına intihap olunan Mü
hendis Mithat ve Doktor Reşit Galip Beylerin intihap 
mazbataları. 

REÎS — Birinci Şubeye havale edildi. 

3. — İzmir Mebusluklarına intihap olunan Ahmet 
Münir ve Kâmil Beyler hakkında birinci şube maz
batası. 

REÎS — Okunacaktır. 
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Riyaseti CeKleye 
Ahiren İzmir Mebusluğuna intihap edilmiş olan 

Dahiliye Vekâleti Celilesi Müsteşarı Münir ve Mek
tubu esbak Kamil Beylerin şubemize muhavvel maz-
batai intihabiyeleri şube Heyeti Umumiyesince bit-
tcktik intihabatı vakıanın muvafıkı usul ve kanun 
olduğu anlaşılmış olmakla berayi tesdik Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arza karar verilmiştir efen
dim. 

Birinci Şube Reis Vekili 
Niğde 

Ebubekir Hazım 

REİS — Efendim, şube mazbatasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Şube mazbatası kabul edilmiştir efendim. 

3. — Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında Divanı Riyaset Kararı. 

REİS — Okunacak : . 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer Azayi Kiramın hizaların

da muharrer müddetlerle mezuniyetleri Divanı Riya
setin 20 . 1 . 1340 tarihli sekizinci içtimaında tensip 
edilmiş. 

Veli Çelebi Efendi ( Kastamonu) nun tabip 
raporuna müsteniden iki ay mezuniyetini kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Hasan Sıdkı Bey (Antalya) nın. tabip rapo
runa müsteniden iki ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Bekir Sami (Tokat) in tabip raporuna müs
teniden iki ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın..: Ka
bul edilmiştir. 

Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya) nın tabip ra
poruna müsteniden temdi den iki ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Abidin Bey (Saruhan) nın tabip raporuna müs
teniden temdiden on beş gün mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mehmet Vasfi Bey (Bolu) nun tabip raporu
na müsteniden temdiden on beş gün mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Halit Bey (Niğde) nin tabip raporuna müsteniden 
on beş gün mezuniyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Reşat Bey (Saruhan) m tabip raporuna müste
niden temdiden bir ay mezuniyetini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.... Kabul etmeyenler lütfen el kla-
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Necati Bey (Bursa) nın bir ay tabip raporuna 
müsteniden mezuniyetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İsmail Canbolat Bey (İstanbul) un tabip 
raporuna müsteniden bir buçuk ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş. Olmakla Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Kâzım 

Celâl Nuri Bey (Gelibolu) — Tabip raporuna 
müsteniden bir buçuk ay, 

Ömer Bey (Kars) — Tabip raporuna müsteniden 
On gün, 

Veli Çelebi Efendi (Kastamonu) — Tabip rapo
runa müsteniden iki ay, 

Hasan Sıdkı Bey (Antalya) — Tabip raporuna 
müsteniden iki ay, 

Bekir Sami Bey (Tokat) — Tabip raporuna müs
teniden iki ay, 

.Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya) — Tabip raporuna 
müsteniden temdiden iki ay, 

Abidin Bey (Saruhan) — Tabip raporuna müste
niden temdiden on beş gün, 

Mehmet Vasfi Bey ((Bolu) — Tabip raporuna 
müsteniden temdiden onbeş gün, 

Halit Bey (Niğde) — Tabip raporuna müsteni
den onbeş gün, 

Reşat Bey (Saruhan) — Tabip raporuna müste
niden temdiden bir ay, 

Necati Bey (Bursa) — Tabip raporuna müsteni
den bir ay, 

İsmail Canbolat Bey (İstanbul) — Tabip raporu
na müsteniden bir buçuk ay, 

Doktor Emin Bey (Bolu) — Tabip raporuna 
müsteniden iki ay, 

Halil Sidkı Bey (Ordu) — Tabip raporuna müs
teniden iki ay, 

Şeyh Safvet Efendi (Urfa) — Tabip raporum 
müsteniden temdiden yirmi gün. 
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REİS — Her zatı ayrı ayrı reyinize arz edeceğim. 
(Toptan sesleri) ayrı ayrı reye koymak usuldendir. 

Celâl Nuri Bey (Gelibolu) 'nun tabip raporuna 
müsteniden bir buçuk ay mezuniyetini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ömer Bey (Kars) in tabip raporuna müsteniden 
on gün mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Doktor Emin Bey (Bolu) nun tabip raporuna 
müsteniden iki ay mezuniyetini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırısn... Kabul 
edilmiştir. 

2. SUALLER, 

REİS — Cevapları verilecek suallere geçiyoruz. 
3. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, kabulü 

muvakkat usuliyle hariçten celbine müsade olunan 
kutuluk keresteler hakkında Maliye ve Ticaret Vekâ
letlerinden suali ve Maliye Vekili Abdülhalik Beyin 
şifahî cevabı. 

REİS — Suali okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
9 Nisan 1340 tarihli (Mahsulat ve mamulâtı dahi

liyemiz için istimaline zaruret ve lüzum görülen me-
vadı iptidaiyenin kabulü muvakkat usulüne tevfikan 
bilâresim ithaline dair olan kanunun) birinci mad
desinde (üzüm ve incir) ihracı için istimali zarurî 
olan ve miktarları her sene Maliye ve Ticaret Vekâ-
letlerince tespit ve ilân edilen kutular ve kutuluk 
tahtaların teminata rapten, kabulü muvakkat usulüne 
tevfikan bilâresim ithaline müsaade edilmişti. Bu 
babta Maliye ve Ticaret Vekili Beyefendilerden ati
deki suallerime şifahen cevap vermelerini temenni 
ederim. 

Sual 1. İhraç edilecek incir ve üzüm için ku
tu yapmak üzere hariçten celbi zarurî görülüp kabu
lü muvakkat usuliyle teminata rapten bilâresim itha
line müsaade olunan kutu ve kutuluk tahtadan 
Maliye ve Ticaret Vekâletlerince bermucibi kanun 
şimdiye kadar tespit ve ilân olunan miktar neden iba
rettir ve hangi tarihte ilân edilmiştir? 

Sual 2. Kutu yapmak için hariçten giren keres
teden kutuya tahvil olunarak şimdiye kadar çıkan 
miktar neden ibarettir? 

Halil Sıdkı Bey (Ordu) nun tabip raopruna müs
teniden iki ay mezuniyetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsıın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Şeyh Saffet Efendi (Urfa) nın tabip raporuna 
müsteniden temdidoen yirmi gün mezuniyetini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Meclis 
tatil mi oluyor paşam? Bir buçuk ay da bize verin 
bari. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip — Eren
dim, tabip raporuna müsteniden Meclisi bir ay tatil 
edelim. (Handeler) 

CEVAPLAR 

Sual 3. Bermucibi kanun kabulü muvakkat usu
liyle bilâresim hariçten ithal olunan ve ithaline mü
saade verilen kutu ve kutuluk kereste mukabilinde 
irae olunan teminat miktarı ve cinsleri nedir? 

Kastamonu Mebusu 
Halit 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — 1340 senesi için kereste ihtiyacı 
olarak Ticaret Vekâletiyle bilmuhabere İzmir'e bilâ
resim ithali kabul edilen otuz iki bin beş metre mi
kap kerestedir. Bu ihtiyacat 26 Ağustos 1340 ve 
20 Teşrinisani 1340 tarihinde İzmir Rüsumat Başmü-
düriyeti tarafından ilân edilmiştir. İthal edilen bu 
keresteden şimdiye kadar çıkan kutu miktarı 12 510 
metre mikaptır. İthal olunan keresteye mukabil alı
nan teminat (8 692) liradır ve bu teminat da Ticaret 
Odasından ve Kâtibiadillikten musaddak itibarî tica
ret kefaletnameleridir. 

ı 
HALİT BEY (Kastamonu) — Kâfidir efendim. 

4. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, Ecnebi 
mütehassıslar hakkında Başvekâletten suali ve Başve
kil Ali Fethi Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Suali okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Maliye Vekâletinin 1340 bütçesine ve 54 ncü fas
la Ecnebi Mütehassısları için bir milyon lira vaz ve 
Meclisi Alice kabul edilmişti. Muvazenei Maliye 
Encümeninin mezkûr bütçe mazbatasında da vekâ-
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letlerce celbolunacak mütehassısların miktarı ve ne 
için getirecekleri de zirdeki veçhile tasrih olunmuş
tu. 
Adet 

6 
4 
6 
3 
5 

15 
3 

16 
28 

Dahiliye 
Adliye 
Maliye 
İmar 
Nafia 
Müdafaai Milliye ve Erkânı Harbiye 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Maarif 
İktisat (Ziraat, Ticaret) 

86 Yekûn 

Başvekil Beyefendi Hazretlerinden atideki sual
lere şifahen cevap vermesini temenni ederim. 

Sual 1. Muhtelif vekaletlerce şimdiye kadar ne 
gibi işler için ne kadar mütehassıs celbedilmiştir? 

Sual 2. Mütebaki işler için Ecnebi Mütehassıslar 
ne kadar zaman zarfında celbolunacaklardır. Bu 
bapta teşebbüsatta bulunulmuş mudur? 

Sual 3. Muvazenei Maliye . Encümeni Mazbata
sında 3, 6, 9 aylık için bazı mütehassısların celbi ka
bil ve bazılarının bir buçuk sene için alınması lâzım 
olduğu muharrerdir. Tecrübeye nazaran hükümet 
bu fikirde isabet görmüş müdür? 

Kastamonu Mebusu 
Halit 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Efendim, Kastamonu Mebusu Muhteremi Halit Be
yefendinin suali üç kısmı ihtiva ediyor. Bu kısım
ların her birine ayrı ayrı cevap vereceğim. Birinci 
kısımda şimdiye kadar ne gibi işler için ne kadar 
mütehassıs celbedilmiştir diye soruyorlar. 1340 se
nesi zarfında muhtelif vekâletlerin ne kadar müte
hassıs celbettiğini arz edeceğim. 

Müdafaai Milliye Vekâleti tayyere hidematında 
istihdam edilmek üzere bir sivil muallim ve üç Fran
sız zabiti ile bir makine mütehassısı celbetmiştir, 

Gülhane tatbikat ve saririyat mektebi lâboratııvar 
ve ameliyatında mütehassıslığında istihdam edilmek 
üzere üç Alman celbedilmiştir. 

Adliye Vekâletine Belçika istinaf azasından (Ko-
kelk) asgarî bir ve azamî üç sene müddetle hizmet 
etmek üzere muvafakati istihsal edilmiş ise de mu
maileyhe itası icabeden iki bin Türk altınından iba

ret tahsisatı seneviyesinin bütçede karşılığı olma
ması hasebiyle celbine imkân hasıl olamamıştır. 

Dahiliye Vekâleti Posta ve Telgraf Müdüriyeti 
Umumiyesi için Almanya postalan dairesi memurla
rından Müsyo (Ekkers) celbedilmiştir. Bu zat idarei 
mezkûre Heyeti teftişiyesini tedris ve tensik, merkezi 
idarede ve müdüriyetlerin başlıcâlarında idarî husu-
satın kaffesini teftiş ve takip etmek, telgraf hidema-
tını murakabe, hesabatı tetkik, memurin ve müstah-
diminin istidat ve derecelerini tetkik ve takrir ve 
Heyeti teftişiyeye muamelei teftişiyeye ait nizamna
me, ve talimatnameleri ihzar ve tanzim edecektir. 
Maliye Vekâleti Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 
için mütehassıs olarak Amerika'dan muvakkaten cel
bedilmiş olan Müsyo «Dolara» tetkikatı lâzimeyi 
icra ederek raporlarını vekâlete tevdi ve avdet et
miştir; diğer birkaç mütehassıs celbine tevessül edil
miştir. 

Tapu Müdüriyeti Umumiyesi için dahi muvak
katen celbedilmiş olan mütehassıs elyevm burada olup 
tetkikatiyle iştigal etmektedir. 

Emlâki Milliye ve Heyeti Teftişiye için tavsiye 
olunan zevatın teklif ettikleri şerait pek ağır oldu
ğundan muvafakat edilmemiştir. 

Maarif Vekâleti umumî maarif teşkilâtı hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere Amerikalı Profesör «Con 
Dövey» celbedilmiş ve mumaileyh tetkikatını yapa
rak raporlarını vekâlete vermiştir. 

Asarı atika mütehassısı olarak Macar Profesör
lerinden Doktor «Jöl Mesaruş» celbedilmiş ve 1 Kâ
nunuevvel 1340 tarihinden itibaren işe başlamıştır. 

İstanbul asarı atike müzesindeki gayri islâmı mes
kukâtın tasnifi için Berlin Müze Müdürlerinden 
Müsyo «Reglanğ» celbedilmiş ve vazifesini ifa ede
rek avdet eylemiştir. 

Müzenin Akvamı Kadimei Şarkiye salonlarında-
ki asarın tasnifi için Alman asarı atike mütehassıs
larından Müsyo «Omfr» celbedilmiş ve elyevm İs
tanbul müzesinde ifayi vazife etmekte bulunmuştur. 

Nafıa Vekâleti bütçesinden yalnız limanlar için 
şarta muallak olmak üzere Roterdam liman müdürü 
cejbedilmişse de muaileyhin muhassesatına ait tek
lifi gayri kabili kabul görüldüğünden avdet etmiştir. 

Aandolu hattı için kendi bütçesinden fen müşaviri 
olarak «Mayester Paşa» ve hareket müşaviri olarak 
Mösyö «Dikman» celbedilmiştir. 

Nafıa bütçesinde Ankara - Sivas ve Samsun - Si
vas hatlarıyle, turuku muabir ve umuru miyahiyede 
istihdam edilmek üzere yirmi sekiz kadar ecnebi cel-
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bedilmiş ve bunlardan bir kaçı istifa etmiştir, müte
bakisi elyevm müstahdemdir. 

Zirat Vekâleti; Orman Müdüriyeti Umumiyesine 
Amenajman için bir Macar Mühendisi celbedilmiştir. 
Ziraat Müdüriyeti Umumiyesine biri kimyager diğeri 
ekalimi mütedilei harre nebatatı, zeriyat, garsiyat mü
tehassısı olmak üzere iki mütehassıs ve çiftlik, hay
van bakıcı, konserve, tavukçu ve makinist olarak 
on bir adet usta başı celbedilmiştir. Baytar Müdüri
yeti Umumiyesi için Karacabey harasında istihdam 
edilmek üzere bir antrenör ve bir jokey getirilmiştir. 

Ticaret Vekâleti; Madin Müdüriyeti Umumiyesi 
için petrol mütehassıslarından Lüksemburglu Doktor 
Mühendis «Lüsyosi» celbeylemiştir. 

Sanayi Müdüriyeti Umumiyesince çinicilik hak
kında tetkikatta bulunmak üzere Almanya'dan Dok
tor Müsyo «Perdel» ile Profesör «Gogel» celbedilmiş 
mumaileyhima raporlarını vererek avdet eylemişler
dir. 

Sıhhiye Vekâleti; henüz ecnebi mütehassıs celbet-
memiştir. 

Ziraat Bankası; Lozan Darülfünunu Müderrisle
rinden Müsyo «Morf» banka muhasebesinin ıslâhı 
için celbetmiş ve muahheren görülen lüzum üzerine 
Müdüriyeti Umumiyeye bu zat tayin olunmuştur. 

Sualin ikinci kısmı; mütebaki işler için ne kadar 
mütehassıs ne kadar zamanda celbedilecek ve bu 
babta teşebbüsatta bulunulmuş mudur? Diyor. Buna 
da cevap vereceğim: 

Müdafaai Milliye Vekâleti; Erkânı Harbiye Mek
tebi ile Harbiye ve Endaht ve Tatbikat Mekteplerin
de ve diğer hidematı müsellahai askeriyede istihdam 
edilecek mütehassıslar için tetkikat icrası zımnında 
Erkânı Harbiyei Umumiyece Mirliva Naci Paşa 
Riyasetinde Avrupa'ya izam edilen tetkik Heyetine 
talimat verilmiştir. Bu babta kati karar verilmek 
üzere Heyetin raporuna intizar edilmektedir. Bu 
meyanda kıtaatı fenniye için Fransadan ayrıca bir 
binbaşı ile iki zabitin celbi için müzakerat cereyan 
etmektedir. 

Muharebe gazlarıyla mesaha kıtaatı ve umuru 
baytariye için ateşe militerler vasıtasiyle takibat icra 
edilmektedir. 

Adliye Vekâleti; matlup tahsisat verildiği takdir
de senei atiyede mütehassıs celbini temin eyleyecek
tir. 

Dahiliye Vekâleti; Emniyeti Umumiye, İdarei Ma-
halliyei Vilâyat, Memurin, Heyet teftişiye, Nüfus şu
beleri için celbi icap eden mütehassısların şeraiti ka

bul ve istihdamları hakkında muhabere cereyan et
mektedir. Bu muhaberat henüz müspet bir neticeye 

Maliye Vekâleti; Norveçte Basireti İçtimaiye Ne
zaretinin İçtimaî sigorta mütehassısı olan Müsyo 
«Norvaldstronı» ile mutabakat hasıl olmuş ve harcı
rahı hakkında muhaberat icra edilmekte bulunmuş
tur. 

İkinci Rüsumat mütehassısının şu birkaç ay zar
fında celbi ümit edilmektedir. 

Emlâki Milliye ve Heyeti Taftişiye için de bir 
mütehassıs celbine çalışılmaktadır. 

Maarif Vekâleti; mektep müzesi ile elişîeri müte
hassısı sıfatiyle iki mütehassısın daha celbine teves
sül etmiştir. 

Nafıa Vekâleti; su, elektrik, tayyare mütehassıs
larının celbi tasavvur edilmekte ise de henüz celbe-
dilmemiştir. Yani 1341 senesi tasavvuratı içindedir. 

Ziraat Vekâleti; mütebaki işler için azamî altı 
ay zarfında iktiza eden mütehassısları celbeleyecektir 
ve bu hususta muhtelif milletlere mensup mütehas
sıslarla ve sefaretlerimizle muhabere cereyan etmek
tedir. 

Ticaret Vekâleti; Maaddin Müdüriyeti Umumiyesi 
için Avusturya'dan kömür ve demir mütehassısı 
«Doktor Mühendis Grambek» i celbeylemek üzere
dir. Kezalik vesaiti nakliye ve tesisatı madeniye için 
bir ve maadini saire için bir mütehassıs celbi muta
savverdir. 

Ticaret Müdüriyeti Umumiyesi için nakliyatı ber
riye ve bahriyeye ve gümrük tarifeleri ve tedrisatı 
ticariye için üç mütehassıs celbi tasavvur edilmekte
dir. Sanayi ve Mesai Müdüriyeti Umumiyesi için, 
şeker, çelik, boyacılık, kuvayı miyahiye elektrik için 
üç mütehassıs mutasavverdir. Bunun için hususatı 
mezkûrede sahibi ihtisas zevat ile muhaberede bu
lunmakta ise de mumaileyhim ile ne kadar zaman 
zarfında itilâf hasıl olacağı ve ne zamana kadar 
celbedilebilecekleri tayin edilememektedir. 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti; Alman
ya'da birkaç mütehassıs zat ile muhabere etmektedir. 
Avrupa'dan müracaat eden bazı mütehassıslara, icra 
edilen tahkikat neticesinde ademi kifayetleri anlaşıl
dığından muvafakat edilmemiştir. Cemiyeti Akvam 
ve Hıfzıssıhha şubesine de müracaat edilmiş ise de 
henüz cevap alınamamıştır. Marta kadar intacı kuv
vetle memuldur. Vekâlet şimdilik malarya ve hıfzıs-
sıhhai umumiye mütehassısları getirmek arzusun
dadır. 
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Ziraat Bankası; Lozan Darülfünunu Ulumu Âli-
yei Ticariye mezunlarından ve Hukuk doktorlarından 
Müsyo «Granşanın» Müdüri Umuminin mesaisine 
muavenet etmek üzere celbi takarrür etmiş ve ken
disine tebligat yapılmıştır. Şehri hal zarfında vazi
fesine mübaşereti muhakkaktır. Teftiş umurunun 
ıslâh ve tensiki için ecnebi mütehasıs celbine teşebbüs 
edildiği gibi bir sigorta mütehassısı, ile de muhabere 
icra edilmektedir. 

Sualin üçüncü kısmı; Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatasında 3 - 6 - 9 ay için celbi kabil ve ba^ 
zılarının bir buçuk sene için alınması lâzım olduğu 
muharrerdi. Tecrübeye nazaran Hükümet bu fikir
de isabet görmüş müdür? 

Efendim; 3 - 6 - 9 aylık gibi müddetler için mü
tehassıs celbi hususunda yapılan tecrübede bir isa
bet görülememiştir. Hakikaten yalnız üç ay için 
bulunduğu mevkii memuriyetini terkedecek altı veya 
dokuz ay için mütehassıslar zuhur etmemiştir veya
hut gayet ağır şerait dermeyan etmişlerdir. Üç veya 
altı ay için bunların vazifelerinden ve hizmetlerinden 
ve ihtisaslarından bihakkın istifade edilememiştir. 
Binaenaleyh yapılan tecrübelere göre böyle üç veya 
altı veya dokuz ay müddetler için mütehassıslar celbi 
pek de muvafık neticeler vermemiştir. , 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, Başve
kil Fethi Beyefendinin izahatlarına teşekkür ederim. 
Heyeti Celileniz Ecnebi mütehassıslarına olan ihti
yacımızı takdir buyurarak 1340 bütçesine bir milyon 
lira vaz buyurmuştu. Şimdiye kadar ne yapılmış 
olduğunu anlamak için bu sual takririni vermiştim. 
Heyeti Celilenizce de malûm olduğu üzere bazı vekâ
letler bütçede mevzu mütehasısıları hiç getirmemiş
lerdir. Meselâ: Arzu edilirdi ki, jandarma, polis 
için birer mütehassıs gelsin nitekim burada İmar ve 
İskân meselesi Heyeti Celilenizi pek ziyade mütees
sir edecek safhalar arz etti ve elan da şikâyatın ar
kası kesilmiş değildir ve bu mesele için de bir müte
hassıs gelmemiştir. Halbuki 1340 senesi bütçesi ka
bul edileli bir sene olmuştur. Şu bir «ene zarfında 
mütehassıslar celbedilebilirdi. Sonra mütehassısları 
getirmekten maksadımız tabiî bunları malumatına, 
fenne ve ilme olan ihtiyacımızdandır. Meselâ Sıhhiye 
Vekâleti bize sıtma mücadelesi için bir kanun yapı
yor fakat henüz sıtma için bir mütehassıs celbetme-
miştir. Arzu edilirdi ki bu malarya için bir müte
hassıs getirilerek mücadeleye esaslı girişilsin de bu 
kanun ondan sonra Meclisten çıkarılsın. Halbuki 
zaman geçmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekâletince getirilen mütehas
sıslar ve getirileceği bildirilenler sureti umumiyede 
maksada kâfidir. Yalnız son zamnlarda bilhassa 
topçu endaht kavaidi hemen alt üst olmuştur. Topçu 
endaht mektebi için mütehassısların biran evvel ge
tirilmesini ve keza Erkânı Harp.Mektebi için lüzumu 
derkâr olan mütehassısın bir an evvel celbini temenni 
ederim. 

Müddetler evvelce de bendenizin nazarı dikka
timi celbederek hatta geçen sene de bir takrir ver
miştim ve Heyeti Celileniz kabul buyurmuştu. Ara
ya bütçe müzakeresi girdiğinden benim takririm esas
lı surette müzakere edilemedi, onda demiştim ki bu 
3 - 6 - 9 aylık çelbedeceğimiz mütehassıslardan biz 
istifade edemeyiz. Onun için mütehassıs Encümen
leri vekiller ile temas ederek hangi işlere ne kadar 
müddetle mütehassıslar ceibedilmek lazımsa bunları 
tespit etsinler. Fakat hangi işler için ne kadar müd
detle celboîunacakları yalnız Encümenin mazbata
sında münderiç kaldı. Hükümetin de teklifi değildir 
yani esas itibariyle yalnız mazbata da vardır. Olabilir 
ki biz her iş için mütehassıs getirmeye lüzum gör
meyebiliriz. Nitekim izahatta Heyeti Celilenize arz 
edildi. Deniliyor ki meselâ: Nafıa Vekâleti liman 
için mütehassıs olarak Roterdam liman müdürünü 
getirtmek istemiş fakat şeraitte uyuşulamamış, gayet 
yüksek bir para istemiştir. Eğer biz başka cihetler
den tasarruf edebilseydik böyle kıymetli adamlar için 
iki bin değil belki üç de verebilirdik. Başvekil Be
yefendiden çok rica ederim. 1341 "senesinde hangi 
işler için ne kadar müddetle mütehassıslara ihtiyacı
mız vardır? Esaslı surette tespit buyrulsun. Efen
dim; bir mütehassıs bilhassa kıymetli mütehassıslar, 
Avrupa'nın lüks hayatına alışmış olan bu zatlar bi
zim memlekete gelmek için her halde ağır şerait der
meyan edeceği tabiidir. Eğer o adamdan biz istifade 
etmek istiyorsak onun isteyeceği şeraiti kabul etmek 
mecburiyetindeyiz kanaatindeyim. îki bin lira isti
yorsa vermeliyiz, fakat diğer şeylerden fedakârlık 
etmiş olmalıyız. Her halde bu mesele hakkında Baş
vekil Beyefendi Hazretlerinin daha ciddî tedabir it
tihaz buyurmalarını istirham ederim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Efendim, şuabatı idariyemizide ihtisasa taalluk eden 
bilcümle hususatta ecnebi ve yerli mütehassıslardan 
istifade etmek için 1341 senesi zarfında esaslı ve kati 
surette tedabir almak hükümetin cümlei makasıdın-
dandır. Binaenaleyh 1341 senesi zarfında bu cihetin 
tamamen tatbik edileceğini zan ve ümit ediyorum. 
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5. — Rize Mebusu Ali Beyin; Rize ve havalisinin 
ahval ve teşkilâtı sıhhiyesine dair Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Vekâletinden suali ve Sıhhiye Vekili 
Dr. Mazhar Beyin şifahî cevabı. 

REİS — Suali okuyoruz. 

Riyeseti Celileye 
Atideki suallerime Sıhhiye Vekili Beyefendinin 

celsei aleniyede şifahen cevap vermesini rica ede
rim. 

1. Rize ve mülhakatının teşkilâtı sıhhiyesi itmam 
edilmiş midir? 

2. Rize ve mülhakatının ahvali sıhhiyesi ne mer
kezdedir, ne gibi hastalıklar icrayi hükmetmekte
dir? 

3. Rize'nin nüfusu umumiyesi ve vaziyeti coğra-
fiyesi itibariyle bir hastaneye ihtiyacı var mıdır 
ve bu hastanenin idarei hususiyesi tarafından tesisi 
mümkün olamadığı varidatı kâfi gelmediği 270 bin 
nüfusun vaziyeti sıhhiyesi ne olacaktır? 

4. Kurayi Seba nahiyesinin merkez kazaya ve 
Hemşinin Atina kazasına 18 saat mesafede köyleri 
olduğu cihetle bu nahiyelere birer küçük sıhhiye me
muru gönderilmiş midir? Mapavri nahiyesi kaza 
olmaya namzet olduğu ve belki bu sene içtima eden 
Meclisi Umumî buna karar vereceği şüphesiz bulun
duğu cihetle burası için köyler arasındaki mesafe 
nazarı dikkate alınarak küçük sıhhiye memuru tayin 
edilmiş midir? 

Rize Mebusu 
Ali 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR MAZHAR BEY 
(Aydın) — Efendim, birinci sual Rize ve mülhakatı
nın teşkilâtı sıhhiyesi ikmal edilmiş midir? Bu suale 
vereceğim cevap budur: Rize vilâyeti kadrosu Mu-
vazenei Umumiye dahilinde, merkezde bir Sıhhiye 
müdürü, bir kâtip vardır. Atina ve Hopa kazaların
da birer hükümet tabibi ve birer sıhhiye memuru 
ve keza birer tedavi evi bulunuyor. Binaenaleyh 
böyle kazalarında ve nahiyelerinde sıhhiye memuru, 
doktor ve tedavi evi tesis edilmiş olması gösteriyor 
ki birçok vilâyetlerimize nazaran Rize'nin teşkilâtı 
sıhhiyesi hemen tamam denilebilecek bir derecede
dir. 

TALAT BEY (Ardahan) — Ardahan'da doktor 
bile yoktur. 

SIHHİYE VEKİLİ MAZHAR BEY (Devamla) 
— Ahiren görülen lüzuma binaen Kurayı Seba na
hiyesi ile Atina kazasına ve Hemsin ve Hopa kaza-

| sının nahiyelerine bir sıhhiye memuru ilâve edilmiş
tir. Bunlardan şimdilik Kurayı Seba nahiyesinde 

I olanı tavzif edilmiştir, Vaziyeti sıhhiyesi: Emrazı 
I sariye noktai nazarından hiç vukuat yoktur. Gayet 

salimdir. Vuku bulan şeyler alelade her tarafta te-
I saduf edilen emrazi adiyedendir. Bu husustaki vu

kuat da mühim derecede değildir. Nitekim aldığı
mız istatistiklere nazaran şayanı şükrandır ki tevel-
lüdat vefiyatın hemen üç misli fazla nispettedir. Üç 
ay zarfında kırk köy küçük sıhhiye memurları ve 

I tabipler tarafından gezilerek kinin tevziatı yapılmış 
ve ayrıca on yedi firengili de tahtı tedaviye alınmış
tır. Binaenaleyh vaziyeti sıhhiyesi itibariyle de 
şayanı ehemmiyet hiç bir vaka yoktur. Tabiî şekilde 

I cereyan etmektedir. Diğer bir sualleri vardır efen
dim. İdarei hususiyesi hastane yapmaya mukte
dir olmadığı takdirde orada hastane yapmak için ne 
yapılacaktır? 

Malumu âlileridir ki hükümet doğrudan doğruya 
bütün vilâyet ve kasabalarda hastane açmak mevki
inde değildir. Bu hususta mahallî hükümetin ve be
lediyelerin de muayyen vazaifi vardır. Hükümet 
yalnız bu muayyen ve mahallî vazaifi ifaya teşvik ol
mak üzere bu hususta daha kıymetli meblağlar tahsis 
eden vilâyetlere yardım etmektedir. Rize vilâyeti 
hiç bir hastane esası kurmamış olduğu için orada bü
tün hastanesini tesis ve idame etmek gibi mühim 
bir mesrafı umumî bütçe doğrudan doğruya kendi 
üzerine alamaz. Şayanı temennidir ki birçok vilâ
yetlerimize olduğu gibi Rize Vilâyeti idarei hususi
yesi de bir şey tahsis etsin ve Sıhhiye Vekâleti de 
bütçe dahilinde mümkün olan vazifeyi ifa etsin. Bu 
hususta bir rakam okuyacağım. Rize vilâyetinin 
idarei hususiyesinin (144 285) lira varidat olduğu 
halde vazaifi sıhhiyesi için yüzde bire karip bir 
meblâğ tahsis etmiştir. Binaenaleyh bu hususta ma
halli idaresi vazaifi sıhhiyeyi takdir eder ve bu yolda 
bir adım atarsa Sıhhiye Vekâleti elden gelen mu
aveneti (Muavenet) faslından derhal ifa edecektir. 

ALİ BEY (Rize) — Çok teşekkür ederiz efen
dim. 

6. — Rize Mebusu Ali Beyin; İstanbul Bezmi-
âlem kız lisesi talebelerinden bir hanımın billiğfal ka
çırılması suretiyle tahaddüs eden vaziyet hakkında 
Adliye ve Marif Vekâletlerinden suali ve Saraçoğlu 
Şükrü Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Sual okunacaktır. 
Riyaseti Celileye 

Bezmiâlem Lisesi talebelerinden 13 yaşında bir 
| hanımın başka ve daha iyi bir mektebe kayıt edile-
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Ceği suretinde kiracıları tarafından iğfal edilerek ka
çırıldığını ve badehu tenkihine ebeveyni tarafından 
rıza gösterildiğinden iade edildiğini ve badettenkih 
Erzurum'a götürülmek istenildiği ve çocuğun ise ebe
veyninden ayrılmak istemediğini Son Telgraf yazdı. 
Vaka İstanbul'da bir mektep talebesinin biliğfal ka
çırılmasından ibaret olmakla alelade vakayii zabıta
dan görülürse de hükümet tarafından takibata teves
sül edildiğinin efkârı umumiyece tenevvürüne lüzum 
gördüğümden ve hareketi vakıa kanunu cezanın 
206 nci maddesine temas eden efalden bulunduğun
dan fiili vakiin hudusuna muavenet eden var mıdır? 
Ve nerede saklanmıştır, haklarında tahkikat ve taki
bat icra edilmiş midir, veyahut vakanın mı esası 
yoktur? Hususatı mezkûreye celsei aleniyede şifahen 

1. — 1340 senesi bütçesine 7 321 538'Ura-89 ku
ruşluk tahsisat ilâvesi hakkında (1/587) ve yine 
1340 senesi Muhasscsatı Zatiye bütçesine 120 000 
lira tahsisatı fevkelâde itasına mütedair 1/583) ve 
Müdafaai Milliye Vekâletinin senei mezkûre bütçe
sinde münakale icrasına dair (1/590) numaralı Baş
vekâletten mevrut üç kıt'a kanun lâyihasiyle idare 
Heyetinin Riyaseti Cumhur Bütçesinde telgraf ücu-
ratı namiyle açılan (A/16) faslına yirmi bin lira tah
sisat ilâvesine dair (2/420) numaralı teklifi kanunisi 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mizbatası : 

1340 senesi bütçesine 7 321 588 lira 89 kuruşluk 
tahsisat ilâvesi hakkında Başvekâletten mevrut (1/587) 
numaralı kanun lâyihası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1340 senesi bütçesine mevzu tahsisatın ademi ki-

fayesi hasebiyle ve bazı vekaletlerce vuku bulan ta
lep üzerine Maliye Vekâleti Celilesince bittevhit tan
zim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 7 . 1 . 1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden 7 321 588 lira 89 kuruşluk tahsisat lâ-
yihai kanuniyesi ile esbabı mucibe tezkereleri, mer-
butatı leffen takdim edilmiştir. Muktezasının ifası
na müsade buyrulmasını istirham eylerim efendim. 

• Başvekil 
Ali Fethi 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — 1340 senesi bütçesinin merbut cet

velde muharrer füsul ve mevadı muhtelifesine 

Adliye ve Maarif Vekili muhteremi Beyefendiler 
tarafından cevap verilmesini rica eylerim efendim. 

Rize 
Ali 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Efendim, meseleyi mahallinden sor
duk aldığımız cevapta bu hanım kızın vakadan iki 
ay evvel mektepten alâkasını kesmiş olduğunu... (Kâ
fi sesleri) 

ALÎ BEY (Rize) — O halde mesele yoktur. Bir 
mektep talebesi olduğu için sormuştum kâfidir efen
dim. 

REİS — Feridun Fikri Beyin bir sual takriri var
dır. Kendisi burada yoktur. Onu ve diğer sualleri 
atideki celseye talik ile müzakere edilecek mevada 
geçiyoruz. 

7 321 58S lira 89 kuruşun tahsisatı munzama olarak 
ilâvesiyle sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — 1340 senesi Maarif bütçesinin 234 ncü 
faslının sekizinci Darülmuâllimin ve Darülmuallimatı 
iptidaiyeier mesarifi maddesinden «19 500» lira bit-
tenzil «2 500» lirası 236 ncı faslın birinci mekâtibi 
umumiye levazım tesisiye maddesine «17 000» lirası 
mezkûr faslın ikinci mekâtibi umumiye âlatı dersi ye 
ve kitap esmanı maddesine ve Ticaret Vekâletinin 
senei merkume bütçesinin 269 ncu merkez mesarifi 
müteferrikası faslından 5 000 lira bittenzil yeniden 
açılacak (A/284) faslına naklolunmuştur. 

Madde 3. — Bahriye Vekâletinin 1341 senesi 
bütçesinde Vekil tahsisatı için müceddeden (A/308), 
memurini mazule maşatı için (B/320) ve otomobil 
bedeli için (C/310) ve Düyünü Umumiyenin kezalik 
1340 senesi bütçesinde Avusturya, Macaristan Ban
kaları avansı için (A/99) fasılları kuşat edilmiştir. 

Madde 4. — Düyunu umumiye bütçesinin 100 ncü 
tekalifi milliye ve vesaiti nakliye düyunu ile emanatı 
adiye ve depozite karşılığı faslına mevzu mebaliğden 
1340 senesi zarfında sarf edilemeyen 1341 senesine dev-. 
ren sarfolunur. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

7 . 1 . 1341 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esat 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Dâhiliye Vekili 
M. Cemil 

-Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Mazhar 

(A) Cetveli 
Başvekâlet 
Maliye 
Düyunu Umumiye 
Hariciye 
Adliye 
Maarif 
Nafia 
Ticaret 
Bahriye 
Ziraat 

Yekûn 

3 964 
347 093 

6 390 700 
72 500 
40 000 

123 761 
250 000 

3 000 
5 570 89 

85 000 
7 321 588,89 

Başvekâlet 
Esbabı mucibe 

Başvekâleti Celileye mensup memurini mazule-

nin maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri için 1340 senesi 
Bütçesine mevzu tahsisatın kamilen sarfedilmiş olma
sına mebni yeniden tahsis kılınan memurini mazule 
maaşatı için bütçede karşılık kalmamıştır. Maaşatı 
mebhusenin temini tesfiyesi için Başvekâlet bütçe
sinin otuzuncu faslının birinci memurini mazule 
maaşı tertibine (1 890) ve faslı mezkûrun ikinci tahsi
satı fevkalâde tertibine de (2 074) ki ceman (3 964) li
ralık tahsisatı munzamanın istihsali zarurî görül
müş ve bu babta tanzim olunan lâyihai kanuniye 
leffen takdim kılınmıştır efendim. 
F. M. Adet Lira 

30 1 Memurini mazule maaşı 1 890 
2 Memurini mazule tahsisatı fevkâ 

lâdesi 2 074 
Yekûn 3 984 

Maliye Vekâleti 
Esbabı mucibe 

Lozan Muahedenamesi mucibince Düyunu Umu-
miyei Osmaniyeden hissemize isabet eden mürette
batı seneviyenin miktarı hakkında Meclisi İdare ile 
aramızda zuhur eden ihtilâfın muahedenamenin mad-
dei mahsusasına tevfikan Cemiyeti Akvam tarafın

dan tayin olunan hakeme karşı müdafaamızı de
ruhte eden İsviçreli Profesör. Mersiye'nin harcirah 
ücreti 'ile Hükümetçe "tayini icap eden murahhas ve 
müşavirlerin yevmiye ve ücretlerine ve Düyunu 
Umumiye mesailinin halli için sair masarife sarfolun-
mak üzere masarifi gayri melhuze tertibinden elli 
bin liraJık tahsisatı munzamma istihsali zarureti 
hâsıl olmuştur. 

Başvekâleti Celileye 
Darüleytamlar Müdüriyeti Umumiyesinin 26 Mart 

1340 tarihli ve 454 numaralı 1340 senesi Bütçe Ka
nunun üçüncü maddesinde Darüleytamlar bütçesi
nin açığı Hükümetçe yeni bir menbaı varidatla temin 
edilinceye kadar Hazineden avans suretiyle tedi
ye olunacağı tasrih edilmiş olduğu halde Maliye 
Vekâleti bütçesinin elli altıncı faslında (Darüleytam-
lara yardım) olarak yalnız dokuzyüzotuz bin lira vaze
dilmiş olmasına ve Darüleytamlar için henüz bir 
membaı varidat temin edilememiş bulunmasına bi
naen müdüriyeti umumiyenin varidat ve masarifa-
tı umumiyesine nazaran bütçe açığı olan yüz dok
san yedi bin doksan üç liranın tahsisatın âdemi mev
cudu hasebiyle Maliye Vekâletinden ahzına imkânı 
kanunî görülmemiş olduğundan meblâğı mezbunun 
temini tediyesi için Maliye Vekâleti Celilesi bütçe
sinin marülarz elli altıncı faslına yüz doksan yedi bin 
doksan üç lira tahsisatı munzammanın ilâve ve ita
sı zımnında tanzim edilen lâyihai Kanuniye Meclisi 
Milliye teklif edilmek üzere merbuten arz ve takdim 
kılındı efendim. 

Saraçoğlu Şükrü 
Maarif Vekili 

F. M. Nevi Muhassesat Lira 

42 5 Reddiyat 
49 Masarifi gayri melhuze 
56 Darüleytamlara yardım 

Yekûn 

100 000 
50 000 
197 093 
347 093 

Düyunu Umumiye 
Esbabı mucibe 

23 Temmuz 1923 tarihli Lozan Muahedenamesi 
mucibince icrası muktazi bulunan mürettebatı sene
viye taksimine taliken 1340 senesi Bütçesinin ikinci 
kısmına dâhil istikrazatı hariciye ile üçüncü kıs
mındaki Hazine tahvilâtı, Fenerler İdaresi avansları 
ve Köstence kablo şirketinin avansı için senei mez-
kûre bütçesine tahsisat vazedilmemiş ve Hükümeti 
Osmaniye tarafından 4 Mart 1331 tarihinde Suçyeta 
Komerçiyale Doryanteden ahz olunup tevzie dâhil 
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bulunmayan yüzonbin liralık avansın zamanı tedi
yesi dahi muahedei sulhiyenin mevkii meriyete va-
zı tarihiyle munasebettar olmasına binaen yalnız 
ismi zikredilmekle iktifa edilerek diğerleri gibi tah-
sisatsız bırakılmıştı. Düyünü Umumiye Meclisi İda
resi, 6 Ağustos 1924 tarihinde mevkii meriyete gi
ren muahedenin kendisine tahmil ettiği vazifei tak
simi ifa ile alâkadar devletlerden her birine isabet 
eden hisseleri irae etmek üzere tanzim eylediği he-
sabat mecmuası 10 Teşrinisani 1924 tarihinde bit-
tevdi 6 Ağustos 1340'dan 28 Şubat 1341 tarihine ka
dar güzeran edecek olan iki yüz altı günlük müddete 
ait mürettebatı seneviye miktarının sene nihayetin
de tediye edileceğini işar eylemiştir. Gerçi hesaba-
tın tetkikatı neticesinde şayanı kabul görülmeyen ni-
kat hakkında muahedenamenin kırkyedinci maddesi 
mucibince bir hakem tayini zımnında Cemiyeti Ak
vama müracaat edilmiş ise de hâkeme müracaat hu
susunun teksiti seneviye tediyatını tehir edemeyece
ği maddei mezburede muharrer bulunmasına meb-
ni mârüzzikr ikiyüzaltı günlük mürettebatın tesvi
yesi zarurî bulunmuş ve merbut (A) işaretli cetvelde 
muharrer olduğu üzere istikrazların faiz, resülmal ve 
Komisyon mürettebatı ile ilânat ve sair bazı masarifi 
müteferrikasına mukabil taallûk ettiği fasıllar itiba
riyle ve merbut kanun lâyihasının birinci maddesiy
le ceman iki milyon üç yüz seksen sekiz bin dörtyüz 
elli dokuz lira tahsisat talebine lüzum hâsıl olmuş
tur. 

Doklar, tersaneler ve işaatı bahriye istikrazının te-
diyei mürettebatı muahedenameye merbut ve bazı 
imtiyazata müteallik bulunan onikinci protokolün 
ikinci maddesinin birinci fıkrası mucibince cereyan 
edecek, müzakere neticesinde muallak olduğundan 
bunun için şimdilig bir meblâğ teklif edilmemiştir. 

Hazine tahvilleri ile avanslara mukabil 93 - 99 ncu 
fasıldan itası muktazi tahsisat dahi merbut (B) işaret
li cetvelde ve lâyihanın ikinci maddesinde olduğu 
üzere dokuzyüz doksanyedi bin ikiyüzkırkaltı lira-

- ya baliğ olmaktadır. 1911, 1912, ve 1913 seneleri Ha-
. zlne tahvilâtı muahedei sulhiyenin (54) ncu madde

si mucibince mukavelenamelerinde muayyen tediye 
tarihlerinden itibaren on sene müddet zarfında lâ-
zimüttediye olduğundan, tahvilâtı mezkûre için 
mevzu mekadir senei haliye zarfında tesviyesi muk
tazi tekasite aittir. 

13 Haziran tarihli Ankara itilâhnamesi 1341 se
nesi nihayetine kadar olan reji avansının tekasiti-
ni tamamen kapatmış olduğu ve binaenaleyh o za- | 

mana kadar tarafımızdan bir şey tesviyesi icabet-
meyeceği .cihetle tahsisat konulmamıştır. 

Fenerler İdaresinin 18 Ağustos 1904 ve 18 Tem
muz 1907 ve 16 Nisan 1913 tarihli her üç avansının 
da karşılığını fenerler hâsılatından Hükümet hisse
si teşkil etmesine nazaran varidat bütçesine mev
zu miktarın işbu avanslar ve tediyatı için aynen 
derci icap etmekle varidat bütçesine dâhil olan beş-
yüzbin lira vaz olunmuştur. 

Sosyete Komerçiyale Doryante Bankası avansı 
bazı hisse senedat ve tahvilât terhini suretiyle 4 Mart 
1331 tarihinde altı ay müddet için yüzde altı faiz ve 
yüzde yarım komisyon ile Hükümeti Osmaniye ta
rafından alınmış olan yüzon bin liradan ibaret olup 
zamanı tediyesi faizinden başka yüzde bir komisyon 
dahi verilmek şartiyle sulhun aktinden altı ay son
raya kadar temdit edilmişti. 

6 Şubat 1340 tarihinde vacibüttediye olan meblâğı 
mezbure yüzde altı faiz ve yüzde bir komisyon ki ce
man 7 % üzerinden hesap edilen yetmiş yedi bin lira 
zam edilirse yüz seksen yedi bin liraya baliğ olur ki 
teklif edilen tahsisat da bu miktardır. 

Kanunun üçüncü maddesi Avusturya - Macaris
tan bankalar avansı namiyle mükerrer 99 numaralı 
bir fasıl küşadiyle beş bin liralık tahsisat vazına mü
tedairdir. 

Harbi Umumî esnasında Avusturya'ya sipariş edi
len mühimmatı harbiye bedellerini ve nakliyatı aske
riyeden dolayı Şark Demiryolları şirketinin matluba-
tını tesviyeye tahsis edilmek üzere Mayıs 1917 tari
hinde Hükümeti Osmaniye ile mülga Avusturya - Ma
caristan bankalarından mürekkep bir grup arasında 
iki yüz kırk milyon kuronluk bir avans mukavelesi 
akdedilmişti. Bunun yalnız yüz otuz yedi milyon üç 
yüz kırk beş bin sekiz yüz doksan kronu istimal ve 
tedvin edilmiş olup mukabilinde harbe hitam veren 
muahedenin imzasından itibaren yedinci ayın iptida
sından on ikinci ayın nihayetine kadar olan müddet 
zarfında kabili tecdit bonolar ita edilmiş ve hululü 
vadede tediyei deyin edilemezse uzun müddetli bir 
istikraz haline ifraı da mukavelenin cümlei şeraitin
den bulunmuştu. 

Mütarekeyi müteakip bonoların tecdidi için hiç 
bir muamele sebketmediği gibi kronun kıymetindeki 
fevkelhad düşkünlükten dolayı hamiller tarafından 
da bir müracaat vaki olmamıştır. Müessesatı hususi-
yeden ahzı itibariyle Lozan muahedesinin (62) nci 
ve Versay ve Senjermen muahedelerinin mevadı mü-
tenazırasında mezkûr Hükümet borçları adadine it-
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hali mümkün olmadığından dolayı Hükümetçe tesvi
yesi, icap eden marüzzikr 137 345 890 kronun vadesi 
de hulul etmiş olmasına mebni tediye ve itfası lâzım 
ve mezkûrül miktar kronun beş bin lira ile tedarik ve 
temini kabil olmuştur. 
Fasıl Madde Lira 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

İkinci Kısım - İstikrazlar 
% 4 faizli Düyunu 
mübeddilei müvahhide 
îkramiyeli Şark 
Demiryolları tahvilâtı 
% 4 faizli 1890 senesi 
Tahvilâtı Osmaniye 
İstikrazı 
% 4 faizli 1893 senesi 
tömbeki istikrazı 

% 4 faizli 1894 senesi kırk 
milyon frank istikrazı 
% 5 faizli 1896 senesi 
istikrazı 
% 4 faizli 1902 senesi 
istikrazı 
% 4 faizli 1903 senesi 
saydımahî istikrazı 

661 841 

94 681 

87 658 

17 534 

26 848 

63 120 

135 709 

41 660 

% 4 faizli Bağdat Demiryolu 
birinci tertip istikrazı 
% 4 faizli 1904 senesi 
istikrazı 
% 4 faizli 1901 - 1905 
istikrazı 

% 4 faizli 1905 senesi 
Teçhizat askeriye 
istikrazı 
% 4 faizli Bağdat De
miryolu ikinci tertip 
istikrazı 
% 4 faizli Bağdat De
miryolu üçüncü tertip 
istikrazı 
% 4 faizli 1908 senesi 
istikrazı 
% 4 faizli 1909 senesi 
istikrazı 
% 4 faizli Soma - Ban
dırma Demiryolu 
istikrazı 
% 4 faizli Hüdeyde - Sana 
istikrazı 

34 057 

43 369 

83 740 

41 660 

68 114 

75 051 

74 342 

122 734 

25 022 

14 373 

Fasıl 

86 

87 

88 

89 

92 

Madde 

1 
2 
3 

% 4 faizli 1919 senesi 
istikrazı 
Konya Ovası irva ve İska 
istikrazı 
Doklar, Tersaneler ve 
İnşaatı Bahriye 
istikrazı 
% 4 faizli 1914 senesi 
istikrazı 
Istikrazat masarifi 
Komisyon 
Kambiyo 
İlânat vesair 
müteferrik masarif 
Yekûn 
İkinci Kısmın Yekûnu 

Lira 

123 435 

21 555 

521 458 

8 924 

• 1 547 
10 471 

2 388 459 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

98 

100 

Üçüncü Kısım - Hazine tahvilleri, 
avanslar müteferrik düyun 

1911 senesi hazine 
tahvilleri 155 467 
1912 senesi hazine 
tahvilleri 62 065 
1913 senesi hazine 
tahvilleri 92 256 
Reji idaresinin bir buçuk 
milyon liralık avansı 
Fenerler idaresi 
avansları 500 000 
Köstence Kablo 
Şirketi avansı 458 
Sosyete Kommerçiyale 
Doryante avansı 187 000 
Tekalifi millîye ve vasaiti 
nakliye düyuniyle ema-
natı adiye depozite 
karşılığı (1) 
Üçüncü Kısmın Yekûnu 

Yekûnu Umumî 
Mülga Avusturya 
bankalar avansı 
Yekûnu Umumî 

Hariciye Vekâleti 

3 000 000 

3 997 246 
6 385 700 

5 000 
6 390 700 

(1) Vilâyettan mütevaliyen vaki olan müracaat ve 
talep üzerine vazolunmuştur. 
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Maliye Vekâleti Celilesine 
4 Teşrinisani 1340 tarih ve 21 496/798 numaralı 

tezkereye zeyildir. 
1340 senesi bütçesindeki tahsisatın ademi kifaye-

sine mebni 178 nci faslın dördüncü kırtasiye, tabiye 
ve abonman maddesine mevzu iki bin liradan teşrini
evvel gayesine kadar 1874 lira sarfedildiği cihetle se-
nei haliye gayesine kadar beş yüz liranın tahsisatı 
munzamma olarak itası mukeddema takdim olunan 
cetvelde gösterilmişse de bilâhere görülen lüzuma 
mebni Vekâlet şifrelerinin tamamen tebdiline ihtiya
cı mübrem hasıl olduğundan salifülarz tahsisatı mun
zamma ola/ak talep olunan beş yüz liraya bin beş yüz 
liranın daha ilâvesiyle iki bin liraya iblağı hususunda 
muktazi muamelenin ifa buyurulması rica olunur efen
dim. 12 Teşrinisani 1340 

Hariciye Vekili Namına 
Müsteşar Tevfik Kamil 

i 

Maliye Vekâleti Celilesine 
Musul meselesi için Cemiyeti Akvam tarafından 

gönderilecek hakem heyetine terfik edilecek memu
rinin Halep tarikiyle Musul'a kadar masarifi seferi
ye ve zaruriyeler.i için Hariciye Vekâletinin 1340 
senesi bütçesine faslı mahsus olarak elli bin ve senei 
mezkûre bütçesinin yüz seksen ikinci faslının birinci 
harcirah maddesiyle yüz üçüncü merkez masarifi 
müteferrikası faslına mevzu tahsisatın tamamen sarf 
olunarak elyevm tahsisat kalmadığı cihetle harcırah 
maddesine yirmi bin ve müteferrika faslına da bin 
liranın tahsisası munzamma olarak olarak ilâve ve 
istihsali hakkında acip eden ifa buyrulması arz ve. 
rica olunur efendim. 

1 Kanunuevvel 1341 
Hariciye Vekili 

Şükrü Kaya 

Fasıl Madde Lira 

178 

182 
183 

4 

1 

Faslı mahsus 

İdarei merkeziye masarifi 
Kırtasiye, tabiye ve abon
man bedeli 
Harcirah 
Merkez masarifi müteferri
ka 
Musul meselesi için hakem 
heyetine terfik edilecek me
murinin masarifi seferiye ve 
zaruriyeleri 

1 005 
20 000 

1 000 

50 000 

Yekûn 72 500 

Adliye Vekâleti 
Maliye Vekâleti Celilesine 

Harcirahlardan yüzde kırk tenzilât icrası hakkın
daki ahkâmın cari olduğu bir zamanda Adliyenin 
üç yük kırk senesi bütçesi tanzim edilmiş ve ceraim 
masarifi umumiyesi bu esas dairesinde takdir ve 
tahmin edilmiştir. Yüzde kırk tenzilâtın ilgası hak
kındaki Kanunun tatbikatından itibaren tediyatı 
harcirah kararnamesine tabi bulunan ceraim masa
rifi umumiyesinden dahi tenzilâtı icra edilmemesi 
hasebiyle tahsisatın bu nisbet dairesinde tezyidine 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. Ceraim masarifi için bütçeye 
mevzu yüz bin liraya yükde kırk da ilâvesi takdirin
de daha altmış bin küşûr liranın zammı gelirse de 
şimdiye kadar tahakkuk eden düyun ile sene niha
yetine kadar vukuu tahmin edilen masarife nazaran 
kırk bin liralık tahsisatı munzamma ile idarei mas

lahat mümkün olabileceğinden merbuten arz ve tak
dim kılınan maddei kanuniye mucibince ceraim ma
sarifi umumiyesi için kırk bin lirahk tahsisatı mun-
zammanın istihsali zımnında icrayı icabına buyrul
ması arz ve istirham olunur efendim. 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Fasıl Madde Lira 

222 
Adliye 
Masarifi umumiye 

Ceraim masarifi umumiyesi 40 000 

Maliye Vekâleti Celilesine 
Memurin ve muallimin harcirahı için mukedde

ma yirmi bin lira tahsisatı munzamma talep edildiği 
halde on bin lira istihsal olunabilmiş ve bu da der
hal mütehakkik harcirahlara sarfolunmuş ve elyevm 
harcırahtan yine tahsisat kalmamıştır. Halbuki daha 
birçok istihkakta tahakkuk etmiş harcirah evrakları 
mevcut olmasına rağmen tahsisat bulunmaması do-
loyısiyle işbu harcirahlar tesviye olunamamakta ve 
ashabı da bihakkin sızlanmaktadırlar. Bu sebeple ve
kâleti acizinin 1340 senesi bütçesinin 235 nci faslı
nın üçüncü memurin maddesine yedi bin beş yüz 
liranın daha tahsisatı munzamma suretiyle istihsaline 
mecburiyeti katiye • görülmektedir. Bu babta icap 
eden muamelenin tesrii ifa ve neticesinden malumat 
ita buyrulmasmı rica eylerim efendim. 

V ' 30 Kânunuevvel 1340 

Maarif Vekili s_: 
Saraçoğlu Şükrü 
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Maliye Vekâleti Celilesine 
Vekâleti acizinin 1340 senesi bütçesinin 229 al

tıncı Asarı nafia telif ve tercüme ücreti maddesine 
mevzu kırk bin lira tahsisat kifayet etmemiş ve is
tihsal olunan on beş bin lira tahsisatı munzamma 
da şimdiye kadar tamamen sarf olunarak elyevm 
mübremüttesviye birçok ücurat tediye edilmemekte 
bulunmuş olmasına mebni işbu maddeye otuz bin li
ra haha tahsisatı munzamma istihsaline mecburiyet 
hasıl olmuş bulunduğu gibi memlekette günden gü
ne inkişaf etmekte olan harsımız için bütçeye dahil on 
bin lira masraf dahi şimdiye kadar sarf olunmuş 
ve halbuki lâzimülifa birçok masarif elyevm tediye 
olunmakta bulunmuş olduğundan 238 nci faslın ikin
ci Türk harsı masarifi maddesine de iki bin liranın 
kezalik tahsisatı munzamma olarak ahzma lüzumu 
katî görülmekte olduğu ve Matbaai amirinin hariç
ten birçok siparişat deruhte ederek ibrazı faaliyet ve 
temini menfaat etmekte olduğu şu sırada sermayei 
iptidaiyesini teşkil edeceği bedihi bulunan kağıt vesair 
malzemei iptidaiyenin iştirası için tahsisat olması 
vücubu derkâr ve sipariş deruhte edebilmesi için de 
malzemei iptidaiyenin mevcut bulunması zarureti aşi
kâr olmasına rağmen 340 nci Matbaai âmire masari
fi faslına mevzu yüz on beş bin lira şimdiye kadar 
görülen lüzumu mübrem ve katî üzerine tamamen 
sarf edilmesi ve binaenaleyh elhaletühazihi elde tah
sisat kalmaması dolayısiyle matbaa hariçten daha ziya
de taahhüdata girişmemekte ve bu da bittabi matbaa 
varidatına nakise getirmekte olduğundan matbaanın 
matlup veçhiyle varidat temin edebilmesi için de mez
kûr iki yüz kırkıncı fasla elli bin liranın tahsisatı 
munzamma olarak istihsaline zaruret tahassul ettiği 
cihetle anifülbeyan tahsisatı munzammaların bir an 
evvel istihsaline müterettip muamelâtın tesiri ve neti
cesinden malumat ita buyrulmasını rica eylerim efen
dim. 31 Kânunuevvel 1340 

Marif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Maliye Vekaleti Celilesine 
Görülen lüzum üzerine Vekâleti acizi bütçesinin 

müfettişler harcirahı maddesinden üç bin liranın me
murin harcirahı maddesine nakli Vekâleti Celileleri-
nin kararına iktiran etmişse de bu paranın ve şimdiye 
kadar tahakkuk eden harcirahlar yekûnunun tenzilin
den sonra kalan tahsisat miktarı ile teftiş faaliyetleri
nin mahdut bir sahaya inhisar etmesi icap etmektedir. 

Halbuki tedrisatın ilerlediği bu aylarda yapılacak tef-
tişat müesseselerin hakiki vaziyetlerini anlamamıza 
hizmet edecektir. Binaenaleyh müfettişler harcirahı 
maddesine tahsisatı munzamadan iki bin lira ilâvesi
ne müsaade buyrulmasını rica ederim. 

Maarif Vekili Namına 
Nafi Atuf 

Esbabı Mucibe 
1. — Evkaf kütüphanelerinin idareleri bu sene 

iptidasından itibaren Maarife devredilmiş olduğu 
halde hafız kütüpleri ile müstahdimini sairesinin 1340 
senesi maaşatı ne masarif bütçesine ne de Evkaf büt
çesine dahil edilmemiş olduğundan bunların aylardan 
beri maaş alamayarak sefalet çekmekte bulundukları 
anlaşılmış ve Meclisin küşadında tahsisat talebi He
yeti Vekilenin 6 Ağustos 1340 tarihli kararı iktiza
sından bulunmuş olmakla mumaileyhimin temadii se
faletlerine mahal bırakılmamak üzere sene nihayetine 
kadar (5 686) liradan ibaret olduğu bilhesap anlaşıla
rak maaşlarıyla (11 830) liraya baliğ bulunan tahsisatı 
fevkalâdelerinin Vekâleti acizinin 1340 senesi büt
çesinin fusul ve mevadı aidesine zam ve ilâvesine 
mecburiyet hasıl olmuştur. 

2. — Keza Evkaftan müdever medresetül hatta-
tin muallimin ve müstahdiminin 1 Mayıs 1340 tari
hinden şubat gayesine kadar ücüratı maktua ve yev
miyelerine verilmek üzere (2 245) liranın da zam ve 
ilâvesine lüzum hasıl olmuştur. 

3. — Bu kütüphanelerin mahrukatı, eserlerin tec-
lidiyesi, dolap ve camekân imalât ve tamiriyesi gibi 
masarifi için 5 000 lira bir tahsisata lüzum görül
müştür. 

4. — 1340 Maarif bütçesinin 333 nci faslının ikin
ci maddesindeki 1 000 lira Türk harsı masrafı kâfi 
gelmemiştir, yerlerde icra edilen hafriyattan çıkan 
eserlerin müzelere naklini temin etmek üzere 2 000 
lira kadar bir tahsisat lâzımdır. 

5. — Matbaai âmire mevcut tahsisatı ile vaki 
olacak siparişleri icra edemeyecek vaziyettedir. Bil
hassa son zamanlarda Maliye Vekâleti külliyetli si
parişlerinde bulunmuştur ki bunların yapılabilmesi 
için 50 000 lira tahsisatı munzammaya ihtiyaç vardır. 

İşbu ihtiyaçlar için merbut mevadı kanuniye bit-
tanzim takdim kılınmıştır. 
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Fasıl Madde 

229 
235 
235 
237 
237 

238 
238 

240 
241 
243 
243 

234 
226 
226 

6 
3 
5 
2 
5 

1 
2 

1 
2 

8 
1 
1 

Munakaleten Munakaleten 
zammı tenzili 

teklif olunan teklif olunan 

Asarı nafıa tabiyesi telif ve tercüme hakkı huzur ücreti 
Memur harcırahı 
Müfettişler harcırahı 
Kütüphaneler hafızı kütüpler maaşatı 
istanbul asarı atike müzeleri maaşatı 

Kütüphaneler masarifi 
Türk harsı masarifi 

Yekûu 

Yekûn 
Matbaai âmire ve şuabatv masarifi 
Tahsisatı fevkalâde 
Mazulin maaşatı 
Mazulin tahsisatı fevkalâdesi 

Yekûn 
Yekûn umumî 

Darülmuallimin ve Darülmuallima ti iptidaiye masarifi 
Mekâtibi umumiye levazım tesisiyesi 
Mekâtibi umumiye âlâtı dersiye ve kitap esmanı 

Yekûn 

2 500 
17 000 
19 500 

30 000 
7 500 
2 000 
5 686 
2 245 
7 931 
5 000 
2 000 
7 000 
50 000 
11 830 
3 000 
4 500 
7 500 

123 761 
19 500 

19 500 

Nafıa Vekâleti 
Esbabı Mucibe 

Nafıanın senei haliye bütçesinin iki yüz altmış 
ikinci faslın üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve 
cesim köprüler maddesine mevzu bir milyon sekiz 
yüz bin lira mezkûr faslın ikinci maddesinden mü
nakale suretiyle alman otuz bin ve ahiren tahsisatı 
munzammı olarak kabul buyrulan üç yüz bin lira ile 
iki milyon yüz otuz bin liraya iblağ edilmiştir. Bun
dan merbut iki numaralı cetvelin tetkikinden anlaşı
lacağı üzere vilâyatta inşasına başlanılan turuku 
umumiye ile imâlatı sınaiyeye tesviye olunmak üzere 
vilâyata şimdiye kadar bir milyon dokuz yüz altı 
bin beşyzelli sekiz liralık havale verilmiş ve üç numa
ralı cetvel mucibince mubayaa olunan silindirlerin 
ilk taksitine verilen kırk bin beş yüz yirmi iki lira 
ile işbu silindirlerin tekasiti ahiresi için hasredilen 
yüz seksen bin liranın mahsubundan sonra işbu fa
sılda iki bin dokuz yüz dokuz lira kadar bir bakiye kal
mıştır. Halbuki merbut bir numaralı cetvel mucibince 
vilâyattan daha dört yüz bin liralık havalename ta
lep edilmekte olmasına ve sene nihayetine daha iki 
buçuk ay bir müddet mevcut olup havaların da pek 
müsait bir halde güzeren eylemekte bulunmasına bi
naen başlanılan mezkûr yollarla köprülerin ikmali 
inşaları müstelzim bulunmuş ve bilhassa peyderpey 

vukua gelen seylaplar dolayısiyle bazı cesim körprü-
lerle yollarda vukua gelmekte olan haşarat ve tah
ribatın derhal tamiri lâzım gelmekte bulunmuş ol
duğundan matlup dört yüz bin liranın tahsisatı mun
zamına olarak itası hususunda muktazi lâyihai ka
nuniye tanzim kılınmıştır efendim. 

14 Kânnuevvel 1340 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Fasıl Madde Lira 

262 İnşaat, cesim köprüler ta 
miratı müstacele 250 000 

Ticaret Vekâleti 
Maliye Vekâleti Celilesine 

1340 Senesi bütçesinde bazı füsul ve mevada mev
zu tahsisatın ademi kifayeti hasebiyle ahiren tahsi
satı munzamma kanunuyla bir miktar tahsisat alın
mıştı. Harekâtı iktisadiyei memleketin günü gününe 
takibi ticaret ve sanayiin inkişafını temine hadim 
bir tebdir olarak telâkki edilmekle bu hususun ted
viri zımnında ticaret ve sanayia ait malumatı ihsai-
yenin her gün muntazaman telgrafla ahzı lâzım gel
miş olduğundan bakiyei tahsisatı sene nihayetine ka-
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dar idareye kâfi olmayan bütçenin 283 ncü faslının 
(x) maddesindeki telgraf ücuratına üç bin liranın tah
sisatı munzamma olarak ilâvesine mürettep muame
lenin ifası esbabının istikmal buyurulmasını arz ve 
rica eylerim efendim. 

3 Kânunusani 1341 
Ticaret Vekili 

Ali Çeneni 

Maliye Vekâleti Celilesine 
20 Teşrinisani sene 1340 tarihli ve 11 487 Emlâki 

Milliye Müdüriyeti numaralı tezkeri âliyei vekâlet -
penahileri cevabıdır: 

Vekâleti Celilelerinve Vekâleti aciziye tahsis olu
nan Benz markalı otomobilin maliyet fiyatı olan beş 
bin liranın ahiren 1340 senesi bütçesinin masarifi mü
teferrika faslına ilâve olunan beş bin lira tahsisatı 
munzammadan tesviyesi zımnında tanzim kılınan ita 
emri umumî bütçede bazı vekâletlere ait olmak üzere 
otomobil bedeli ayrı madde halinde tesbit edilmiş ol
masına ve müteferrika faslı umumiyetle vukuu muh
temel cüzî masarif mukabili olup haizi ehemmiyet 
bir yekûn teşkil eden otomobil bedeli gibi bir mas
rafın işbu tertibe ithaline dair tahsisatı munzamma 
kanununun esbabı mucibe lâyihasında bir güna ka
yıt ve işarete tesadüf edilememesine mebni vizesine 
imkân görülemediği Heyeti Umumiye kararıyla Di
vanı Muhasebat Riyasetinden işar ve mezkûr ita 
emri iade kılınmıştır. Meblağı mezburun muamelei 
mahsubiyesini teminen 1340 senesi bütçesinde mu
bayaa olunacak otomobil bedeli namiyle bir faslın 
kuşat ve mezkûr fasla marüîarz beşbin liranın tah
sisatı munzamma olarak ithaliyle neticesinin işarına 
mürettep muamelenin senei maliye hitam bulmazdan 
evvel ifası esbabının istikmal buyrulmasını arz ve 
rica ederim efendim. 4 Kanunuevvel sene 1341, 

Ticaret Vekili 
Ali Ccnani 

Fasıl 

283 

269 

A/ 284 

Madde 

Telgraf ücüratı 
Münakaleten tenzili teklif olunan 

Merkez masarifi 
müteferrikası 
Otomobil bedeli 

Adet 
lira 

3 000 

5 000 
5 000 

Bahriye Vekâleti 

1341 C : 1 

Fasıl Madde Lira 

A/208 

B/320 

Vekâlet Tahsisatı : Bahriye 
Vekâleti teşkili hakkındaki 
kanun 30 Kânunuevvel 1340 
tarihinde iktisabı katiyet 
etmiş ve Bahriye bütçesinde 
bu hususa ait tahsisat gay-
rımevcut bulunmuş oldu
ğundan Şubat 1340 gayesine 
kadar Vekâlet tahsisatı için 
dör yüz on üç liraya ihtiyaç 
vardır. 

Mubayaa olunacak otomobil 
bedeli : Vekâlet emrinde 
kullanılmak üzere bir adet 
müceddet otomobil muba-
yasına lüzumu kati görül
müştür. 

5 Kânunusani 1340 
Bahriye Vekili 

İhsan 

Esbabı Mucibe 
Bahriye kâtip mektebi Usulü muhasebei maliye 

muallimi iken mektebin insidadı hasebiyle infisah ta
biiye uğramış olan Galip Bingöl Beyin mazul kaldı
ğı 1 Teşrinisani 1338 tarihinden Hükümeti Cumhuri-
yece tekrar memuriyete tarihi tayini olan 7 Mart 1340 
tarihine kadar altmış lira yetmiş üç kuruş maaşı as
liden ve doksan yedi lira on altı kuruş da tahsisatı 
fevkaladeden ki ceman yüz elli yedi lira seksen do
kuz kuruş mazuîiyet maaşına müstahak bulunmuş ve 
1340 senesi Muvazenci Umumiye Kanunun otuz 
beşinci maddesine nazaran mumaiieyhe ve emsali
nin tahakkuk eden mezuüyet maaşlarının Bahriye 
bütçesinden tesviyesi muktazi ise de Bahriyenin se
nei haliye bütçesinde bu nam ile karşılık olmadığın
dan mumaileyh Galip Bingöl Beyin müstahakı mazu
îiyet maaşının temini tesviyesi için Bahriyenin 1340 
senesi bütçesinde müceddeden açılacak B/320 fas
lının birinci memurini mazule maaşı m?.ddcr.ine alt
mış lira yetmiş üç kuruşun ve aynı faslın ikinci me
murini mazule tahsisatı fevkalâdesi maddesine de 
doksan yedi lira on altı kuruşun tahsisatı munzam
ma olarak itası zarurî görülmüş ve bu bahta tanzim 
olunan lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmıştır 
efendim. 
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Adet 
Fasıl Madde Lira 

A/308 Vekil 413 
B/320 1 Memurini mazide maaşı 60.73 

2 Mamurini mazule Tahsisatı 
fevkaladesi • 97.16 

Yekûn 570.89 
C/220 Otomobil bedeli 5 000 

Yekûn 5 570 89 

Ziraat Vekâleti 
Başvekâleti Celileye 

Vekâleti acizinin senei haliye bütçesinin 333 ncü 
faslının birinci harcırah maddesine yetmiş beş bin 
lira tahsisat vazedilmişse de ademi kifayesine mebni 
23 Teşrinisani 1340 tarih ve 253 numaralı kanun 
mucibince elli bin lira tahsisatı munzamma alınmış 
ve işbu tahsisatta bu kere tamamen hitam bulmuş
tur. Orman memurlarının orman kavanininin hüsnü 
tatbik ve icrası ve memleketin lüzumlu mahallerinde 
ziraat memurlarının dolaşması ve emrazı gariye mın
tıkalarında baytarların geştigüzarların mecburiyeti do-
layısiyle işbu vazaifin hüsnü ifası için daha altmış bin 
lira harcirah tahsisatına ihtiyacı kati görülmüş ve 
346 ncı telgraf ücüratı faslına yirmi beş bin lira 
tahsisat konulmuş ise de Posta Telgraf ve Telefon 
Müdüriyeti Umumiyesinden alınan hesaba nazaran 
sene nihayetine kadar daha yirmi beş bin liralık tel
graf ücuratına lüzum görülmüş olduğundan vekâleti 
acizi bütçesinin 333 ncü faslının birinci harcırah 
maddesine altmış bin ve 346 ncı telgraf ücüratı mad
desine yirmi beş bin liralık tahsisatı manzamma istih
sali esbabının istikmaline müsaade buyrulması ma
ruzdur efendim. 

24 Kânunuevvel 1340 
Ziraat Vekili 

Hasan Fehmi 

Adet 
Fasıl Madde Lira 

333 Harcirah 60 000 
346 Telgraf ücüratı 25 000 

Yekûnu umumî 85 000 

1340 Senesi Muhassesatı zatiye bütçesine 120 bin 
lira tahsisatı fevkalâde itasına dair Başvekâletten 
mevrut 1583 numaralı Kanunun Lâyihası, 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
1340 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun yir

mi altıncı maddesi mucibince emlâki mazbuta muka
bili verilecek emlâk ve arazinin usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun 19 ncu maddesine tevfikan 
bütçede irat ve masraf suretiyle muamele ifası zım
nında senei mezkûre Muhassesatı zatiye bütçesine 
yüz yirmi bin lira tahsisatı fevkalâde itası hakkında 
Maliye Vekâleti Celilesince tanzim olunup İcra Ve
killeri Heyetinin 25 . 12 . 1340 tarihli içtimaında le-
dettezekkür Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai 
kanuniye ile esbabı mucibe sureti lef fen takdim kı
lınmıştır. Muktezasının ifasına müsaadei riyasetpena-
hilerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Esbabı maaşın Türkiye hududu dahilinde mukim 

bulunmaları ve Türk tebaasından olmaları şartiyle 
emlâki mazbuta mukabilinde mukeddema verilen 
maaş eshabının alâkaları kat edilmek üzere maaşa-
tı mezkûrenin on senelik baliğine tekabül edecek mik
tarda emlâk ve arazi verilmesi ve on senelik maaşları 
yekûnu yüz liradan dun olanlara emlâk ve arazi yeri
ne miktarın nakden tesviyesi 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun yirmi altıncı maddesi ahkâmın
dan olup ancak 1340 senesi bütçesinde bu nam ile tah
sisat mevzu olmadığı ve her masrafın tahsisata istina
dı lâzimeden bulunduğu gibi emlâki mazbuta mukabi
li olarak verilecek emlâk ve arazi bedelinin evvelemir
de varidat bütçesinin 35 ncı faslının birinci (Satılacak 
emlâk bedeli) maddesine irat ve Muhassesatı zatiye 
bütçesinde. (Emlâki mazbuta mukabilinde verilecek 
emlâk ve arazi masrafı) namiyle müceddeden açılacak 
fasıl mahsustan masrafı kaydı suretiyle tesviye ve mah
subu usulü Muhasebei Umumiye Kanunu icabından bu
lunmakla muamelei mezburenin ifası için senei haliye 
Muhassesatı zatiye bütçesinde bu nam ile açılacak 
(C/58) faslına. 

(120 000) liranın tahsisatı fevkalâde suretinde is
tihsali zarurî görülmüş ve bu babta tanzim olunan 
lâyihai kanuniye leffen takdim kılınmıştır efendim. 

Lâyihai Kanuniye 

Madde 1. — 1340 Senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 26 ncı maddesi mucibince emlâki mazbuta 
maaşat mukabili olarak ashabına nakden ve mahsu-
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ben verilecek emlâk ve arazi bedelâtı için 1340 sene
si Muhassesatı zatiye bütçelerinde müceddeten açıla
cak (C/58) faslına 120 000 lira tahsisatı fevkalâde vaz 
ve sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — İşbu tahsisattan senesi zarfında sarfe-
diîemeyen miktar 1341 senesinde de sarf ve istimal 
olunabilir. 

Madde 3. — İşbu kanunun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu Kanunun İcrayi Ahkâmına Ma
liye Vekili Memurdur. 25 . 12 . 1340 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhaîik 

Nafia Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

On 
senelik 
Kuruş 

60 
80 

40 

60 
80 
80 

40 
40 
80 
80 
80 
80 
80 
80 
60 
60 
40 

Miktara 
baliğ 
Lira 

90 
99 
52 
48 
98 
42 
39 
70 
64 
54 
92 
72 
46 
46 
46 
46 
22 
22 
81 
63 
86 
54 

Maaşı 
şehrisi 
Kuruş 

75 
83 
44 
40 
82 
35 
33 
59 
54 
45 
77 
60 
39 
39 
39 
39 
19 
19 
68 
53 
72 
45 

60 81 68 

60 
60 
60 
20 
20 

63 
63 
63 
91 
07 

53 
53 
53 
76 
81 

Baban hanedanından Mustafa Bey zevcesi Emine Hanım 
Baban hanedanından Hamdi Bey kerimesi Aliye Hanım 
Baban hanedanından Hamdi Bey zevcesi Habibe Hanım 
Kozanlı Tuti Hanım kerimesi Ayşe Nezihe Hanım 
Menemenli Zade Abdullah Bey kerimesi Ayşe Müşerref Hanım 
Menemenli Zade Müzeyyen hanım zevci Talât Bey 
Menemenli Zade Tahir Bey zevcesi Hatice Leman Hanım 

Menemenli Zade Tahir Bey kerimesi Fatma Nenine Hanım 
Bcdirhan Paşa Mahdumu Ali Şamil Paşa kerimesi Mahmure Hanım 
Bedirhan Zade Leyla Hanımın hemşiresi Adviye Hanım 
Kozan Ümerasından Ahmet Bey kerimesi Kadriye Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Osman Paşa kerimesi Hatice Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Necip Paşa kerimesi Sariye Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Salih Bey mahdumu Mehmet Bey 
Bcdirhan Paşa Zade Salih Bey mahdumu Bedir Han Bey 
Bedirhan Paşa Zade Salih Bey mahdumu Ahmet Bey 

Bedirhan Paşa Zade Salih Bey mahdumu Fettah Bey 
Bedirhan Paşa Zade Salih Bey kerimesi Nesrin Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Salih Bey Naile Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Osman Paşa zevcesi Nesrin Hanım 
Zarhi ümeras.ndan Reşit Bey kerimesi Mihri Hanım 
Zarhi ümerasından Telli Bey Zade müteveffa Şevik Bey zevcesi Ayşe 
Gülizar Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Ahmet Hulusi Bey Mahdumu Mehmet Şerafet-
tin Bey 
Bedirhan Paşa Zade Hüseyin Paşa Kerimesi Mihriban Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Hüseyin Paşa Kerime3İ Hürşide Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Hüseyin Paşa Kerimesi Münire Hanım 
Kavaya hanedanından Mustafa Bey zevcesi Belliye Hanım 
Halil Fehmi Efendi zevcesi Fatma Adviye Hanım 
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On 
senelik 
Kuruş 

60 

80 

60 
80 
80 
80 
20 
20 

40 

20 

Miktara 
baliğ 
Lira 

81 
72 
76 

45 
22 
22 
82 
97 
55 

62 
48 
91 

Maaşı 
şehrisi 
Kuruş 

68 
60 
64 

38 
19 
19 
69 
81 
46 

52 
40 
76 

20 

60 

37 

50 

31 

80 
40 
60 
60 
40 
40 

60 

40 

40 
60 
20 

20 

40 
40 

52 
92 
69 
93 
50 
56 

51 

86 

44 
39 
19 

67 
60 

1 880 
590 

44 
77 
58 
78 
42 
47 

43 

72 

. 37 
33 
16 

56 
50 
67 

Bedirhan Paşa Zade Mithat Bey zevcesi Müveddet Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Mithat Bey Necip Paşa Kerimesi Zekiye Hanım 
Ahmet Abdülkadir Efendi validesi Nefise Hanım hemşiresi Zehra 
Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Osman Paşa Mahdumu Abdullah Naci Bey 
Bedirhan Paşa Zade Osman Paşa Kerimesi Ayşe Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Osman Paşa Kerimesi Aliye Hanım 
Kozanlı Ali Bey kerimesi Fevziye hanımın zevci Mustafa Efendi 
Seyit Cafer Berzenci Efendi mahdumu Seyyit Nadir Efendi 
Süleymaniyeli Hacı Osman Bey mahdumu Abdullah Beyin zevcesi 
Dilber Hanimi 

Bedirhan Paşa Zade Ali Şamil Paşa zevcesi Nazire Hanım 
Seyyit Taha Efendi Kerimesi Şerife Zeynep Hanım 
Abdülcevat Efendi kerimesi Şerife Kâmil Hanın kerimesi Seniye 
Hanım 
Kozanı Garbı Ümerasından Hacı Ali Bey mahdumu Mehmet Ragıp 
Bey zevcesi Halide Hanım 

Adana Valisi Ahmet Paşa Zade Halil Hamdi Bey zevcesi Ayşe Sühey-
la Hanım 
Bedirhan Paşa Zade Halit Bey zevcesi Münire Hanım 
Ahmet Bey Zade Hüseyin Bey zevcesi makbule Müyesser Hanım 
Kozanlı Ali Bey zevcesi Behzar hanımın hemşiresi Feryal Hanını 
Ümerayi Âli Harkuştan Davut Bey zevcesi Fatma Hanım 
Ümerayi Âli Harkuştan Hasan Bey zevcesi Nefise Hanım 
Kozanlı Ahmet Bey kerimesi Hasna hanımın kerimesi Fatma Hanı
mın zevci Mehmet Salih Efendi mahdumu Emin Efendi 
Bedirhan Paşa Zade Ali Şamil Paşa mahdumu Kadri Bey Valisi Saa
det Hanım 

Bedirhan Paşa Zade Ali Şamil Mahdumu Kadri Bey hemşiresi Mah-
mure Hanım 
Kavabe hanedanından İbrahim Bey hafedesi Nimet Hanım 
Payaslı Mustafa Paşa Zade Halil Hamdi Beyin mahdumu Yusuf Bey 
Payaslı Mustafa Paşa Zade Halil Hamdi Beyin kerimesi Fatma Saime 
Hanım 
Payaslı Mustafa Paşa Zade Halil Hamdi Beyin hafidesi Emine Hanım 
Payaslı Mustafa Paşa Zade Halil Hamdi Beyin hafidesi Emine Hanım 
Kozan Ümerasından Hamdi Bey kerimesi Hatice Hanım 
Diyarbekir'de mukim Zarhî ümerasından yirmi bir nüfus müracaat
ları melhuz bulunan ashabı maaş için tahminen ve ihtiyaten 

6 000 
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Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi Bütçe- } 
sinde münakale icrası hakkında Başvekâletten mevrut 
1/590 numaralı kanun lâyihası : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi Bütçe

sinde münakale icrası hakkında Vekâleti muşariniley-
hadan gönderilen ve İcra Vekilleri heyetinin 11.1.1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür 7 . 1 . 1341 tarih 
ve 6/126 numara ile takdim edilmiş olup derdesti mü-
zekere bulunan tahsisatı munzamma kanununa bir 
madde olarak ilâve edilmek üzere Meclisi Âliye arzı 
tekerrür eden lâyıhayi kanuniye ile esbabı mucibe su
reti musaddakası leffen takdim kılınmıştır. İfayı muk-
tezsına müsaade buyrulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 1340 senesi hide-

matı umumiyesi için verilen tahsisattan bir kısmının 
22 . 11 . 1340 tarihli kanun tahsisatı munzamma 
verilmiş olmasına rağmen sene nihayetine kadar ifa 
olunacak hidemattan mütevellit hukuku tediyeye gay-
rikâfi oduğu numayan olmasına ve hidematı mez-
kûre kısmı âzami efradın il bas, iaşe ve soğuktan 
muhafazası gibi gayrı kabili tehir ve içtinap husu-
sata ait bulunmasına mebni yeniden altı yüz bin 
liralık tahsisat istihsaline mecburiyet hissedilmiş ve 
icra edilen tetkikat nekesinde 298 nci fasıldan 600 000 
lira bittenzil hidematı mebhusenin taalluk eylediği 
füsul ve mevada ihtiyaç nisbetinde nakli ile ihtiyaca-
tın mümkünün tatbik bulunduğu anlaşılmıştır. 

Binaenaleyh bütçenin yekûnuna müessir olmamak 
üzere merbut lâyihai kanuniyenin iktisabı meriyet 
etmesi hususunda müsaade buyrulmasını arz ve teklif 
eylerim. 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci Madde — Müdafaai Milliye Vekâletinin 

bin üç yüz kırk senesi Bütçesinin iki yüz doksan se
kizinci Esliha ve mühimmat imal ve tamiriye faslın
dan altı yüz bin lira bittenzil üç yüz elli bin lirası iki 
yüz doksan dördüncü muayyenat faslının birinci ta
kibat ve yüz altmış bin lirası mezkûr faslın üçüncü 
mahrukat ve tenvirat maddelerine, doksan bin lirası 
da üç yüz bir numaralı harcırah fasıllarına zamme-
dilmiştir. 

İkinci Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Üçüncü Madde — İşbu Kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Müdafaai Milliye Vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekâleti Vekili 

Ali Fethi Hasta 
Bahriye Vekili Dahiliye Vekili 

İhsan Cemil 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 
Şükrü Kaya Mustafa Abdulhalik 

Maarif Vekili Nafia Vekili 
Hasta Feyzi 

Ziraat Vekili Ticaret Vekili 
Hasan Fehmi Ali Cenani 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 

Mazhar 

Riyaseti Cumhur Bütçesinde telgraf ücüratı na-
miyle açılan A/26 faslına yirmi bin lira tahsisat ilâ
vesine dair İdare Heyetinin 2/420 numaralı teklifi 
kanunisi : 

Riyaseti Celileye 
Üç yüz kırk senei maliyesi Riyaseti Cumhur Büt

çesinde telgraf ücuratı namiyle bir guna tahsisat mev
cut olmadığı ve Telgraf Kanununun otuz dördüncü 
maddesi mucibince bilumum resmî telgrafnameler 
dahi üç yüz kırk senei maliyesi iptidasından itibaren 
ücrete tabi bulundnğu cihetle Riyaseti Cumhur daire
sinden şimdiye kadar keşide kılınan on üç bin yüz 
elli beş lira otuz üç kuruş ile sene nihayetine kadar 
keşidesi zarurî bulunan telgraf ücuratına sarf ve 
mahsup edilmek üzere atideki mevaddı kanuniyenin 
kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Heyetinden İdare Heyetinden 
Rasim Asaf 

İdare Heyetinden 
Ali Rıza 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Riyaseti Cumhur Bütçesinde telgraf 

ücuratı namiyle açılan A/16 faslına yirmi bin lira 
tahsisat ita kılınmıştır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 3. — İşbu kanun Türkiye Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 senesi Bütçesine tahsisatı munzamma itasına 

dair bulunup Encümenimize muhavvel bulunan üç 
kıta lâyihai kanuniye ile Müdafaai Milliye Vekâleti-
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nin 1340 bütçesinde münakale icrasına dair bulunan 
lâyihai kanuniye Maliye Vekili Mustafa Abdulhalik 
Beyin huzuruyle bittevhit tetkik ve müzakere olundu. 
Kanun lâyihalarına merbut esbabı mucibeler Erıcüme-
nimizce muvafık görülerek takdim kılınan cetvelde 
muharrer muhassesat zirde mezkûr bir kalemi tay ve 
bir kalemi tenkis olunmak suretiyle ceman 7 381 093 
lira 89 kuruş olarak kabul olunmuştur. 

Hariciye Vekâletinin 178 nci faslının 4 ncü kır
tasiye tabiye ve abonman bedeli maddesine geçenler
de neşrolunan tahsisatı munzamına kanunuyle 500 
lira verildiği gibi 1341 senesi Bütçesinde tertibi mez
kûr vekâleti iadesinin talebiyle haddi kifayeye iblağ 
kılınmış olduğundan merbut cetvelde tertibi mezkûr 
için talep olunan tahsisat kabul olunmamıştır. Bu se
ne içinde Bünyan, Kırşehir, İsparta'da tesis edilen yün 
ve iplik fabrikalariyle Tosya, Bursa ve Maraş'ta te
sis edilecek çeltik fabrikalarının bedelâtı Ticaret Ve
kâleti Bütçesinin 500 000 lirayı muhtevi faslı mahsu
sundan sarf edilmişse de bakiyei tahsisat mezkûr fab
rikaların âlât ve edevatının masarifi nakdiyesine kifa
yet edemediğinden 1341 senesi Bütçesinde Encümence 
faslı mezkûr için kabul olunan tahsisattan tenzil edil
mek suretiyle 1340 senesi Bütçesindeki faslı mahsusa 
otuz bin lira tahsisatı munzamma itası hakkında Ti
caret Vekili Ali Cenani ve Dahiliye Vekâletince mu
bayaa olunacak bir otomobil hakkında Dahiliye Ve
kili Cemil Beylerfin teklifi şifahileri Encümence bil-
müzakere muvafık görülmüştür. 

1340 senesi Muvazene Kanununun maddei mahsu-
sası mucibince emlâki mazbuta mukabili maaşat as
habından on senelik maaşları mecmuunun yüz liradan 
noksan olanların on senelik maaşlarının nakden ve bu 
miktardan fazla olanların on senelik maaşlarına mu
kabil emlâk ve arazi itası ile alâkalarının katı mak-
sadiyle Muhassesatı Zatiye Bütçesine 120 000 lira 
tahsisat talep edilmekte isede on senelik maaşları 
mecmuu yüz liradan fazlaya baliğ olan ashabı maaşa 
verilecek emlâk ve arazi kıymetlerinin sureti tayini 
hususunda maddei mezkûre sakit bulunduğundan bu 
kısım maaşat ashabına verilecek emlâk ve arazinin 
kıymetleri hakkında Encümence gösterilen lüzum üze
rine Maliye Vekâletince bir maddei kanuniye tanzim 
ve Meclisi Âliye takdimi takarrür ederek şimdilik 
yalnız on senelik maaşları yüz liradan noksan bulu
nan ashabı maaştan müracaat edenlere ait olarak 
6 000 liranın kabulü tensip edilmiş ve mezkûr cetvel 
o yolda tertip kılınmıştır. 

1340 Muvazenei Umumiye Kanununun 21 nci 
maddesi (İmparatorluğa ait düyunu hariciyeden Tür

kiye Cumhuriyetine isabet edecek miktarın mürette
batı seneviyesinin tediyesi taksimi düyun ameliyesinin 
icrasına kadar tecil) olunacağına dair ahkâmı havi 
buulnmaktadır. Muahede mucibince taksimi düyun 
muamelesi icra kılındığından işbu tecilin devamına 
lüzum kalmamasına mebni salifuzzikir maddenin 
ilgasına dir lâyihai kanuniyeye bir madde ilâve kılın
mıştır. Tadilen kabul edilen lâyihai kanuniye berayi 
tasdik Heyeti Celiyeye arz olunur. 
Muvanei Maliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Recai Şakir 

Aza Aza 
Hakkâri Ertuğrul 
Asaf Doktor Fikret 
Aza Aza 

Diyarıbekir Zonguldak 
Şeref Ragıp 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Lâyihai Kanuniye 
Birinci Madde — 1340 senesi Bütçesinin merbut 

cetvelde muharrer fusul ve mevadı muhtelifesine 
7 381 093 lira 89 kuruşun tahsisatı munzamma ola
rak ilâvesiyle sarfına mezuniyet verilmiştir. 

İkinci madde — 1340 senesi Maarif Bütçesinin 
232 nci faslının 8 nci Darülmuallimin ve Darülmu-
allimatı iptidaiyeler masarifi maddesinden on dokuz 
bin beş lira bittenzil 2 500 lirası ikiyüz otuz altıncı 
faslın birinci Mekâtibi umumiye levazım tesisiyesi 
maddesine, 17 000 lirası mezkûr faslın ikinci Mekâ
tibi umumiye âlâtı dersiye ve kitap esmanı maddesine 
ve Ticaret Vekâletinin senei merkume bütçesinin 
269 ncu merkez masarifi müteferrikası faslından 
5 000 lira bittenzil yeniden açılacak A/284 ncü (oto
mobil bedeli) faslına ve Müdafaai Milliye Vekâleti
nin senei merkume bütçesinin 298 nci esliha ve mü
himmat imal ve tamiri faslından 600 000 liranın bit
tenzil 350 000 lirası 294 ncü muayyenat faslının bi
rinci tayinat ve 160 000 lirası faslı mezkûrun üçüncü 
mahrukat ve tenvirat maddelerine ve mütebaki 90 000 
lirası da 301 numaralı harcırah faslına zammolun-
muştur. 

Üçüncü Madde — 1340 Riyaseti Cumhur Bütçesin
de (telgraf ücuratı) namiyle A/16 faslı ve Bahriye 
Vekâletinin. 1340 senesi Bütçesinde vekil tahsisatı için 
müceddeten A/308 ve birinci maddesi maaş ve ikinci 
maddesi tahsisatı fevkalâdeye mahsus olmak üzere 
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memurini mazule maaş ve tahsisatı fevkalâdesi na
miyle B/220 ve otomobil bedeli için C/320 ve Düyunu 
Umumiyenin kezalik 1340 senesi Bütçesinde Avus-
tur'ya - Macaristan Bankaları avansı için A/99, Mu-
hassesatı Zatiye Bütçesinde emlâki mazbuta maaşatı 
mukabili namiyle C/58 ve Dahiliye Vekâleti Bütçe
sinde (Otomobil bedeli) namiyle A/126 fasılları kuşat 
edilmiştir. 

Dördüncü Madde : Düyunu Umumiye Bütçesinin 
100 ncü tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye düyunuyle 

emanatı adiye ve depozito karşılığı faslına mevzu me-
baliğden 1340 senesi zarfından sarf edilemeyen mik
tarı 1341 senesine devren sarf olunur. 

Beşinci Madde — 1340 senesi Muvazenei Umumi
ye Kanununun 21 nci maddesi lağvedilmiştir. 

Altıncı Madde — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren meriyülicradır. 

Yedinci Madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

1340 senesi tahsisatı munzamma cetveli 

Muvazenei Maliye 
Dairesince Encümenince 

teklif olunan kabul olunan 

-

Fasıl 

9 
10 
11 
12 
13 

A/16 

30 

42 
49 
56 

Madde 

1 
2 

5 

S. Numarası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Maarif Vekâlet 
Nafia » 
Ticaret » 
Bahriye » 
Ziraat » 

Telgraf ücreti 

Riyaseti Cumhur 
Bavekâlet 
Maliye Vekâleti 
Muhassesatı Zatiye 
Düyunu Umumiye 6 
Dahiliye Vekâleti 
Hariciye Vekâleti 
Adliye Vekâleti 

Lira kuruş Lira kuruş 

20 000 
3 

347 
964 
093 

120 000 
390 

5 
72 
40 

700 
000 
500 
000 

Dairesince 

Yekûn 1 
Riyaseticumhur 

Başvekâlet 
Memurini mazule maaşı 
Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 

Rediyat 
Masarifi gayri 

Yekûn 
Maliye Vekâlet 

melhuze 
Darüleytamlara yardım 

Iİ 

20 000 
3 

347 
6 

6 390 
5 

71 
40 

teklif olunan 

123 761 
250 000 

33 000 
5 570,89 

85 000 

7 496 588,89 

20 000 

1 890 
2 074 
3 964 

100 000 
50 000 

197 093 

964 
093 
000 
705 
000 
000 
000 

Muvazenei Maliye 
Encümenince 

kabul olunan 

123 761 
250 000 

33 000 
5 570,89 

85 000 

7 381 093,89 

20 000 

1 890 
2 074 
3 964 

100 000 
50 000 

197 093 

Yekûn 347 093 347 093 
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Fasıl Madde Dairesince teklif olunan 

C/58 

68 

69 

70 

71 

72 

73 
74 
75 

76 

77 
78 
79 

•80 

81 

82 
83 
84 

85 

86 
87 

89 
92 

Muhassesatı Zatiye 
Emlâk mazbuta maaşatı mukabili 

Düyunu Umumiye 
İkinci Kısım - İstikrazlar 
% 4 faizli düyunu mübeddelei muvah-
hide 
İkramiyeli Şark demiryolları tahvilâtı 
% 4 faizli 1890 senesi tahvilâtı Os
maniye istikrazı i 
% 4 faizli 1893 senesi tömbeki istik
razı 
% 4 faizli 1894 senesi kırk milyon 
Frank istikrazı 
% 5 faizli 1896 senesi istikrazı 
r/c 4 faizli 1902 senesi istikrazı 
r/o 4 faizli 1903 senesi saydimahi is
tikrazı 
% 4 faizli Bağdat Demiryolu birinci 
tertip istikrazı 
•% 4 faizli 1904 senesi istikrazı 
% 4 faizli 1901 - 1905 istikrazı 
% 4 faizli 1905 senesi teçhizatı askeri
ye istikrazı 
%4 faizli Bağdat Demiryolu ikinci 
tertip istikrazı 
% 4 faizli Bağdat Demiryolu üçüncü 
tertip istikrazı 
% 4 faizli 1908 senesi istikrazı 
% 4 faizli 1909 senesi istikrazı ' 
% 4 faizli Soma - Bandırma demir
yolu istikrazı 
% 4 faizli Hudeyde - Sana demiryo
lu istikrazı 
% 4 faizli 1911 senesi istikrazı 
Konya ovası irva ve iska istikrazı " 
Doklar, tersaneler ve inşaası Bahri
ye istikrazı 
% 4 faizli 1914 senesi istikrazı 
Istikrazat masarifi 
Komisyon 
Kambiyo 
llânat vesair müteferrik masarif 

Yekûn 

120 000 

661 841 
94 681 

87 658 

17 534 

26 
63 
135 

848 
120 
709 

41 660 

34 057 
43 
83 

41 

68 

75 

396 
740 

660 

114 

051 
74 342 
122 734 

25 023 

14 
123 
21 

521 

8 

1 

373 
435 
555 

458 

924 

547 

10 471 

Muvazenei Maliye 
Encümenince 

kabul olunan 

6 000 

661 841 
94 681 

87 658 

17 534 

26 
63 
135 

848 
120 
709 

41 660 

34 057 
43 
83 

41 

68 

75 
74 
22 

396 
740 

660 

114 

051 
342 
734 

25 023 

14 
123 
21 

521 

8 

1 

373 
435 
555 

458 

924 

547 

10 471 
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Fasıl Madde 

93 
94 
95 
96 

97 
98 
99 

A/99 
100 

ikinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım - hazine tahvilleri, 
avanslar, müteferrik düyun 
1911 senesi Hazine tahvilleri 
1912 » » » 
1913 » » » 
Reji İdaresinin bir buçuk milyonluk 
avansı 
Fenerler İdaresi avansları 
Köstence kablo şirketi avansı 
Sosiyete komerçiyale Doryante avansı 
Mülga Avusturya Bankaları avansı 
Tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye dü
yunu ile emanatı adiye depozito kar
şılığı ' 

Üçüncü kısım yekûnu \ 
Yekûnu umumî 

Dairesince teklif olunan 

2 388 459 

155 467 
62 065 
92 2.56 

500 G00 
458 

187 000 
5 000 

3 000 000 
3 997 246 
6 390 700 

Muvazenei Maliye 
Encümenince 

kabul olunan 

2 288 459 

• 155 467 
62 065 
92 256 

500 000 
458 

187 000 
5 000 

3 000 000 
3 997 246 
6 390 705 

A/126 

178 

182 
183 

Faslı mahsus 

222 

>29 

235 

Otomobil bedeli 

4 îdarei merkeziye masarifi 

Dâhiliye Vekâleti 

Hariciye Vekâleti 
5 000 

4 
1 

5 

6 

3 
5 

Kırtasiye, tabiye ve abonman bedeli 
Harcırah 
Merkez masarifi müteferrikası 
Musul meselesi için hâkem heyetine 
tefrik edilecek memurinin masarifi 
seferiye ve zaruri yel eri 

Yekûn 

Adliye Vekâleti 
Masarifi umumiye 
Ceraim masarifi umumiyesi 

Maarif Vekâleti 
Asarı Nafia tabiiyesi telif ve tercüme 
ve hakkı huzur ücreti 
Memur harcirahı 
Müfettişler harcirahı 

1 500 
20 000 

1 000 

50 000 

72 500 

40 000 

30 000 
7 500 
2 000 

5 000 

20 000 
1 000 

50 000 

71 000 

40 000 

20 000 
7 500 
2 000 

Yekûn 9 500 9 500 
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Fasıl 

237 

237 

238 
» 

240 
241 
243 

Madde 

2 

5 

1 
2 

1 

Kütüphaneler ve hafızı kütüpler maa 
şatı 
İstanbul asarı atike müzeleri maaşa 
ti 

Yekûn 
Kütüphaneler masarifi 
Türk harsı masarifi 

Yekûn 
Matbaai âmire ve şuabatı masarifi 
Tahsisatı fevkalâde 
Mazulin maaşatı 

2 Mazulin tahsisatı fevkalâdesi 

Yekûn 

Yekûnu umumî 

Dairesince teklif olunan 

5 686 

2 245 

7 
5 
2 

931 
000 
000 

7 000 
50 
11 
3 
4 

000 
830 
000 
500 

7 500 

123 761 

Muvazenei Maliye 
Encümenince 

kabul olunan 

5 686 

2 245 

7 931 
5 000 
2 000 

7 000 
50 000 
11 830 
3 000 
4 500 

7 500 

123 761 

Naf'ia Vekâleti 
262 3 İnşaat, cesim köprüler tamiratı müs

tacele 250 000 250 000 

Ticaret Vekâleti 
283 Telgraf ücüratı 

Faslı mahsus Teşvikatı sınaiye ve tesisiye masrafı 

Bahriye Vekâleti 
A/208 Vekil 
B/220 1 Memurini mazule maaşı 

2 Memurini mazule tahsisatı fevkalâ
desi 

3 000 
330 000 

413 
60.73 

97.16 

3 000 
30 000 

413 
60. 

97 

C/320 
Yekûn 

Otomobil bedeli 
157.89 

5 000 
157 

5 000 

Yekûn 5 570.89 5 570 

333 
346 

Harcirah 
Telgraf ücüratı 

Ziraat Vekâleti 
60 000 
25 000 

60 000 
25 000 

Yekûn 85 000 85 000 

— 213 — 



İ : 38 21 . 1 . 1341 C ; 1 

REİS — Heyeti umumiyesı hakkında söz isteyen 
var mıdır? (Hayır sesleri). Fasıllara geçilmesini reyi 
âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kalbul edil
miştir. Fasılları ayrı ayrı reyinize vaz edeceğim. 

Riyaseti Cumhur 
Fasıl Lira 

16 (a) Telgraf ücüratı 20 000 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
FERİT BEY (Çorum) — Altı bin lira olarak tashih 
edilecek efendim! 

REİS — Söz mü istiyorsunuz? 
FERİT BEY (Çorum) — Efendim Encümen na

mına arz ediyorum. Bu yirmi bin lira altı bin lira şek
linde tashih edilecektir, 

REİS — Efendim, yirmi bin lira konulmuş fakat 
Encümen altı bin lira olarak tashih edilmesini söylü
yor. Binaenaleyh altı bin lira olarak tashih ediyoruz. 

16 ncı (a) faslını altı bin lira olarak kalbul edenler 
ellerini kaldırsın... Kalbul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kalbul edilmiştir. 

Başvekâlet 
Fasıl Lira 

30 Memurini mazule maaş ve tahsisatı 
fevkalâdesi 3 964 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
Fasü Lira 

42 Reddiyat 100 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

50 000 49 Ma'sarifatı gayrimelhuze 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

56 Darüleytamlara yardım 197 093 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Muhassesatı Zatiye 
Fasıl Lira 

58 (c) Emlâki mazbuta maaşaitı mukabili 6 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Düyunu Umumiye 

Fasıl Lira 

68 Yüzde 4 faiz!-; düyunu mübeddelei 
muvehhide 661 841 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

Fasıl Lira 

69 İkramJyeli şark demiryolları tahvi
lâtı 94 681 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka'bul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

70 Yüzde 4 faizli 1890 senesi tahvilâtı 
Osmaniye istikrazı 87 658 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

71 Yüzde 4 faizli 1893 senesi Töm'beki 
istikrazı 17 534 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

72 Yüzde 4 faizli 1894 senesi kırk mil
yon frank istikrazı 26 848 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka'bul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

73 Yüzde 5 faizli 1896 senesi istikrazı 63 120 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

74 Yüzde 4 faizli 1902 senesi istikrazı 135 709 
REİS — Kabul edenler ellerini 'kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

75 Yüzde 4 faizli 1903 senesi saydimahî 
istikrazı 41 660 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kaibul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

76 Yüzde 4 faizli Bağdat demiryolu bi
rinci tertip istikrazı 34 057 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

77 Yüzde 4 faizli 1904 senesi istikrazı 43 396 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

78 Yüzde 4 faizli 1901 - 1905 istikrazı 83 740 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

79 Yüzde 4 faizli 1905 senesi teçhizatı 
askeriye istikrazı 41 660 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

80 Yüzde 4 faizli Bağdat demiryolu ikin
ci tertip istikrazı 68 114 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

81 Y'üzde 4 faizli Bağdat demiryolu 
üçüncü tertip istikrazı 75 501 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

82 Yüzde 4 faizli 1908 senesi istikrazı 74 342 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

83 Yüzde 4 faizli 1909 senesi istikrazı 122 734 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

84 Yüzde 4 faizli Soma - Bandırma De
miryolları istikrazı 25 022 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

85 Yüzde 4.faizli Hudeyde - Sana istik
razı 14 373 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

86 Yüzde 4 faizli 1911 senesi istikrazı 223 435 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

87 Konya ovası irva ve iska istikrazı 21 555 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

89 Yüzde 4 faizli 1914 senesi istikrazı 521 458 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

ermeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

92 İstikrazat masarifi 10 471 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

93 1911 senesi hazine tahvilleri 155 467 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

94 1912 senesi hazine tahvilleri 62 065 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

95 1913 senesi hazine tahvilleri 92 256 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

97 Fenerler idaresi avansları 500 OOO 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

98 Köstence kablo şirketi avansı 458 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

99 Sosyete kommerçiyale doryante avan
sı 187 000 

RB't'S — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

99 (A) Mülga Avusturya bankaları 
avansı 5 000 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

100 Tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye 
düyunuyle emanatı adiye depozito 
karşılığı 3 000 C00 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kaibul 
ermeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Da'hiliyö Vekâleti 
Fasıl Lira 

126 (A) Otomobil bedeli 5 000 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz bir şey an
lamak istiyorum efendim. Dalhiliye Vekâletinin oto-' 
rndbili vardı, buna ne oldu ki yeniden alınıyor? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Canım Efen
dim milyonla lira kabul ettik, ağzımızı açmadık da 
şimdi 5 000 bin liralık bir otomobil için mi söz söy
lüyoruz? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Mazthar Müfit Bey 
sorduk da yanlış bir şey mi yaptık... 

MUVAZANEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Dahi
liye Vekâleti için istenilen bu tahsisat yeniden oto
mobil mubayaası tahsisatı değildir. Mahsup muame
lesi icra edilecektir. Bu tahsisat Maliyeden Dahiliye
ye verilen otomobil bedelinin mahsubu ma'ksadma 
matuftur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Pekâlâ muvafıktır. 
Bunu anlamak istiyordum. 

REİS — Efendim, 126 (A) faslının yekûnunu reyi 
âlinize koyuyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kaibul edilmiş
tir. 

Hariciye Vekâleti 
Fasıl Lira 

182 Harcirahlar 20 000 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Hariciye bütçesi 
hakkında söz istiyorum efendim. 

REİS — Buyurunuz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; geçenler
de tahsisatı munzamma talep olunurken Hariciye En
cümeni için ayrıca ajans sarfiyatına mahsubu icra 
olunmak üzere dört yüz bin lira bir para istenmişti. 
Muvazenei Maliye Encümeni bu talebi bir parça 
aykırı gördüğü için bütün tahsisatı munzamımdan 
ayırdı ve badehu tetkik edeceğiz. Ayrıca Meclise arz 
edeceğiz buyurmuştu. O vakit esbabı mucibesinde kıs
mı azamı sarfolunmuş bir kısmı da sene nihayetine 
kadar sarfolunacak denilmişti. Yani bütçede olma
dan sarfedilen bir para idi. Bendeniz o vakit ne oluyor, 
nasıl sarfolunmuş, bütçede bir para olmadan bir 
vekalet ne veçhile sarfiyat yapabiliyor? Diyerek isti
zahta bulunmuştum. O vakit Maliye Vekili muhteremi 
beyefendi; bu mesele tetkik olunacaktır, zannederim 
bütçe tetkikatmda bu paranın mahsubu yapılması lâ
zım gelir, gibi mütalaatta bulundular ve evrakı tet
kik edeceğiz buyurmuşlardı. Bu 400 bin liralık büyük 
bir paradır. Meclis bu parayı vermeden vekâleti ai-
desi sarfetmişlerdir. Bu para ne oldu, yoksa geri mi 
aldılar? Muvazenei Maliye Encümeni o vakitten beri 
bir şey söylemiyor. Bu büyük paranın hesabını bize 
bildirsinler ki anlıyalım. Ne Maliye Vekâleti, ne 
de Muvazenei Maliye Encümeni bu tahsisatı bu
raya getirmemiştir, bir şey söylememişlerdir, meskü-
tünanh bırakılmıştır. Halbuki üç kuruşluk bir hesap 
değildir ki... Dört yüz bin liralık bir hesaptır. Rica 
ederim bu para hakkında bizi tenvir etsinler; 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) —Muhtar Beyefendinin buyurdukları 
para ajans parasıdır. Geçen sene müzakere esnasında 
hatırımda kaldığına göre Karesi mebusu Vehbi Be
yin bir itirazı vardı ve o vakit bu tetkik edilsin, bi-
lâhere düşünürüz denilmişti. Meclis tatili müzakerat 
etti. Düşünülmedi ve kaldı. Vehbi Bey burada uzun 
uzadiye söylemişlerdi. Bu, ajans parasıdır. Bu tah-
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sisatı vermezseniz pek fena olacaktır dediler. Vehbi 
Bey buradadırlar, söylesinler. Onun için geri kal
mıştı, Meclis de tatili müzakerat hasebiyle müzakere 
edememişti. Şimdi encümendedir. Fakat Encümen 
bütçe ile meşgul olduğu için belki henüz tetkik ede
memiştir. Yeni bu mesele encümendedir.. Encümen 
tetkik ettikten sonra Heyeti Celilenize arz edecektir. 
Zabıtlar meydandadır. Tabiî zaptı da tetkik edecek
lerdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, müsaade 
edermisiniz? Bütçede bu para yok değildir. Fakat 
Meclis reddetmiştir. 

MALİYE' VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kânkırı) — Reddetmiş değildir. Zabıt, çıkar 
meydana, Vehbi Beyefendinin itirazı üzerine cere
yan eden müzakere okunur. Bilâkis görülürki redde
dilmemiştir. Tetkik edelim denmiştir. Her kes ajanstan 
müstefit olmak istiyordu, her yere ajans gitsin denili
yordu. Fakat hemen tatili müzakerat edildiği için o 
vakit tetkike vakit bulunamadı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İstirham ederim. 
Bütçeye para konmuş mu idi, konmamış mıydı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Arz ediyorum efendim. Konma
mıştı fakat ret de edilmemiştir.. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçede olmayan 
dörtyüz bin lira sarfedilebilir mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Telgraf muhaberatıdır ve mahsup 
muamelesidir Muhtar Beyefendi; para sarf olunmuş 
değildir. Heyeti Umumiye burada ajans devam etsin 
buyurmuş ise rica ederim bunu ne suretle temin ede
cektik. Kendileri cevap versinler; başka türlü ajans 
temin edebilir mi idi?... 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendenizce hükü
metin vazifesi, mademki bütçeye konmamıştır, bu pa
rayı sarfetmemektir. Hatta bizi büsbütün havadissiz 
bıraksın zararı yok. Yoksa geçen seferde söylediğim 
gibi Meclis mahsupcu mevkiine mi konacaktır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Meclisi âli bu olmasın dememiş
tir. Vehbi Bey burada ise söylesinler; 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Meclisi 
Âlinin bir hesap hakkında (tetkik edeceğim) demesi 
sarfa mezuniyet midir beyefendi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Hayır tetkik etmemiştir. (Sarfa 
mezuniyet değildir Beyefendi sesleri) Onu tetkik eder
ler. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; bir sual 
sormak istiyorum. Madem ki bütçede para yoktur, 
bütçeye konmamıştır. Bütçeye konulmayan bir para
yı sarfetmek selâhiyetini Vekil Bey nerden almıştır? 
Esas mesele budur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Tekrar arzettim efendim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Anladım efendim. 
Meclis ajansın devamını arzu ve temenni etmiş, onu 
tahkik için havale etmiş değildir. Esas itibariyle 
bütçede bu parayı kabul etmemiş ve onun lüzumuna 
kail olmamış demektir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Öyle bir şey varsa tabiî mesuli
yeti üzerimize alacağız. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Öyle bir şey olma
dığına dair zatiâlileri Heyeti Celileyi tenvir buyurabi-
lirmisiniz? 

Efendim; Heyeti Celileye şunu arzetmek isterim 
ki bugün Maarif Vekili bulunan Şükrü Beyefendi, 
geçen sene müzakeresi esnasında bunun lüzumsuzlu
ğu ve fazlalığı hakkında beyanı mütalâa etmiş ve tay 
olunmuştu - ki zabıt ceridelerine bakarsınız bunu gö
receksiniz - işte Şükrü Beyefendiyi de işhat ediyorum. 
Kendisi buradadır. Yani efendiler, şunu söylemek is
tiyorum ki; bütçede olmayan para hiç bir vakit 
sarf edilemez. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; geçen sene 
matbuat bütçesi burada müzakere edilirken bendeniz 
ajansın her tarafa verilmesini temenni ve rica etmiş
tim. O vakit - şimdi Maarif Vekili olan - Şükrü Bey 
de bazı beyanatta bulunmuştu. Onu bilmiyorum. 
Fakat bendeniz yine rica ve iddia ediyorum ki; 
ajans her tarafa verilmelidir. Memleketin birçok 
yerlerinde gazete çıkmadığı gibi oralara gazete de 
gitmiyor, körfez bir halde kalıyor, hiç tenvir edilmi
yor. Binaenaleyh gerek Meclisin müzakeratından ve 
gerekse memleketin dahili ve harici hadisatından 
memleketin her tarafını tenvir etmek zarureti var
dır. Bunu resmî ceride yapamıyor, geçende de burada 
iddia ettim. Resmî ceride; bayram günü gibi senede 
iki defa görünüyor. Fakat bu sene onu da gördüğü
müz yoktu. Nasılsa iki gün evvel bir nüshası çıktı. 
İkinci nüshasının ne vakit çıkacağını ancak kâhinler 
bilecek. Binaenaleyh memleketin her tarafını tenvir et
mek bir hükümetin borcudur. Bunu ister nimresmî 
yapsın, ister resmî yapsın, isterse bir şirkete yaptırsın. 
Herhangi bir suretle yaptırırsa yaptırsın. Böyle bir 
ajans mütemeddin bir memleket için bir zarurettir. 
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Bunun hilâfında bir mütalâa zannetmem ki varit ol
sun. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ 
BEY (İzmir) — Zeki Beyefendinin geçen sene söy
lemiş olduğum sözlerimi nakleden sözleri, şu manada 
olması lâzım geliyor; Yani ben; bu olmasın, buna 
lüzum yoktur demişim. Hayır efendiler; ben pek iyi 
hatırlıyorum. Ve sizler de hatırlarsınız ki geçen sene 
bu mesele mevzubahis olduğu zaman ben ve birkaç 
arkadaşımız; öteden beri bu müessesenin doğrudan 
doğruya hükümete merbut bir idare < şeklinde değil; 
bilâkis tahsisatını fasıllarını mümkün olduğu kadar 
taksir ederek, tevhit ederek nimresmî bir müessese 
şeklinde, bizden (Sübvansiyon) alır bir müessese 
şeklinde idaresini iddia ve onu müdafaa etmiştik. Yi
ne Heyeti Celileniz pek iyi hatırlarlar ki geçen sene
nin bütçeleri tastik oluncaya kadar hiç bir dairenin 
telgraf ücreti tahsisatı bütçesinde dahil değildi. Bu 
idare de devletin umum hidematına tahsis edilmiş, 
bilâücret istifade edilir bir müessese idi. Geçen se
ne nimresmî bir mahiyet verilmek ve bir şirkete dev
redilmek ve o şirket vasıtasiyle idare edilmek cihet
leri düşünüldüğü zaman doğrudan doğruya bütçeye 
konulması lâzım gelen tahsisat; bu müesseseye yar
dım mülâhaza ve mülâbesesiyle yapılmıştı. Binaen
aleyh o zaman denildi ki; ihtimal ki hükümet darakap 
şayanı ümn ve itimat herhangi bir şirket, herhangi 
bir şahıs bulamaz; bunu buluncaya kadar bittabi hü
kümetin eli altında kalması zarureti vardır denildi. 
Nasıl ki bu seneye gelinceye kadar tekmil bütçelerin 
içerisinde telgraf tahsisatı mevcut değildi. Yalnız şu 
muhakkak ki; biz 150 bin liradan bahsediyorduk, 130 
bin küsur liraya hepsi dahil olmak şartiyle - sulh ol
duk. Bu telgraf ücretinden maeda olan masrafların 
yekûnu idi. Telgraf ücreti için de o zaman 200 bin 
lira alınsın, (300) bin lira alınsın, Kâfi gelirmi; diye 
koridorlarda konuşuldu. Fakat Meclisi Âliye bu 
mesele doğrudan doğruya arzedilmeden ve Meclisi 
Âli telgraf meslesini ayrı bir fasıl olarak kabul et
meden tatil edilmiş bulundu. Hakikaten Maliye Vekili 
Beyefendinin buyurdukları gibi bu müessesenin de
vam etmesi tezahüratı, kararı vardı. Vazifenin her
halde devam etmesi kararı mevcuttu. Aynı zamanda 
telgraf tahsisatı da konulmamıştı. Fakat konulma
ması; vazifeye devam etmemesi için herhangi bir ka
rarın alınmış olduğuna delâlet etmek. Devam etmesi
nin istenilmiş olması, konmağa muvafakat manasını 
verebilir. Yalnız arz ettiğim gibi mesele geçen seneden 
beri nimresmî bir mahiyet almak lâzım geliyordu. 

Alamamıştır ve Meclisin arzu ettiği veçhile devam 
etmiştir. Eğer bundan dolayı bir mesuliyet aramak 
lâzım geliyorsa bittabi bu, Meclisin hakkıdır. 

EMİN BEY (TOKAT) — Mesuliyet yok. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; ajansın 

malumat vermesinin ademi lüzumuna dair ben bir şey 
söylemedim. Yalnız şunu söylüyorum ki; bütçeye bu 
tahsisatın konmaması sarahaten Meclis bunu kabul 
etmemiştir demektir. Yoksa Meclis bu ajans için para 
koyacaktır, fakat unuttu demek olamaz. Zaten geçen 
sene bütçe müzakeresi esnasında bendeniz bütçe ye
tim bir haldedir. Vekiller bütçelerini burada takip et
mediklerinden dolayı yarın tatbik edemeyecekler diye 
bar bar bağırdım. Çünkü geçen sene, bu günkü gibi 
vekil beyler sıra sıra oturmadılar. Hatta ısrar ettim 
ki; bu vekiller bütçelerini niçin takip etmiyorlar? 
Sonra istedikleri gibi bütçe çıkmazsa nasıl tatbik 
edecekler? Dedim. 

Ben ne bileyim ki; hiç aldırmayacaklar ve bütçeyi 
de alkıllarma geldiği gibi sarf edeceklerdir. Onun için 
bütçenin çıkmasında alâkadar olmuyorlardı, Bir Vekil 
bütçenin virgülüne kadar takip eder acaba kabiliyeti 
tatbikiyesi olmayan bir harf var mıdır, yok mudur? 
Diye bütçesini takip edecek, titreyecek idi. Yoksa 
koskocaman ajans bütçesine dair hiç alâkadar olma
mış, ondan sonra efendim; Şükrü Bey ile arkadaşların 
arasında bir mükâleme cereyan etti. Vekili aidini 
aradık; yoktu. Sonra dörtyüzbin lirayı kendi varidatı 
husiusiyesinden sarfeder gibi sarfetmiş. Şimdi gel, 
mahsubunu icra et, 

Hayır efendiler; böyle Vekâlet olmaz. Vekil dedi
ğin bizimle çekişecek, uğraşacak, bütçesiyle alâkadar 
olacak. Yoksa hiç alâkadar olmayıp da bu memleket 
için lâzımdır. Ben de bu parayı sarf ederim, sonra da 
mahsubunu icra ederiz derse bu usulsüzdür. Bu usul
süzlüğü burada nazarı dikkati çelbetmek için söylü
yorum. Yoksa ajans; zaten memleketimizde ilim ve 
irfan eksiktir. Memleket havadise teşnedir. Binaena
leyh bu lâzımdır. Elbette ajansın vereceği malûmat 
çok faydalıdır. Fakat evvelâ parayı istemeli ve o pa
rayı aldıktan sonra sarf etmelidir. Yoksa evvelâ ben 
parayı sarf ederim de sonra siz mahsubunu icra edi
niz denilirse bu, nasıl olur ve böyle usulsüzlükler bu 
memlekette cereyan ettikçe Hükümet muntazaman te
şekkül etmemiştir, bütçesiyle hareket eder bir Hü
kümet yoktur farz ediyorum, maksadım budur. Sö
züm de budur. Yoksa; bunu istiyecektik de koyama
dık, bilmem daha ne gibi şeyler, kitaba girer şeyler 
değildir. (Handeler) 
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MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
gerek Vehbi Bey arkadaşımızın ajansın lüzum ve 
ehemmiyeti hakkında dermeyan ettiği fikre, gerekse 
Şükrü Beyefendinin bir şirkete tevdii hakkındaki mü
talâasına iştirak edebiliriz. Bu, başka bir şeydir. Ben
deniz anlayamıyorum; bütçede faslm maddesi olma
yan bir para nasıl sarf olunuyor? Bunu anlayamıyo
rum. Fakat deniliyor ki; efejıdiler, telgraf ücuratı hiç 
olmazsa kısmen bazı bütçelerde vardır. Olmayan büt
çelerde - usulsüz olmakla beraber - konulsun diye He
yeti Âliyeniz o zaman son günler müzakeratında böy
le demişti. Fakat efendiler, ajans meselesine gelince; 
bütçeye konsun diye Meclisi Âlide söz geçmemiştir. 
Evet, böyle bir söz sebkat etmemiştir. Malûmu ihsanı-
nızdır ki, birisine bir maaş tahsisi hakkında bir ka
nun kabul ederiz. Hatta o kanunu kabul etmekle be
raber Vekili aidi de bize der ki: Bütçede bunun yeri 
olmak lâzım gelir ve muvazenenin filânca faslına 
bir madde konulsun diye bir teklif yapar. Farzımu
hal olarak ajansın devamı hakkında Heyeti Âliyeni-
zin bir kararı olsa ve bu karar bütçenin, faslında, mad
desinde bu meblâğı havi değilse kabili tatbik değildir 
efendiler. Bendenizin iddiam bütçede murakkam ol
mayan, ve bütçeye geçmeyen ve Heyeti Âliyenizin 
kabul ve tasdikine iktiran etmeyen bir para sarf edi
lemez. Sonra efendim, ajansın lüzum ve ehemmiyeti 
derkârdır. Heyeti Âliyeniz; buna devam etsin demiş. 
Ne yapalım. Devam etmeyelim mi? 

Evet efendiler, Vekili aidi diyecek idi ki; Heyeti 
Âliyeniz devama karar vermiştir, fakat parası hak
kında bir şey dememiştir, söylememiştir ve bunun 
için siz vazifenizi noksan yaptınız diyeceklerdi, işte 
efendiler, bu, denilmemiştir. Binaenaleyh çok istirham 
ediyorum efendiler; Heyeti Celile karar vermiş diye 
böyle bütçede faslı, maddesi mezkûr ve mevcut olma
yan bu parayı sarf etmesinler ve ümit ederim ki, bu 
Heyeti Vekile böyle yapmıyacaktır. Ve yine çok rica 
ederim ki, bu yapılmasın! Şimdi bu bapta ne kadar 
söz söylense; hepsi bendenizce tevilden ibarettir ve 
tevildir. Hulâsai maruzatım, bütçede olmayan bir pa
ra sarf edilemez. Bütçe usulü böyledir. 

BAŞVEKİL ALI FETHİ BEY (istanbul) — Efen
dim, ajans hakkında bütçeye hiç bir masraf konul
mamış değildir. Ajansın bilûmum memurin ve ma-
sarifatı vesairesi için zannederim 130 bin liraya ba
liğ olan bir para konmuştur. (150 bin lira sesleri.) 
Bu para konulmakla demek ki, ajansın idamei vazifesi 
ve idamei lüzumu kastedilmiştir. Telgraf ücuratı için 
bir para konmamıştır. Yalnız bunun için «400 bin» 

lira tahsisatı munzamma Meclisi Âlinizden talep edil
miştir ve bu talebi havi olan kanun lâyihası da Mu-
vazenei Maliye Encümeninde bulunmaktadır. Orada 
tetkik ediliyor. Neticei tetkikat Heyeti Âliyenize gele
cektir. Karar ise Heyeti Celilenindir. Vaziyet bundan 
ibarettir efendim. Ajansın ehemmiyeti vücudunu tak
dir buyurursunuz, itiraz eden arkadaşlar .da takdir 
buyururlar. Ajansın ifayı hizmeti için lâzım olan meb
lâğ bütçeye konulmuş ve tahsisat talep edilmiştir ve 
bu teklif yani buna dair tahsisat Meclisi Âlinize tev
di edilmiş ve Muvazenei Maliye Encümeni de derdes
ti müzakeredir. Neticei müzakerata intizar etmek 
lâzımdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Başvekil 
Beyefendi, Encümende müzakere edilen bir şey henüz 
müzakere edilmekte iken ve Heyeti Âliyeye gelmeden, 
Encümende müzakere ediliyor demek sarfiyatta me
zuniyet verilmiş mi demektir? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim, ajans mevcut olduktan sonra ajansın telgraf 
göndermemesi tasavvur edilebilir mi? Zımnen telgraf 
gönderileceği kabul edilmiş demektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Evvelce arz 
ettiğim gibi hepsi tevildir efendim, bu katiyen caiz de
ğildir. 

RElS — Buyurunuz Şükrü Bey; söz sizindir. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (izmir) — Bir hâdi

seyi tashih edecektim. Sarfınazar ediyorum efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; ajansa toptan 
yekûn «130» bin lira verilmiş ve kabul edilmiş. Serna-
mesi, faslı budur. Bundan telgrafa, şuraya, buraya sarf 
edilmiştir. Her yere sarf edilebilir. Bununla beraber 
bu 130 bin lira bugünkü Heyeti Vekileye ait değildir. 
Bendeniz neyi müzakere ettiğimizi şaşırdım. Kime so
ruyoruz? Hangi Hariciye Vekiline soruyoruz? Yeni 
Heyeti Vekile yeni tahsisat almıştır ve sarf etmiştir. 
Telgraf meselesine gelince: Bilmiyoruz ki, memurlar 
rastgele uzun uzun telgraflar yazarlardı. Bunun önü
ne geçmek için irat ve sarfiyat suretiyle telgraf vari
datı ve telgraf masrafı olarak mahsubedilsin denildi 
ve bu mahsup işinde sıkı davranılsın dedik. Bunun 
birçok fevaidi görülmüştür ve görülmelidir. Fakat bu
nu; memlekette lüzumu olan bir müesseseyi büsbütün 
tatile kadar varacak vaziyette sıkı tutmaya ve bu 130 
bin lirayı şuraya, buraya sarf edeceksiniz diye bir ka
rarınız olmadığı halde niçin şuraya, buraya sarf etti
niz demeye hakkınız yoktur. İkincisi: Kablettahsisat 
sarfiyatı Meclisi Âli kendisi için kabul etmiştir. De
ğil böyle telgraf ücuratı, diğer esaslı bir meselede bile 
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sarf edebiliyoruz. Meclisi Âlinin bütçesinde telgraf 
tahsisatı «300» liradan ibarettir. Bir defa tetkik bu
yurunuz bakalım . Şimdiye kadar «300». lira mı sarf 
edildi? Niçin bunlar sual edilmiyor da; buna gelince 
soruyoruz? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İrat masraf 
için bütçede tahsisat ister. Tahsisat lâzımdır. Başka 
türlü olmaz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümenden çok 
rica ederiz. Çabuk gitmesinler. Bu mesele hallolunmuş-
tur. O meselede mevzuubahis ederiz. 

REİS — Efendim, 182 nci faslı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Ak
sini reye ar zediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

183 Merkez mesarifi müteferrikası 1 000 
REÎS Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 

ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Faslı mahsus: Musul meselesi için hakem heyetine 
tefrik edilecek memurinin mesarifi seferiyeleri Lira 

50 000 

REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsınlar,.. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiş
tir. 

Adliye Vekâleti 
Fasıl Lira 

222 Mesafifi umumiye 40 000 
REİS — Fasıl hakkında söz isteyen var mı efen

dim? (Hayır sesleri). Faslın yekûnunu reyi âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Maarif Vekâleti 
Fasıl Lira 

229 Asarı nafia tabiyyesi ve telif ve ter-
ceme hakkı huzur ücreti 30 000 

REİS — Fasıl hakkında sö zisteyen var mı efen
dim? 

HALİT BEY (Kastamonu) — Müsaade buyurulur 
mu efendim? Bir sual soracağım. 

REİS — Buyurunuz. 
HALİT BEY (Kastamonu) — Şükrü Beyefendi; 

tahsisatı munzamma hakkındaki mazbatada Asan na
fia tab ve tercemesi için 1340 bütçesinde 40 bin lira 
alınmış bundan sonra evvelce alınan 15 bin lira'tah
sisatı munzamma da tamamiyle sarf edilmiş, demekki 
55 bin lira sarf edilmiştir. Şimdi siz de 30 bin lira 
istiyorsunuz. Neden bu parayı istiyorsunuz. Vakıa Asa
rı nafia için yüzbin lira da isteseniz şahsım namına 
çok görmem. Yalnız anlamak istiyorum: Evvelâ bu 
Asarı nafia tercümesi için verilen hakkı huzur ücreti 
ne kadardır? Ve bu telif ve tercüme heyeti kimlerden 
mürekkeptir? Bu asarı kim intihap ediyor? Maariften 
bir heyeti mahsusa mı intihap ediyor? Yoksa Vekilin 
kendisi mi? Sonra efendim 1340 senesi zarfında en 
mühim ve belli başlı ne gibi asar telif ve tercüme edil
miştir? Bunları izah buyurmanızı rica ederim. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(İzmir) — Efendim, geçen sene «40 bin» lira alın
mış, 10 ilâ 15 bin lira da tahsisatı munzamma isten
miş, bu defa da bendeniz «30 bin» lira tahsisatı 
munzamma istiyorum. Bizim Maarif Dairemizde bir 
teklif ve Tercüme Heyeti vardır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Kaç zattan mü
rekkeptir efendim? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ. BEY 
(Devamla) — Beş zannediyorum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Bu zevat kimlerdir? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — İsimlerini mi istiyorsunuz? Bunların 
kimler olduğunu, nerelerde tahsil gördüklerini - Ve
kâlete teşrif buyurursunuz - dosyalarını gösteririm. 
Meselâ; bunlardan birisi Abdülfeyyaz Tevfik Beydir. 
Bu zat muvafık mıdır, değil midir? İkincisi, filân zat
tır. Bu zat muvafık mıdır, değil midir, Diye böyle her 
biririne ayrı ayrı soracak mıyım? Bu şekilde mi isti
yorsunuz efendim! 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Kaç zattan ibaret olduğunu bilemiyorsunuz da onun 
için soruyoruz. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Çünkü efendim, münhallât vardır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Mevcut olanlarını söyleyiniz. 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Bu heyet tarafından kendisine vuku 
bulan müracaatlar tetkik edilir. Alınan asar eğer 
Maarifi umumiyemizin takip ettiği istikamet dahilin-, 
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de muvafık görülürse bu eserin müellfiyle bir muka
velename yapılır. Mukavelename muribince eser tab 
ve telif edilir. Tab ve telif edilen bu eser, nevine, 
mahiyetine göre memlekette umumî müessesatı ilmi-
yeey veya bunlardan bir kısmına tevzi edilir. Biliyor
sunuz ki, efendiler, henüz bu yolda birçok müellif ve 
mütercim işe başlamıştır. Bunlardan peyder pey bi
tenleri ve bitmek üzere olanlar için - ki Meclisi Âliyi 
alâkadar eden asar burayada gönderilecektir. 8 ilâ 
10 kadar mukavelename mevcuttur. Bu paranın kısmı 
mühimmi Matbaai Amiriye verilecektir. Bize ait bir 
müessese olmakla beraber bittabi bizim tarafımızdan 
tab ve tevzi ettirilmekte olan asarın ücreti tabiye
sini vermek mecburiyetindeyiz. Onun için bir ta
raftan varidat alacaktır, diğer taraftan masraf koy
mak mecburiyetindedir. Alt tarafta (50) küsur bin 
lira kadar bir para da Matbaai Âmiriye istiyoruz. 
Çünkü farzedilen işlerden çok fazla iş görülüyor. 
Bittabi masraf faslında kendisine bir miktar meblâğ 
vermek mecburiyetindeyiz. Telif ve tercümenin bir 
talimatnamesi mevcuttur ve o talimatname ahkâmı 
bugün tatbik ediliyor. Fakat bedeniz onu daha şü
mullü olarak, ona daha iyi bir mahiyet verebileceği
mi zannederek tebdil etmeye başladım. Arkadaşlar
dan bir iki kişi çağırdım, dedim ki bunu şu istika
mette, daha müfit bir şekilde yapmak çaresine te
vessül edelim. Aynı zamanda memleketteki mües
sesatı ilmiyenin hepsine birer tamim gönderdim. 
Ve bu meyanda gazetelerden yevmiye olsun, isbuî 
olsun, onlarıda unutmadık. Dedik ki, gelecek sene 
için ne gibi asarın memleket için tercümesini siz 
müfit addediyorsunuz? Bunların cevapları geldiği za
man tasnif edeceğiz. Heyet bir kere de tetkik ede
cek. Ben filân eseri tercüme edeceğim şeklinde de
ğil, filân efendi! Filân eseri tercüme edermisiniz 
şeklinde mukavelât yapacağız. Onun için ümit (edi
yorum ki pek yakın bir atide muntazam bir prog
ramın peyderpey tatbik edildiğini sizlere arz edece
ğim. 

HALİT' BEY( Kastamonu) — Tercüme edilen 
ne gibi asardır, mühimleri nedir? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Oğlumun kütüphanesinden bir kısmı, 
merhum Ziya Gökâlp Beyin telif ve tercüme edil
miş eserleri beş altı tane.. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Ce
lâl Esat Beyin eseri? 

MAARtF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Evet, Celâl Esat Beyin eseri ve arayerde 
henüz tanınmamış asar. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Hüseyin Rahmi Beyin elli tane üçer sahifelik prosi-
dürü? 

HALİT BEY (Kastamonu) — Hakkı huzur nedir? 
MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 

(Devamla) — Efendim, heyeti ilmiye içtima eder ve 
bu heyeti ilmiye bittabi bir hakkı huzur alıyor. Ayrı
ca bizim telif ve tercümeye çağıracağımız adamlar da 
vardır. Bunun için sarfetmiyoruz ve bunu vermez
seniz sarfetmiyeceğiz. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Geçen sene ne ka
dar almışlardı? 

MAARtF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Muhtelif şekilde hakkı huzurlar var
dır. Fakat geçen sene miktarı nedir, ne kadar almış
lardır ben bunu bilmiyorum. 

DOKTOR MUSTAFA BEY ('Çorum) — Memle
ketimizdeki ulumun istilâhatı konmuş mudur, kon
mamış mıdır. Demek istiyorum ki o kadar ilimler 
vardır ki, istilâhatı henüz tespit edilmemiştir. Her
hangi bir eser okunacağı zaman o eserin Fransızca 
olan istilâhını herkes kendi fikrine göre tercüme edi
yor acaba Vekâleti Celile alâkadar olarak ilmî isti
lâhatı tespit etmiş midir veya edecek midir? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
— Devamla) — Efendim! Gelecek sene bütçesine bir 
miktar para bilhassa Türk lügati için koyduk. Müm
kün olursa gelecek sene bütçesinde bir muhiti Maarif, 
bir Ansiklopedi yapmak hususu da düşünülmüştür. 
Umumî bütçe geldiği zaman Heyeti Celileniz lâzım 
gelen paranın münasip mahallere konduğunu göre
ceksiniz. Binaenaleyh o zaman konuşulur. Bu para 
kâfi değilse bir miktar tezyit ederiz. 

TALAT BEY (Kângırı) — Vaktiyle Maarif Ve
kâleti tarafından birtakım zevata bazı paralar veril
mişti. Meselâ Şair Mehmet Akif ve rüfekasına sekiz 
yüz lira (Divanı Lügati Türk) nun tercümesi için, 300 
lira bir başka zate (İzcilik hakkında bir kitap yaz
mak için daha bunlar gibi birçok kimselere paralar 
verilmişti. Bu paralar alındığı halde tercüme edilme
diğini işitiyoruz. Eğer tercüme edilmiş olsaydı şim
diye kadar meydana çıkardı. Binaenaleyh paraları 
alınıp da tercüme edilmeyen asar ne olacak? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Parası alınıp da tercümesi yapılmayan 
asarı yeni itişitiyorum. Bendeniz yalnız Vekâlette ya
pılmış kontaratorları gördüm. Bittabi bu kontrator-
ların ahkâmı icra edilmesi için bu asarı deruhte et
miş olan zevata birer mektup yazarak sene nihayeti-
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ne taahhütlerini ifa etmelerini teklif ettim, tabiî bu 
müddet zarfında taahhütlerini ifa etmezlerse başkala
rına tercüme ettireceğim dedim. Fakat bir zat para al
mıştı, aldığı paraya mukabil tercüme etmeyip bize ge-
tirmemişse ben ilk def buna burada vakıf oluyorum. 
Eğer buna daha evvel vekâlette iken vakıf olsaydım, 
derhal takbiat icra ederdim. Madem ki şimdi vakıf 
oldum, lütfen isimlerini yazarsanız gittiğim zaman ta
kip ederim. 

TALAT BEY (Kângırı) — Tetkik ederseniz ben
denizin söylediğimden fazla bulursunuz, 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Efendim! bir 
sual soracağım, Telif ve Tercüme Heyetinin lüzumu
na herkes kanidir. 

Son zamanlarda neşredilen pek kıymetli eserler de 
vardır. Fakat bunlar meyanında Battal Gazi gibi, 
Kerem ile Aslı gibi eserler de vardır. Bu gibi eser
lerin bundan sonra neşredilmeyeceğin® emin olabilir -
miyim? 

MAARİF VEKÎLÎ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Olabilirsiniz. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Darülfünunda Mü
derris olmak için eseri bulunmak şart mıdır, buna dair 
elde bir talimat veya nizamname var mıdır? Varsa 
mevcut Müderrislerin eserleri var mıdır? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Efendim! Darülfünunun talimatnamesin
de bir müderrisin ne gibi evsafı haiz olduğu yazı
lıdır. Bendeniz Vekâlete geldiğim zaman bu şeraiti tet
kik ettim, bu kaldı da gördüm, görür görmez sor
dum: Var mıdır? Bu adamların eserleri hepiniz bili
yorsunuz ki «Orijinal» dir. Türkiye'de orijinal eser 
sahibi belki on tane yoktur. Fakat bizim memleketi
mizin seviyei ilmiyesiyle mütenasip asarı bu adam
lardan istemek bizim vazifemizdir. Bir tamimle asar 
sahiplerinin eesrlerini istedim. Asarı olmayanlarda 
filân ayın nihayetine kadar tedarik ederek vekâlete 
göndersinler dedim. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Etrafında müzakerat 
icra etmekte olduğumuz mesailden bazıları ispat edi
yor ki artık bir Encümeni Daniş teşkili zamanı gel
miştir. Hatta bu telif ve tasnif edilen asarı takdir ve 
tefrik hususu da böyle bir heyetin nazarı tetkikinden 
geçecek olursa daha salim bir usul tutulmuş olur. 
Bunun hakkında vekâleti âlileri ne düşünüyor? Bunu 
bendenize izah buyurur musunuz? 

MAARİF VEKİLİ SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY 
(Devamla) — Bir Encümeni daniş, bir Akademi de
mek istiyorsunuz değil mi efendim? 

Efendiler, bendeniz burada otuz bin lira bir para 
istiyorum, bu otuz bin lira şu kenarında yazılı olan iş
ler için isteniyor. Encümeni Daniş bittabi memleketin 
bir ihtiyacıdır. Eğer Heyeti Celile, Encümeni Danişin 
teşkili için lâzım gelen tahsisatı vermekten çekinmeye
ceğini şimdiden vadederse, bir kaç gün sonra müza
keresine başlıyacağımız umumî bütçede bu parayı 
maalmemnuniye kabul ve hatta kabul değil isterim. 

VASIF BEY (Saruhan) — Efendim, telif ve ter
cüme parası; malumuâliniz 1340 bütçesinde kırk bin 
lira idi. Bazı rüfekâyı muhteremenin işaret ettiği veç
hile Kerem ile Aslı gibi birtakım kitaplar tercüme 
edilmiştir. Fakat bendeniz işe başladığım zaman doğ
rudan doğruya eser tercümesini kabul etmedim. Bu 
kırk bin liranın yirmi bin lirası mektep kitaplarına 
sarfedilmiştir. Binaenaleyh telif ve tercüme parası -
Heyeti Celile tarafından zannedilmesin ki - tercüme 
ve telif edilen birçok eserler için ayrı ayrı verilmiş 
bir para değildir. Sırf mektep kitapları olarak ter
cüme ettirdiğimiz kitapların mesarifi tabiyyesi, kâğıt 
parası ve tercümesi için verilen paradır. Dört bin 
lirası da yeni işe başladığım zaman topladığım heyeti 
ilmiyenin hakkı huzur masrafıdır ki, bu heyeti ilmi
ye, mekteplerin müfredat programlarını ve ders cet
vellerini hazırlamak ve bazı esasatı ilmiye takrir et
mek için toplattırılmıştı. Geri kalan on bin lira da 
asarı ilmiye için sarfedilmiştir. Neşredilen eserlerin de 
bazıları Heyeti Celilenize tevzi edilmektedir, bittabi 
manzuru âlileri olmuştur. İçinde çok kıymetli eserler 
vardır. (Sekip) Beyin eseri vardır, (Vilyam Cim) in 
eseri vardır, terbiye musahabeleri vardır. Celâl Esat 
Beyin kitapları vardır. Sekiz, on eser neşredilmiştir 
ki çok kıymetleri vardır ve zaten telif edilen eserler, 
bu gün cihanın en kıymettar âlimleri tarafından ya
zılmış ve tercüme edilmiş eserlerdir. Ve binaenaleyh 
telif ve tercüme vaziyeti budur. Yalnız şunu da arz 
edeyim ki, bendenizden evvel yapılmış birçok muka
veleler vardı. Meselâ, Hüseyin Cahit Beyle yapılmış 
bir mukavele vardır, ve bugün bu mukavele mamu-
linbihtir ve zannediyorum bunu ilga etmeye imkân 
yoktur. Maarif Vekâletinin 6 ilâ 7 bin lira kadar bir 
borcu vardır. Diğer taraftan yine bendenizden evvel 
bir İngilizce lügat yazdırılmış ve bunun için beş veya 
altı bin liralık bir mukavele yapılmıştır. 

Ateşe navallerden Vahit Beye bir İngilizce lügat 
yaptırılmış, vekâletin altı bin lira kadar bir borcu 
olduğunu zan ve tahmin ediyorum. Şükrü Beyefen
dinin arzu buyurdukları paranın mühim bir kısmı ken
disinden ve bendenizden evvel yapılmış bazı mukave-
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lelerdeki taahhüdü infaz içindir. Binaenaleyh telif ve 
tercüme hakkında bendenizin bildiğim malûmat budur. 
Tenvir için arz ediyorum. 

HAMDULLAH SUPHİ BEY (İstanbul) — Arka
daşlar; bendeniz Maarif Vekâletinin faaliyetleri ara
sında, telfi ve tercümeye ait olan faaliyetinden daha 
müfit bir şey tanımıyorum. Ve yeryüzünde kütüpha
nesi bizim kütüphanemiz kadar fakir belli başlı bir 
millet mevcut olduğuna dair zihnimde bir zehap yok
tur. Dünyada en fakir kütüphalerden biri, bizimkidir. 
Bizden çok sonra sahneyi tarihe çıkan milletler ara
sında birçokları, bizim mevzubahis ettiğimiz parayı 
gülünç bir raddede bırakacak meblağlar tahsis ede
rek - yalnız kendilerini alâkadar eden kitapları değil -
başka milletlere, başka devirlere, ölü veya diri başka 
medeniyetlere ait binlerce kitap yazdırdılar ve bugün 
onların kendi nesillerinin ilâ ve terbiyesine arz edil
miş olan kütüphaneleri son derecede zengindir. Buna, 
Balkan milletlerini bir misal olmak üzere arz edebilirim. 
Muhterem arkadaşlar; sahibi olduğumuz memleket, 
birçok noktai nazardan kutuplar kadar bizce meşhul-
dur. Anadolumuz Türkler tarafından asla tetkik edil
memiştir, keşke Maarif Vekâletinin Bütçesinde bu 
faaliyete tahsis edilmiş mühim bir meblağ mevcut 
olsaydı, tarihimizi, her nevi müessesatımızı Anado-
lumuzu her noktai nazardan tetkik ettirse idi ve bize 
ihticaca lâyik kitaplar verseydi. Müsaadenizle, dün 
bir dostla aramızda geçen bir musahabeden size ufak 
bir misal arz edeceğim: Malum çinicilik millî sanat
larımızdan birisidir. Dünyada, Iranilerle beraber mi
marî çinicilikte ustadane, şahane muvaffakiyetler gös
termiş olan bir milletiz. Selçuk devrinden bu güne ge
linceye kadar çini yaptık, ta Türkistanı Rusiden, Se-
merkanttan Rumeli içlerine kadar yayılmış olan saha
larda İran, Irak, Suriye dahil olmak üzere Türk 
çinileri elan ortada duruyor. Fakat bu sanat için 
elimizde Türkçe yazılmış bir tek kitabımız yoktur. 
Çiniciliğe ömrünü vakfeden muhatabıma sordum. 
Almanya'da bu yolda ne kadar eser mevcuttur. Bu 
hususta Alman kütüphanelerinde çinicilik hakkında 
yazılmış bini mütecaviz kitap vardır. Çinicilik bu
günkü Almanya için yalnız sınaî bir mevzudur. Fakat 
bizim için belli başlı bir tarihtir. Medeniyetimizin 
bir parçasıdır, belli başlı bir sanatı nefisemizdir. 
Efendiler, Anadoluyu, yabancılar tetkik etti. Macar
lar geldi, durubu emsali topladı. Ermeniler geldi, 
(Comidas Vartabet) in riyaseti altında şarkılarını top
ladı. Fonberkem Diyarbekir'den Mardin'e kadar tet
kik etti, eseri meraklılarca malumdur. 

«Hoar» Konya'yı «Pişof» Halebi, «Vinal» bütün 
memleketi araştırdı. Bunlar cihanın irfanına tetkikle
rinin neticelerini arz ettiler. 

Arkadaşlar, bunları saymakla devam etmek is
tersem, em.n olunuz ki saatlerinizi işgal ederim. Za
vallı memleketimiz, sahibi olan millet için meçhul
dür. Bir ilmî eser meydana koymak için bugün hangi 
alimimizin kesesi kendi başına kifayet eder diye dü
şünebiliriz? Hangi alimimiz hangi mütefennin Türk 
karileri mahdut olan bir ilim kitabını neşretmek için 
lâzım gelen parayı kendi cebinde hazır bulabilir? 
Türk Milleti lakirdir, alimlerimiz fakir arasında en 
fakirdir. Matbuatımızı baştan başa tetkik ediniz, bir 
alimin kendi vesaitiyle, neşredilmiş kitaplardan size 
bahsediyorlar mı? Ö halde bunu ancak devlet ya
pabilir. Fakat kütüphanemizi zenginleştirecek bir 
müessesemiz vardır. O da, devlet müessesesidir. Onun 
için bu tahsisat çok değildir azdır. Memleketin ilmî 
ihtiyacı o kadar büyüktür ki, bu tahsisat o ihtiyaca 
karşı gelemez. Umarım ki, Büyük Millet Meclisi sı
rası gelince icap eden miktarı tahsis eder, neşredi
len kitaplara gelince; bunlar tevzi ediliyor. Muhterem 
mebuslar kitapları bizzat tetkik edebilirler, araların
da bazıları zayıf olabilir. Şüphesiz ki o zaaf, umumî 
zaafın yani memleketin ilmî seviyesine ait olan zaafın 
bir parçasından başka bir şey değildir. Fakat arada 
birçok faydalı kitaplar da mevcut olduğu muhakkak
tır. Eğer memleketin ilmî mesaisi uzun zamanlardan 
beri tanzim edilmiş islâh edilmiş olsaydı, kitaplarımız 
daha kuvvetli daha işe yarar bir şekilde çıkardı. Fakat 
müfit bir faaliyete girdik diyebiliriz ve bu faaliyet 
mesut bir tarzda inkişaf edecektir. Ben, başta arz 
ettiğim üzere telif ve tercüme işlerini Maarif Ve
kâletimizin çok feyizli bir hizmeti addediyorum. He
yeti Celilenizden isirham ederim. Bu madde üze
rinde şüphemize delâlet eden, faydasından pek ümit-
var olmadığımızı gösteren sözlerden tevakki edelim. 
Bilakis bu faaliyeti takviye etmek teşvik etmek mem
leketin ilmî ihtiyaçları itibariyle en bellî başlı vazife
mizdir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu telif ve tercü
menin tahsisatının azlığından; çokluğundan bahsetmi-
yeceğim. Benim bir tek derdim vardır. O derdimden 
bahsedeceğim. O dert de bütçede mevzu olmadan para 
sarf etmek, şimdi yine nazarı dikkatimi celbetti: Sabık 
vekil Vasıf Beyin ifadelerinden anladım ki şimdiki 
vekilin istediği paranın bir kısmı Vasıf Beyden ev
velki vekil zamanında düyun haline girmiş oğlumun 
kütüphanesi midir, evlâdımın kütüphanesi midir. Ne-
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dir? Bunun için 7 bin ve ingilizce bir lügat yapmak 
için birisi ile de 6 bin liralık yapılmış mukavele var
dır. Yani memleketin altı, yedi bin daha on üç bin 
lira düyunu vardır. Bütçede de kırk bin lira vardır. 
Kırk bin lira sarfedilmiş, fakat o on üç bin lira hiç 
nazarı dikkate alınmamıştır. Sonra yine kendisi tah
sisatı munzamma istemiş yine borcu vermemiş, yahut 
nazarı itibare almamış. Kendisinin düşündüğü gibi 
kendi yapacağı işlere sarfetmiştir. O düyunu 'şimdiki 
vekil ancak bulabilmiştir. Şimdi tahsisat istiyor ben
deniz her memlekette hatta bizim memlekette de tah
sisatı munzamma istenildiğini gördüm. Lâkin hiç bir 
memlekette sarfiyattan sonra tahsisatı munzamma is
tenildiğini görmedim. Bu, olmaz. Tahsisatı munzam
ma, senenin birkaç ayı kalırken tahsisatın bitmiştir, 
önümde daha üç ay vardır. Bu üç ay için sarfedeceğim 
paraya muhtacım. Binaenaleyh şu parayı veriniz de
mektir. Halbuki şimdi sarfolunduktan sonra yani eski 
vekilden daha evvel oğlunun kütüphanesiyle yapılmış 
olan bir taahhüt için şimdiki vekil o da senenin niha
yetine bir ay kala - tahsisat istiyor. Çok istirham ede
rim arkadaşlar, bunun için fevkalâde hassas olma
lıyız. Sarfolunduktan sonra para isti yen vekilin mev
kii Divanı Âlidir. Sarfolunmazdan evvel benim önüm
de vakit vardır, paraya lüzum vardır; bunun için para 
veriniz diyecektir. Lâkin ben bunu size sormadan 
sarfettim, sizden mezuniyet almadan sarfolunan pa
ranın mahsubunu icra edin, demenin kanunda yeri 
yoktur. Çok rica ve istirham ederim; bunun üzerine 
çok hassas olalım. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Şimdiden 
sonra böyle yapsınlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İnşallah efendim. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Efendim; bendeniz 
edip ve şair, alim ve muharrir değilim. (Handeler) 
Binaenaleyh bu işin ehemmiyeti hakkında söz söy
leyecek değilim. Yalnız şunu itiraf ederim ki memle
ketin kütüphanei irfanı hakikaten fakirdir. Ne kadar 
para sarfetsek hakikaten mahalline masruftur. Fakat, 
yalnız Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini bir noktaya 
celbedeceğim. Okuyan ve okuduğunu anlayan birçok 
zevatla temas ettim. Bunların anlattıklarına göre, 
yapılan tercümeler asılların hakikî ve sadık tercü
meleri olmak şöyle dursun. Bunların içerisinde bir
çok sarfinahiv hataları vardır. Hal bu merkezde iken 
Fransa, İngiltere veya Amerika'da herhangi bir mu
harririn yazmış olduğu yeni bir kitap Türkçeye ter
cüme edilirken bir taraftan hazinei millet boş yere 
heder ediliyor, diğer taraftan kariler - o kariler ki 

bunların heyeti umumiyesi efkârı umumiyenin mahas-
salâtını teşkil edecektir - bunlar yanlış bir yola sevk 
ediliyorlar. Şu halde zarar, muzaftır ve ikinci zarar 
birinci zarardan bin kat mühimdir. Bunlardan sarfı
nazar ediyorum. Demin Vasıf Bey arkadaşımız buyur
dular ki; paranın bir kısmını mektep kitaplarına sar-
fettik.xBendenizce bu, doğru olabilir doğrudur. Fakat 
bendenizin niktai nazarımca mektep kitaplarının içeri
sinde öyle şeyler vardır ki bunların hiç kimsenin na
zarı dikkatini celbetmeksizin mekteplere sokulduğuna 
ve talebelerin önüne konulduğuna hayret etmemek ka
bil değildir. Meselâ iptidaî dördüncü sınıflara teşrif 
buyurunuz. Okunan coğrafya kitabını elinize alınız 
göreceksiniz ki her sahifesinde namütenahi hatalar 
vardır. Meselâ Afyon Karahisar Vilâyeti celilesini el-
yevm, bu vilâyeti, Bursa vilâyeti celilesinin bir san
cağı olmak üzere gösteriyor. Beyefendiler, hal bu 
merkezde iken bendeniz nasıl olur da Meclisi Âlinin 
bu iş için tahsis ettiği paranın doğru sarfedildiğine 
kani olurum ve yapılan sarfiyatı tasvibederim. Onun 
için bu işle meşgul olan Vekâleti Celilenin sureti 
mahsusada nazarı dikkatini celbederim. Milletin para
sını beyhude sarfetmesin ve Türk Milletinin fikirlerini 
gayri vaki, gayri ilmî gayri hakiki şeylerle zehirle
meye sebebiyet vermesin. 

VASIF BEY (Saruhan) — Efendim; Muhtar Beye
fendi takdir buyururlar ki mektep kitapları veya 
asarı ilmiye mukavele ile yapılır ve mukavele yapılır 
yapılmaz demir gibi teslim alınmaz ve para da ve
rilmez. Evvelâ mukavele yapılır; mükellif ve muhar
rir aylarca çalışır, bir sene sonra bitirir, ondan sonra 
tercümeye uğraşır. Bir, bir buçuk sene sonra kitap bi
ter. Ondan sonra da para verilir. Binaenaleyh bah
settiğim bu iki eser bilhassa Oğlumun Kütüphanesi, 
henüz daha bitmemiştir ki bütün parasını da Hüseyin 
Cahit Bey almaya muvaffak olsun. Ben kendi zama
nımda bir kısım parayı gerek diğerine ve gerek Va
hit Beye vermişimdir. Gittikçe deyin tahakkuk eder 
ve büyür. Bundan sonra da tahakkuk edecek parayı 
Şükrü Beyefendi vereceklerdir. Binaenaleyh deyin 
tahakkuk etmiş, para verilmesin, bunu sarfetmişsin 
diye bir iddia varit olamaz, Halil Beyefendi neşredi-. 
len eserlerde tercüme hatalarından, 

HALİL BEY (Zonguldak) — Size sormadım. 

VASIF BEY (Devamla) — Tabiî hakkı kelamım 
var. Tercüme edilen eserlerde hatalar bulunduğundan 
bahsettiler. Neşredilen asarı ilmiyeyi söyledim. Sekip 
Bey tercüme etmiştir, İbrahim Alaattin Bey tercüme 
etmişlerdir ki ekseriya terbiyevî kitaplardır: Bendeniz 
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Halil Beyefendiye bunu söyleyen zattan alenen kürsü-
milletten rica ediyorum, gidip Halil Beye söyleyeceğine 
lütfen İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da neşredilen ilmî 
mecmualar vardır. Bu mecmualarda oradaki tercüme 
hatalarını göstersin. Sekip Bey, İbrahim Alaattin Bey, 
Mithat Bey şu ve şu hataları yapmıştır demelidir. 
Bu gibi şeyler Efkârı Umumiye karşısında mü
nakaşa ile hallolunabilir. Yoksa ortaya çıkmayıp 
da arkadan hata var demek esasını kabul edemeyiz. 
Bilhassa bir şeyi tasrih etmek istiyorum ki bendenizin 
mektep kitapları için sarfettiğim para Halil Beyefen
dinin zannettiği gibi bilumum mektep kitaplarına sar-
fedilmiş para değildir. Para vererek neşrettirdiğimiz 
kitaplar lise kitaplarıdır. Bilhassa riyaziyat, tabiiyat 
kitaplarıdır. Şunu da arz edeyim ki, Heyeti İlmiye -
burada toplandığımız zaman - telife giremeyiz de
dim. Medeniyetin bugün son hatvei tekâmülüne na
zaran medeni milletlerin kabul ettiği klasik eserler 
vardır dedim. Avrupa liselerinin okuttuğu klasik eser
ler vardır ve bunlar ulumu sabitedir. Değişmez, bi
naenaleyh bu eserler aynen tercüme edilecektir, de
dim. Bu esas heyeti ilmiye tarafından kabul edildi ve 
bugün neşredilen bilumum eserler ve bütün kitaplar 
Avrupa'nın en mühim klasik eseridir. Fakat imkân ve 
ihtimal yoktur ki, ilk mekteplerin birinci sınıfından 
liselerin son sınıfına kadar kitaplarını üç ay zarfında 
değiştirelim. Kolay kolay yazılır, yapılır bir şey de
ğildir. Elbette bir kısım kitaplar noksandır. Bunlar da 
tashih edilecektir. Türkiye'de bulunan mekteplerde 
bundan sonra onlarda neşredilecektir ve tashih edile
cektir. Türkiye'de bulunan mekteplerde bundan sonra 
onlar da neşredilecektir ve tashih edilecektir ve gelecek 
sene küvetle tahmin ediyorum ki, Türkiye'de okunan 
bütün kitaplar ilmî esaslar dahilinde ve Türkiye Cum
huriyetinin ruhu aslisine mutabık olarak meydana 
çıkmış olacaktır. Bunu temenni ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa; Vekili 
sabıktan sual sorulabilir mi? 

REİS— Sorulamaz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — O sıfatla söylüyor-

da niçin sual sorutamıyor? 
VASIF BEY (Saruhan) — Reis Paşa Vekili sabık 

istizah görmüştür. Niçin istizahta sormamışlardır? 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hakkında 
bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Müzakerenin kifayetinin kabulünü rica ederim. 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın.. Kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kafi 
görülmüştür. 

229 ncu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

235 Memurin ve müfettişler harcırahı 9 500 
FEİS — 235 nci faslın yekûnunu kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

237 Kütüphaneler ve hafızı kütüpler ma-
aşatiyle İstanbul Asarı Atika Müze
leri maaşatı 7 931 
REİS — Bu faslı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
238 Kütüphaneler ve Türk harsı masari-

fatı 7 000 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim; ma-

lûmuâlileri bu hars kelimesi son zamanlarda merhum 
Ziya Gökalp Bey tarafından vazedilmiş bir kelime
dir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Neye mu
kabil olarak tercüme edilmiş olduğunu zatıâliniz bili
yor musunuz? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Devamla) — Neye muka
bil olduğunu buradan söyler, ilim ve irfanınızla bizi 
tenvir edersiniz. Bendenizin o kadar vukufum yok
tur. Bir kavmi beynelmilel hayatta beynelmilel mede
niyetten kurtaran ve bir kavmin derunî inkişaflarını 
ifade eden bir tabirdir. Bunlara hars demekle bir 
kavmin medeniyetini, senayii nefisesini, adat ve ana-
natını heyeti umumiyesi itibariyle ihata eder. Şüphe
sizdir ki, her millet gibi bizim de kendi harsımıza ait 
tetebbuât ve tetkikatta bulunmaya ihtiyacımız vardır 
ve bunun için verilen para da mahalline masruftur. 
Fakat efendiler şimdiye kadar bütçeyi işgal eden hars 
ne yapmıştır? Bugün asarımıza ait olan mukayeseli bir 
Sarfınahiv tedvin edilmemiş, bir Türkçe kamus ya
pılmamıştır. Hâlâ, ırkan Arnavut olan ve Türklüğe 
ait olan hâtırasını - kendi hesabıma - buradan hürmet
le yâdettiğim Şemsettin Sami Beyin bir Kamusu var
dır. Maarif Vekâletindeki bu Türk harsı bir ataleti da
ime içerisinde puyandır. Bunun vazifesi nedir? Na
sıl bir istikamet takip ediyor. Şimdiye kadar ne gibi 
bir eseri faaliyet göstermiştir, şimdiden sonra nasıl bir' 
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hedef, nasıl bir istikamet takip edecektir? Bunları an
lamadıkça kendi hesabıma yarım santim vermekte 
mazurum. 

REİS — Efendimâ bu fasıl hakkında başka söz 
isteyen yoktur. 7 000 lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Maarif Vekili 
Bey izahat vermediler. Siz reye vazettiniz. 

REİS — Başka söz isteyen olmadı. Siz söylediniz, 
indiniz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Ne hâsıl oldu 
bizim burada söylediğimiz sözlerden? Vazıh bir netice 
hâsıl olmadıktan sonra; havayı nesimî midir? 

REİS — Efendim; Maarif Vekili Bey buradadır. 
Maarif Vekâletine ait fasılalar bitmedi. Belki heyeti 
umumiyesine birden cevap verir. 
Fasıl Lira 

240 Matbaai Âmire ve şuabatı masarifi 50 000 
REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

241 Tahsisatı fevkalâde 11 830 
REİS — Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

234 Mazulin maaşat ve tahsisatı fevka
lâdesi 7 500 
REİS — Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 
Fasıl Lira 

262 İnşaat, cesim köprüler tamiratı müs
tacele 250 000 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
Vekil Beyden bir şey sormak istiyorum. Senenin son 
ayının 21 nci günündeyiz. (Hayır, son ay değil sesle
ri.) Efendim; arayerde bir Şubat var. Böyle cesim 
bir inşaat için 250 bin lira sarf edip de köprü yapma
ya muvaffak olacak mıyız? 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ BEY — Efendim; Ma-
lûmuâliniz bütçede aynı fasıl dahilinde birçok müte
ahhitlere borcumuz vardır. Onları vereceğiz. Feye
zan olmuş, bazı köprüler yıkılmış, onların tamiratına 

sarf edeceğiz. Sarf edemediğimiz kısım kalırsa senei 
âtiyeye bırakırız. Bir kısım köprüler var ki bunların 
taşlan yontma taştır. Kışın daha ziyade taş ocakla
rında çalıştırılır. Sarf edemiyeceğimiz kışım yine büt
çede kalır. En nafi bir iş içindir. Kabulünü rica ede
rim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sarf edil
miştir, bütçede para yoktur; böyle mi demek istiyorsu
nuz? 

NAFIA VEKİLİ FEVZİ BEY — Evet. 
REİS — Efendim; 262 nci faslın yekûnunu reyi

nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın^.. Kabul edilmiş
tir. 

Ticaret Vekâleti 
Fasıl Lira 

283 Telgraf ücuratı 3 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

Faslı mahsus: Teşvikatı sınaiye ve tesisiye 
masrafı 30 000 

REİS — Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. . 

Bahriye Vekâleti 
Fasıl Lira 

308 (A) Vekil 413 
REİS — Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira K. 

320 (B) Memurini mazule maaşat ve tah-
' sisatı fevkalâdesi 157,89 
REİS — Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

320 (C) Otomobil bedeli 5 000 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim;, 

Bahriye Vekâletinin otomobili vardır. İstanbul'dan ge
tirtilmiştir. 

REİS — Efendim; Maliye Vekili Bey buradadır. 
Oturduğunuz yerde muhavere etmeyiniz... Efendim; 

226 — 
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faslı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 
Fasıl Lira 

333 Harcırah 60 000 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

fasıl lira 

346 Telgraf ücuratı 25 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; Maliye 
Vekâletinden bir sual soracağım., 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi zaten müza
kere edilecektir. O zaman sualinizi sorarsınız. 

Efendim, mevadı kanuniyenin müzakeresine geçi
yoruz. 

1340 senesi bütçesinin fUsul ve mevadı muhtelife-
sine tahsisatı munzamma itasına ve bazı vekâ
letler bütçesine münakale icrasına dair Kanun 

Madde 1. — 1340 senesi bütçesinin merbut cetvel
de muharrer f usul ve mevadı muhtelif esine (7 367 093) 
lira 89 kuruşun tahsisatı munzamma olarak ilâvesiy
le sarfınazar mezuniyet vermiştir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — 1340 senesi bütçe
si Meclisi Âlice kabul edildikten sonra geçenlerde de 
birkaç ay evvel on beş milyonluk bir tahsisat verdik, 
şimdi de yedi milyon küsur tahsisatı munzamma ve 
riyoruz. Bunların yekûnu malumuâlinizdir. Şimdi ev
velce verilen paranın karşılığı varidat kısmı malûm
dur, fakat on beş milyonun karşılığı hakkında He
yeti Celile tenevvür edemedi. Binaenaleyh bunlarla 
beraber varidatımız kâfi midir, ne açık vereceğiz ve 
ne hâsıl oldu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; evvelce verilen tahsi
satın büyük miktarı sarfedilmiştir. Böyle milyonlar
la olan miktarı sarf olunmuştur. Meselâ ufak bir mi
sal olarak zikredeceğim: Nafıa için şimendiferler için 
tahsis buyurduğunuz (9 650 000) liradır. Kânunusa
niye kadar (8 130 000) lira sarfedilmiştir. İmalâtı 
harbiye fabrikalarına bir milyon liralık sermayei ip
tidaiye tahsis buyurmuştunuz. Tamamen verilmiştir. 
Şehremanetine beş yüz bin lira demiştiniz; o da ve

rilmiştir. Darüleytamlara tahsis edilen para (350) 
bin liradır. (330) bin lirası tamamen verilmiştir. Vi
lâyetlere hissei iane olarak - borcumuza mukabil ol
mak üzere- bir milyon lira tahsis buyurmuştunuz. 
Tamamen verilmiştir. Tekâlifi Milliye bedeli olmak 

I üzere bir milyon lira tahsis buyurmuştunuz. Tama
men verilmiştir. Müdafaai Milliye tahsisatı faslı 
mahsusundan sarfedilemeyen pek az miktarı kalmış
tır. Yalnız Bahriye bütçesinin faslı mahsusunun pek 
azı sarfedilmiştir. Kısmı azamî sarfedilmemiştir. 
Büyük rakamlar üzerinde oynadığı zamanda 1341 
bütçesinde arzı izahat ederken bütün miktarları arz 
edeceğim. Şimdiye kadar bu sarfiyatı yaptığımız 

j sırada kimseden para almadık. Varidatımız, geçen 
seneki tahminatımız 1338 ilâ 1339 tahakkukatı, da
ha doğrusu 1339 tatakkukatı üzerine olmuştur. Eli
mizde ve önümüzde üç veya beş senelik temessük 
edecek varidatımız olmadığı için 1339'u almak mec
buriyetinde idik. Varidatımız 1339 senesine nazaran 
yaptığımız tahminattan fazla çıkmıştır. Gerek güm
rük varidatı ve gerek aşar varidatı - ki en mühim 
varidatımızda" - ikisinden on beş milyondan fazla va
ridat aldık. Arkadaşlarımızdan bazıları, tahminatta 
iyi tahmin edilememiştir buyuruyorlar. Tahminatı 
1339 senesi üzerine yaptığımızı sarahaten bütçe mü
zakeresinde arz etmiştik. Başka temessük edilecek 
bir menbaımız yoktu ki daha iyi tahmin edelim. 
1341 senesi için varidatı bu sene tuttuğumuz mik
tardan biraz daha fazla tahmin ettik. Çünkü mille
tin ve devletin varidatı gittikçe kendiliğinden artmak
tadır. Seferberliğin ilgasından sonra millet tamamiy-
le işe sarılmıştır. İş fazla oldukça varidat da kendi
liğinden tezayüt etmektedir. Hülâsa bu parayı sarf-
ederken kimseden para almadık ve hamdolsun masa-
rifatımızı zamanında vermekteyiz. Bu parayı da 
kimseden para almayarak tesviye edeceğiz. 

REİS — Efendim; birinci madde hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Birinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1340 senesi Maarif bütçesinin 234 
ncü faslının 8 nci Darülmuallimin ve Darülmuallima-
tı iptidaiyeler masarifi maddesinden 19 500 lira bit-
tenzil 2 500 lirası 236 ncı faslın birinci mekâtibi 
umumiye levâzimi tesisiyesi maddesine, 17 000 lirası 
mezkûr faslın ikinci mekâtibi umumiye alâtı dersiye 
ve kitap esmanı maddesine ve Ticaret Vekâletinin se-
nei merkume bütçesinin 269 ncu merkez mesarifi mü
teferrikası faslından 5 000 lira bittenzil yeniden açıla-
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cak 284 ncü (Otomobil bedeli) faslına ve Müdafaai 
Milliye Vekâletinin senei merkııme bütçesinin 298 nci 
esliha ve mühimmat imâl ve tamiri faslından 600 000 
liranın bittenzil 350 000 lirası 294 ncü muayyenat fas
lının birinci tayinat ve 160 000 lirası faslı mezkûrun 
üçüncü mahrukat ve tensırat maddelerine ve mütebaki 
90 000 bin lirası da (301) numaralı harcirah faslına zam 
olunmuştur. 

REİS — ikinci madde hakkında söz isteyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri.) İkinci madde hakkında 
söz isteyen yoktur. İkinci maddeyi aynen reyi âlinize 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir 
efendim. Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

Madde 3. — 1340 Riyaseti Cumhur bütçesinde 
(Telgraf ücuratı) namiyle 16/A faslı ve Bahriye Vekâ
letinin 1340 senesi bütçesinde (Vekil tahsisatı) için 
müceddeden 208/A ve birinci maddesi maaş ve ikin
ci maddesi tahsisatı fevkalâdeye mahsus olmak üzere 
(Memurini fnazule maaş ve tahsisatı fevkalâdesi) na
miyle 320/B ve (otomobil bedeli) için 320/C ve Dü
yunu Umumiyenin kezalik 1340 bütçesinde (Avustur
ya ve Macaristan Bankaları avansı) için 99/A, Mu-
hassesatı Zatiye bütçesinde emlâki mazbuta maaşatı 
mukabili namiyle 58/C ve Dahiliye Vekâleti bütçesin
de (otomobil bedeli) namiyle 126/A fasılları kuşat edil
miştir. 

REİS — Efendim; üçüncü madde hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Üçüncü madde hak
kında söz isteyen yoktur. Üçüncü maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz ediyorum; kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü maddeye geçiyoruz : 
Madde 4. — Düyunu Umumiye bütçesinin 100 

ncü tekâlifi milliye ve vesaiti nakliye düyunu ile ema-
natı adiye ve depozito karşılığı faslına mevzu meba-
liğden 1340 senesi zarfında sarfedilemeyen miktarı 
1341 senesine devren sarfolunur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz isteyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri.) Dördüncü madde 
hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz ediyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.... Kabul edilmiştir. 

Beşinci maddeye geçiyoruz : 
Madde 5. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye 

Kanununun 21 nci maddesi lağvedilmiştir. 
HASAN BEY (Trabzon) — O madde nedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — O madde, mürettebatı seneviyei hariciye hak
kındadır. 

REİS — Efendim, beşinci madde hakkında baş
ka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Beşinci madde 
hakkında başka söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen 
reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

REİS —Altıncı maddeye geçiyoruz : 
Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 

meriyülicradır. 
REİS — Altıncı maddeyi aynen reyi âlinize vaze

diyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeye geçiyoruz : 
Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Maliye Vekili 

memurdur. 
REİS — Yedinci maddeyi reyi âlinize vazediyo

rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
ye vaz edeceğim. Fakat bu kanuna muşalbih Ziraat 
Vekâletine ait bir kanun vardır. Onu da müzakere 
edelim. Her ikisini birden tayini esami ile reye. vaz 
ederim. 

2.— Muvazenei Maliye Encümeninin; 1340 senesi 
Ziraat Vekâleti bütçesinde (Ziraat vekâletine merbut 
müessasat inşaatı) namiyle açılan A/342 faslına 
600 000 lira ilâvesine dair 2/415 numaralı teklifi ka
nunisi ve mazbatası : 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet 

36 • 14 . 1 . 1341 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Ziraat Vekâletine merfeut bulunan muhtelif mües

sesatın bir an evvel inşasıyle ikmali Ziraat bütçesinin 
esnayi tetkikinde Vekil Hasan Fehmi Beyefendi ta
rafından teklif olunmasıyle bu gibi müessesatın bir 
an evvel ikmali inşaatını temin ve memleket için fay
dalı görülerek teklifi vaki Encürneriirnizce şayanı ka
bul görülmüş ve ona göre tanzim kılman lâyihai ka
nuni yenin merbuten bittakdim Heyeti Celileye arzı
na karar Verilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Recai Şâkir 
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Aza Aza 
İsparta Gaziantep 

Mükcrrem Ahmet Remzi 
Aza Aza 

Zonguldak Hakkâri 
Ragıp Asaf 

Aza 
Diyarbekir 

Şeref 

Lâyiha* Kanuniyei 
Birinci Madde — 1340 senesi Ziraat Vekâleti büt

çesinde (Ziraat Vekâletine merbut müessesat inşaatı) 
namıyle açılan A/342 faslına (600 000) lira vaz olun
muştur. 

İkinci Madde — İşbu tahsisatın 1340 senesinde 
sarf edilemeyen miktarı 1343 senesi nihayetine kadar 
devren sarfolunur. 

Üçüncü Madde — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

Dördüncü Madde — İşbu kanunun icrasına Zi
raat ve Maliye Vekilleri memuridur. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkırida söz 
isteyen var mı efendim? 

HALET. BEY (Erzurum) — Tafsilât isteriz. Ne 
gibi müessesat inşaatı hakkında. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendim; vilâyetlerde açılacak mekatip 
ve müessesatı ziraiyenin inşaatı içindir. Malumuâli-
Ieri evvelce, diğer vekâletlere üç sene zarfında sarfe-
dilmek üzere beş bin lira verildi. Ziraat Vekâletine o 
tahsisattan hiç bir şey ayrılmadı ve o kanunda hiç 
bahsedilmedi. Vilâyetlerde Mıntıka mektepleri, Mecli
si Alinin on ay evvel kabul ettiği kanuna tevfikan üç 
tane de Orman Mektebi açmak mecburiyetindeyiz. Bu 
tahsisat, bunların inşaatını temin etmek içindir. . 

REİS — Efendim; kanunun heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... 'Ma'ddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir, 

»• m 

1 Ziraat Vekâletinin 1340 senesi bütçesine (Ziraat 
Vekâletine merbut müessesat inşaatı) namıyle açılan 
fasla altı yüz bin lira vazı hakkında kanun. 

| Madde 1. — 1340 senesi Ziraat Vekâleti bütçesin-
{ de (Ziraat Vekâletine merbut müessesat inşaatı) na-
I miyle açılan 342/A faslına (600 000) lira vaz olun

muştur. 
REİS — Birinci madde hakkında söz isteyen var 

mı efendim? (Hayır sesleri). Maddeyi aynen reyi âli
nize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil-

I miştir< 

MADDE 2. — İşbu tahsisatın 1340 senesinde sar-
fedilemeyen miktarı 1343 senesi nihayetine kadar dev
ren sarfolunur. 

REİS — Efendim; ikinci maddeyi reyi âlinize vaz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

I Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi reyi âlinize vaz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4 .— İşbu kanunun icrasına Ziraat ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyi âlinize vaz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim; her iki kanunu da tayini esa
mi ile reyinize vaz ediyorum. Kanunları kabul eden
ler beyaz, ve kabul etmeyenler kırmızı rey verecek
lerdir. 

Efendim; reylerini istimal etmeyen rüfeka lütfen 
reylerini istimal etsinler; 

Efendim; istihsali ârâ hitam bulmuştur. 
On dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil edi

yorum. 

I Hitamı Celse Saat : 4,15 

* • 
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İKİNCİ CELSE 

Bedi MUzakerat Saat : 4,35 

REİS : Kâzım Paşa 

KATİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Birinci celse 
de tayini esami ile reye vaz edilen iki kanun halkkındaki 
neticei ârâyı arz edeceğim. 

1340 senesi bütçesinin fusııl ve mevadı muhtelife-
ne tahsisatı munzamma itasına ve bazı vekâletler büt
çesinde münakale icrasına dair kanuna (143) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. (134) kabul, (8) ret, 

(1) müstenkif vardır, 9 zat da bilâhare rey vermişler
dir. Kanun (134) reyle kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekâletinin 1340 senesi bütçesinde açılan 
fûsla altı yüz bin lira vazı hakkındaki kanunda (144) 
zat reye iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. (138) 
kabul, (5) ret, (1) rey müstenkif vardır. 7 zat da bi-
lâhnre reylerini vermişlerdir. Binaenaleyh kanun 138 
reyle kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Ruznamenin üçüncü maddesine geçiyo
ruz. . 

3. — Memleketin zahire ihtiyacını teshil maksadiy-
le mubayaa olunacak stok mal hakkında (J/585) nu
maralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbatası : 

REİS — Mazbatalar okunacaktır. 

Tüıiciye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Adet 
6/122 7 . 1 .1341 

Büyük. Millet Meclisi Riyaseti Cehresine 
Memleketin zahire ve un ihtiyacını teshil maksa

dı yle mubayaa olunacak stok mal hakkında Ticaret 
Vekâleti Celilesince tanzim olunan ve İcra Vekilleri 
heyetinin 6 . 1 , 1 3 4 1 tarihli içtimaında ledettezekkür 
Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe sureti leffen takdim kılınmıştır. Mu'k-
tezasınm ifasına müsaade buyrulmaisını istirham ey
lerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizde buğday ve un fiyatlarının aylar

dan beri tedrici surette arttığı görülmektedir. Fiyat
ların terefüü yalnız memleketimize mahsus bir hal 
değildir. Ecnebi memleketlerde de aynı terakki göze 
çarpmaktadır. Fiyatların terakkisinde başlıca amil bü
tün dünya buğday mahsulünün azlığıdır. Bu sene se-

nei sabıkaya nispetle % 25 kadar noksan buğday 
mahsulü alınabilmiştir. Buğday ve arpa yetiştiren yir
mi bir ecnebi memleketin bu seneki buğday mahsu
lü iki milyar kusur milyon kilo tahmin edilmiş olup 
bu miktar geçen senekinden dört yüz milyon kilo 
daha azdır. Rusya'nın da bu seneki mahsulü fena 
olup hariçten hububat ithal eylemesi ihtimal dahilin
dedir. Yalnız Amerika, Yugoslavya, Fas, Bulgaristan 
geçen senekinden fazla mahsul yetiştirebilmişlerdir. 
Memleketimize gelince tahminen 2,5 milyon ton buğ
day vesaire, bir milyon tondan fazla arpa, üç yüz 
bin ton mısır mahsulü elde edilebilmiştir. Buğday 
mahsulü itibariyle başlıca istihlâk merkezlerimiz İs
tanbul ve İzmirdir. İstanbul'un senevi (9 855) vagon 
buğdaya ihtiyacı vardır. İzmir vilâyetinin yevmi is-
tihlâkatı iki bin çuvaldır. Buna mukabil briçok vi
lâyetlerimizde ihtiyaçtan fazla buğday mahsulü mev
cuttur. Bu sene Konya vilâyetinin (2 500) Ankara'nın 
(2 100), Afyonkarahisarı (2 000), Eskişehir'in (500) 
vagon, Urfa vilâyetinin (250 000), Mardin vilâyetinin 
(200 000), Diyarbekir vilâyetinin üç milyon, Siverek 
vilâyetinin iki milyon, Çorum vilâyetinin dört milyon 
dört yüz yetmiş beş bin, Antep vilâyetinin (125 000) 
kilo ihtiyaçtan fazla buğday ihraç edebilecekleri an
laşılmıştır. Kayseri, Niğde, Aksaray vilâyetlerinde de 
ihtiyaçtan fazla zahire mevcuttur. 

Nakliyattaki intizamsızlık ve müstahsil mahallerin 
uzaklığı, ihracatın men ve gümrük resminin tenziline 
dair ortaya çıkarılan rivayetlerin tüccarına verdiği 
tereddütler sebebiyle müstehlik mahallerin ihtiyacatı 
tamamen temin edilememişse de memleketimizde bir 
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buğday ve un buhranı tevellüt etmesine ihtimal veril
memektedir. Buğday ve un fiyatlarını da meşhut 
olan terakki istihlâk merkezlerince buğday ihracatı
nın meni ve hariçten gelen buğdaylardan alınan % 12 
gümrük resminin tenzili gibi teklifler dermeyanına 
vesile olmuşsa da memleketimizdeki buğday istihsalât 
ve ihtiyacatının derecesine nazaran bu tedbirlere lü
zum görülmemektedir. 

Buğday ve un meselesini istihlâk merkezlerinin 
menafii noktai nazarından değil memleketimizin umu
mî menfaatları itibariyle düşünmek icap eder. Güm
rük resminin tenzili bugün için müstehlik menafiine 
muvafık düşse bile istikbalde bir buhran tevlit ve 
menafii iktisadiyesi memlekete icrayı tesir eyleyecek
tir. 

Buğday ithalâtından alınan fazla gümrük resmi 
mahsulâtımızın dahilde revacını temin ve müstahsil
lerin menafiine hizmet etmekle beraber harice verile
cek paranın dahilde kalması neticesi nakit muvazene
mize kısmen lehimize tahvil eyler. 

Gümrük resminin tenzili çifçiier için zararlı bir 
netice verir. Buğdaylarımız ecnebi rekabetine maruz 
kalır. Bu, çiftçilerde istihsal şevk ve hevesini kırar 
Istihsâlatımızm tenakusunu mucip olur. Tüccarı ve 
müstahsilleri endişeye düşürür. Mallar gizlenir. Kam
biyo yükselir. Atiyen fiyatlarda daha büyük bri terak
ki vücuda getirir. Başka sahalarda hayat pahalıdır. 
Gümrük varidatımız azalır. İhracatın men'i de hemen 
hemen aynı tesiri yapacaktır. Fazla olarak Suriye, 
Irak ve İrana vilâyatı şarkiye ve cenubiyeden vuku 
bulan buğday sevkiyatma da set çeker, İhtiyaçtan 
fazla buğdaylar müstahsillerin elinde kalır. Hariçten 
buğday ve un ithalini müstahsilleri teşvik ve fazla 
mahsul elde ederek harice ihracat yapmak iktisadî 
menfaatlerimize daha uygundur. Vaziyeti hazıra kar
şısında hükümetçe yapılacak tedbir elde stok mal bu
lundurarak piyasaya hakim olmaktır. Gerçi lâyihai 
kanuniye ile teklif olunan meblağ istihlâk merkez
lerimizin uzun müddet ihtiyacını tesviye eylemez ise 
de gümrük resminin tenkis edilmeyeceğine ve elde 
hükümetin stok malı olduğuna tüccar tarafından ka
naat getirilirse hem ihtikâra mani olmak ve hemde 
lüzumunda ihtiyacı tatmin eylemek mümkün olacak
tır. Eldeki stok malın piyasaya şevki ya bedeli mu
kabilinde Şehremaneti ve Belediyelere tevzii ile fıka-
ra için ekmek tevziine yardım eylemek veyahut umu
mî bir ihtikâr karşısında doğrudan doğruya piyasaya 
arzıyle fiyatları hattı itidalde tutmak gayelerinden bi

rini elde etmeğe vesile olur. Kanunda bu cihetlerin 
zikredilmemiş olması hükümeti bu gibi vukuat karşı
sında icraatta serbest bırakmak gayesine matuftur. 
Bundan maada belediyelerce ihtikâra mani olacak ka
nuni tedabir ittihazı da kabildir. Ancak memleketin 
asayiş ve iaşe noktasından bir guna sıkıntıya maruz 
kalmamasını düşünen hükümet elinde böyle bir ted
bire müracaat için salâhiyet bulundurmasını muktazi 
görmüş ve merbuten takdim kılınan lâyihai kanuni-
yeye bu esası menbi tanzim edilmiştir. Lâyihanın bi
rinci maddesindeki beş yüz bin lira hatta asgarî bir 
miktardır. Bunun kifayet ve ademi kifayetinin takdiri 
Büyük Millet Meclisi Heyeti Celilesine ait olmakla 
beraber hükümet elinde bu kadarcık bir stok bulun
durmayı da hiç bir şey bulundurmamağa tercih eyle-
memiştir. Meblağı mezkûr ile elde edilecek zahire ve 
un muhtelif partilere taksim edileceğinden- ve bunla
rın bugün siparişi takdirinde bile istihlâk merkezlerine 
vürudü iki aya mütevakkıf olduğundan kanunun ikin
ci maddesi (1340) senesi zarfında sarf olunmayan kıs
mın senei atiyede devren sarfına mezuniyeti istilzam 
eder bir tarzda tanzim olunmuştur. Lâyihai mezkûre 
ihtiyacı hazırın en acil ve mühim bir kısmını teşkil 
eylemekte olmasına mebni müstaceliyetle iktisabı ey
lemesi esbabının istikmah temenni olunur. 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Memleketin zahire ve un ihtiyacını 

teshil maksadiyle mubayaatta bulunmak üzere Ticaret 
Vekâletinin 1340 senesi bütçesinde zahire ve un mu-
bayaatı namiyle açılacak «285» nci fasla beş yüz bin 
lira vazolunmüştur. 

Madde 2. — Un ve zahirenin satışından hasıl olan 
meblağ 1341 senesi bütçesine varidat kaydedilmek 
üzere Maliye veznesine teslim olunur. 

Madde 3. — İşbu meblâğın 1340 senesi zarfında 
sarfolunmayan kısmı 1341 senesine dahi devren 
sarfolunur. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Ticaret vekilleri memurdur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Bey * Mahmut Esat 
Bahriye Vekili . Dahiliye Vekili 

İhsan Bulunamadı. 
Hariciye Vekili Maliye Vekili 

Şükrü Kaya Mustafa Abdülhalik 
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Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vdkili 
Hasan Fehimi 

Nafıa Vekili 
Feyzi 

Ticaret Vdkili 
Ali Oenani 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Mazhar 

Riyaseti Celileye 
Buğday ve un fiyatlarının son aylarda muntaza

man ve mütemadiyen terefüü ve bilhassa Türkye'nin 
müstehlik menatıkından olan, İstanbul, İzmir ve 
Karadeniz savahilindeki şehirlerimizin atiyen duçar 
olması muhtemel ekmek buhran ve pahalılığa karşı 
bazı tedabir alınması mecburî kılınmış ve Encümeni
miz bu meseleye hasrettiği müteaddit içtimalarında 
Maliye, Ziraat, Ticaret vekillerinin huzuruyla keyfi
yeti tetkik ederek atiyen her türlü tereffüü fiyat ve 
ihtikâr ihtimalâtına meh - mâ - emken karşı koyabilmek 
için vaziyetin icabatına göre bir miktar stok zahire
nin hükümet tarafından elde tutulmasını muvafık 
görmüştü. 

Bu defa Encümenimize havale edilen işbu kanun 
lâyihasının mütalâasından da anlaşılacağı veçhile 
Heyeti Vekilece de meselenin ehemmiyeti . nazarı 
dikkati celbetmiş ve maksadın mehmaemken temini
ne matuf olan mezkûr lâyihanın tanzimi ile Meclisi 
Âliye arzına lüzum görülmüştür. Lâyihanın esbabı 
mucibesinde dünyada mevcut bu seneki buğday is-
tihsalâtı ve fiyatlarının esbabı terefüü hakkında kâfi 
malûmat mevcut olduğundan Encümenimiz bu bab-
ta fazla tafsilâta girişmeyi zait addederek daha zi
yade maddelerin esbabı tadilâtı hakkında izahat 
vermeyi münasip görmektedir. 

Lâyihanın birinci maddesinde elde tutulacak buğ
day ve mısır stoku için hükümetçe beş yüz bin lira 
tahsisat istenmekte ve maddenin tarzı tahririne na
zaran bu miktar meblâğ ile tedarik edilecek zahire 
stok miktarının haddi azamisini göstermektedir. 

Halbuki yapılan tetkikata nazaran beş yüz bin 
lira ile elde' edilecek stok yalnız İstanbul ve İzmir'in 
bile on beş günlük ekmek ihtyacına tekabül edeme
yecek derecede ehememiyetsiz bir yekûn olduğun
dan Encümenimiz hükümetin bu miktar bir stokla 
atiyen vukuu muhtemel bir buhranın önüne geçeme
yeceği kanaatini izhar ederek bu hususta vaziyetin ica
batına göre Vekâlete daha ziyade zahire celbedebilmek 
salâhiyetini bahşedebilecek bir şekilde maddenin ta
diline lüzum görmüş ve bu maksatla birinci mad
dede yalnız muameleye mezuniyet vermiştir. 

Yukarıda da dermeyan edilen esbaba binaen 
Encümen verilecek beş yüz bin lira tahsisatı bu 
muamelenin ifasına muktazi mütedavil bir sermaye 
olarak kabul etmek mecburiyetinde kalmış ve ikinci 
üçüncü maddeleri ona göre tanzim etmiştir. 

Meselenin izahtan müstağni olan ehemmiyetine 
binaen süratle intacı lâzım gelmekte olduğundan 
1340, senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 16 
ncı maddesi ahkâmı ile kablessarf divanın vizesin
den istisnası, matlup fevaidin bir an evvel istihsaline 
hizmet edeceğinden Encümenimiz işbu muamelâtın 
arz olunan kuyuttan istisnasını muvafık görmüş ve 
bu maksadın temini için ayrıca bir madde ilâve ede
rek lâyihanın heyeti umumiyesini tadilen kabul et
mekle Heyeti Umumiyece de tercihan ve müstace-
len müzakere ve intaç edilmek üzere takdimen ka
rar vermiştir. 

Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İzmir Karahisarışarki 

Mustafa Rahmi İsmail 
Kâtip Aza 
Denizli İstanbul 

Haydar Rüştü Akçoraoğlu Yusuf 
Aza 

Aksaray 
Vehbi 

Ticaret Encümeninin Teklifi 
Madde 1. — Memleketin zahire ve un ihtiyacını 

teshil eylemek ve ekmek fiyatının mahmaemken tere-
füüna mani olmak maksadiyle mubayatta bulunmak 
üzere Ticaret Vekâletine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Bu muamelenin tedvin için sermaye 
olarak (500 000) lira tahsis olunmuş ve bu miktar 
Ticaret Vekâletinin 1340 senesi bütçesinde zahire ve 
un mubayaatı sermayesi namiyle açılacak «285» nci 
fasla vaz edilmiştir. 

Madde 3. — Un ve zahirenin satışından hasıl 
olacak mebaliğ 1341 senesi Ağustos gayesine kadar 
diğer mubayaa muamelelerinin tedvirine tahsis olu
nur. Muamelatın hitamında varidat kayıt edilmek 
üzere Maliye Veznesine teslim olunur. 

Madde 4. — İşbu kanun mucibince yapılacak 
muamelât ve sarfiyat 1340 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun 16 ncı maddesi ahkâmiyle kables
sarf vize kaydından müstesnadır. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 
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Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet 14 . 1 . 1341 

37 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Memleketin zahire ve un ihtiyacını teshil eylemek 

ve ekmek fiyatının terefüüne mahmaemken mani ol
mak maksadiyle mubayaatta bulunmak için Ticaret 
Vekâletine (500 000) lira tahsisat itası talep edilmek
tedir. Hayat pahalılığına karşı esaslı bazı tedabir it
tihazı lüzumu gayrı kabili inkâr olup ancak memle
ketin her tarafından muhtelif mevad üzerinde paha
lılık mevcut olduğu halde bazı yerler için hususî ve 
istisnaî ahkâm vazı şayanı teemmül görülmekle be
raber verilen izahata nazaran (500 000) lira ile alına
bilecek zahire ve unun İstanbul ve civarı ile Kara
deniz sahilleri ihtiyacatına nazaran nihayet 15 gün
lük istihlâkâta tekabül edebileceği anlaşılmış ve büt
çemizin ve hah hazırı malimizin gösterdiği vaziyete 
göre hususu mezkûr için daha fazla bir sermaye tef
rik ve tahsisi de madetten gayri mümkün bulunmuş 
olduktan maada hükümetin müdahale edeceği ticaret 
sahalarında bir aksilamel vukua tabiî olup (500 000) 
liralık mübayaatın temin edeceği buhran ve müş
külattan mütevellit mazarrat alep görülmüş olmakla 
beraber tecaribi mesbukaya nazaran tatbikatta da bir 
çok yolsuzluk vıjkuuna da müsait görüldüğünden 
Encümenimizin Lâyihai kanuniyenin kabulüne taraf
tar olamamış olduğu Heyeti Celileye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum Çatalca 
Ferit Recai Şak ir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Diyarıbekir 

Şeref 

Aza. 
Hakkâri 

Asaf 

Aza 
Gaziayıntap 

Ahmet Remzi 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Reis Paşa 
Hazretleri; Ticaret Encümeni kabul etmiş midir; 

RFilS — Etmiştir efendim. Heyeti umumiyesi 
üzerinde söz isteyen 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar; bendeniz bu mesele ile biraz meş
gul olduğumdan dolayı lütfen müsaade buyurulacak 
olursanız birkaç dakikanızı almak cesaretkârhğın-
da bulunacağım. Fakat ilk baştan şunu istirham ede
rim ki bendenizi görüp ve benim İstanbul Mebusu 
olduğumu hatırlayıp da bu meselenin bir İstanbul 
meselesi olduğu zannına düşmeyiniz. Mesele, İstan
bul meselesi değildir. Mesele İzmir, Karadeniz sa
hili, Izmirle İstanbul'a demir yolları ile merbut ola
rak bu suretle piyasalarını tanzim etmek mecburi
yetinde kaldıkları bilfiil sabit olan Ankara, Kon
ya, Eskişehir ve daha diğer memleketler meselesi
dir. Efendiler; bu sene hububat mahsûlünün yetiş
meye başlamasından itibaren gerek memleketimizde 
ve gerek diğer memleketlerde bilhassa ahvali ceviye 
dolayısıyle bazı endişeler vardı ve mahsul alındığı 
zaman endişenin nabemahal olmadığı tezahür etti. 
Çünkü bütün dünya hububat piyasasında takriben 
% 20, % 25 derecesinde bir noksan vardır. Sözleri
mizi indi söylemiş olmamak için bazı vesaik de ge-
tirmişimdir. Fakat o vesikaların hepsini okuyup çok 
kıymettar olan zamanınızı suiistimal etmek istemem. 
Yalnız 25 Eylül tarihli «Ekonomist Doryan» yani 
«Şark - Muktesidi» mecmuanın ilk sayfalarında bu 
hususta mükemmel bir istatistik vardır. Bu istatistik
te görüyoruz ki; bütün dünya mahsulâtı - alelade bir, 
iki memleket müstesna olmak üzere - iki milyar yüz 
•yetmiş bir milyon Amerika kilesi olduğu halde bu 
sene bundan takriben dört yüz milyon Amerika ki
lesi eksik çıkmıştır. Bu suretle hesap edilirse, yine 
takribi olarak birçok memleket istisna edilirse % 20 
kadar eksik mahsul olduğu tebeyyün ediyor. Bu ah
val karşısında bu gibi mühim bir meseleyi ciddiyet
le tetkik etmekte bulunan memleketler vaktu zama-
niyle bazı tedabir almaya teşebbüs ve müsaraat et
mişlerdir Ezcümle Macaristan ihracatı menetmiş, Ro • 
manya ihracatı mene muadil bazı tedabir ittihaz 
etmiş, ihracat rüsumunu tezyit eylemiş, Rusya'da 
ihracatı tamamen menetmiştir. İngiltere ve Fransa'da 
bu vaziyet karşısında hayat pahalılığı meselesi en 
mühim mesailden biri olarak sayılmış ve bunun için 
İngiltere intihabatmda namzet olan fırkalar mevkii 
iktidara geçecek olurlarsa hayat pahalılığının ten
zili için teşebbüste bulunacaklarını beyannamele
rinin ilk sıralarında zikretmişlerdir. Fransa'da (Her-
yo) Kabinesi mevkii iktidara geleceği sırada en mü
him mesailden birisini de yine bu hayat pahalılığı 
meselesi tespit etmiştir. 
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Efendiler; hayat pahalılığı meselesi - bizim ikti
satla uğraşan hemşehrilerimizden birinin dediği gi
bi - ekmek fiyatı, barometre mahiyetindedir. «Her-
yo» Kabinesi mevkii iktidara gelir gelmez ilk yap
tığı kanunlardan birisi, ekmek fiyatını tenzil etmek 
için bazı tedabir ittihazına müteallik olan kanun 
olmuştur. Bu kanunda bilhassa iki, üç mesele na
zarı itibara alınmıştır. Birisi giren buğdaydan alı
nan rüsumun iadesi fakat bilcümle buğdaylardan 
değil, ekmek yapılacak olan buğdaylardan. İkinci
si; hariçten gelen buğdaylar üzerine muamelât ya
pılırken alınan muamelei ticariye vergisinin tenkisi; 
üçüncüsü tedbirde, Hükümete kanun lâyihasında 
yüz elli milyon franklık bir kredi açılarak bunun
la Hükümetin piyasaya stok suretiyle mal ithalinin 
teminidir. Muhtelif sahalarda, Meclisi Mebusan ve 
Ayandan geçtikten sonra kanunda bilhassa iki nok
ta tespit edilmiş muamelâtı ticariye üzerine alı
nan verginin hazfi kabul edilmemiştir. Kabul edilen 
cihet; rüsumun iadesiyle stok teşkilidir. Yani Ayan 
elli milyon frank stok teşkilini kabul etmiştir. 

Efendiler; bu alman tedabir, hepinizce malûm
dur iki öteden beri yani biz insanlar heyeti içtimaiye 
hafinde yaşamaya başladığı en eski ve iptidaî za
manlardan beri malûm olan tedabirdir. Cümleniz ge
rek Tevratı Şerifin, gerek Kur'anı Kerimin bahsetti
ği Mısırdaki pahalılık senesini hatırlarsınız Orada 
Azizi Mısırın bulabildiği yegâne tedbir, bir taraf
tan stok ve diğer taraftan ihracatı menetmek olmuş
tur. Şimdiye kadar bu usullerden gayri pekde mühim 
usuller ve yeni tedbirler görülememiştir. Hatırlarsınız 

ki geçen sene içtimaimizin son gecesinde, telâşlı ve yor
gun bir gecede gümrükler meselesi müzakere olundu
ğu bir zamanda bendeniz, bittabi dünya piyasasın
da olacak bir terefüü hatırlayamadığım ve göreme
diğim halde sırf bizim sevkiyat umurumuzun IIÜE-
nü taziminde olabilecek bazı eksiklikleri düşünerek 
taraftar olmamıştır. Fakat bilâhara bu eksikliklerin 
mevcudiyeti tebeyyün ettikten başka şu umumî olan 
ve bütün dünyada hububat eksikliği denilen bu va
kıa maalesef olmuş ve önümüze çıkmıştır. Bu vakıa 
karşısında bendeniz; bir iki aydan beri teşebbüsatta 
bulunmuş ve vükelâyı aidesi ile görüşümdür. Filva
ki gerek kabinenizin umuru iktisad ile iştigal eden 
muhterem âzası ve gerekse İktisat Encümeni ve şah
san bendeniz; rüsumun kaldırılması gibi tedabirin, 
âlelhusus muhtas bir yere, mahdut bir yere tatbikini 
muvafık görenlerden değilim. Bu hususta vükelâyı 
nıuhteremeyle Encümeniniz müşterekin fikirdir. Ben

deniz de Encümen âzası sıfatiyle bu fikirde müşte
rekim. Bu halde yapılacak tedbirlerden birisi kendi 
kendine sakıt olur Kalan diğer tedabir vardır ki: Bi
risi ihracatı menetmek, diğeri de demin arz ettiğim 
veçhile muayyen miktarda hububat ithar etmektir. 

İhracatı menetmek meselesi de bilhassa Ziraat ve 
Ticaret Encümeninde uzun uzadıya konuşulmuş ve 
nihayet bunun da bazı hususiyetlerimiz noktai naza
rından muvafık olmadığı neticesine vasıl olunmuş
tur. Çünkü öyle memleketlerimiz vardır ki bilhassa 
Cenubî Şarkı da, ihracat yapmadığı takdirde ken
di hububatına ihtiyacı olan mahallere isal etmesi 
müşkildir. Yahut çok pahalıya mal olur. Binaenaleyh 
biz, onda da fayda hâsıl olacağı kanaatine vasıl ol
muş değiliz. Kala, kala demin arz ettiğim ithar me
selesi, yeni tabirle, stok meselesi kalmıştır. İstanbul 
Şehfemaneti; bittabi bu mesele üzerinde çok hassas 
bulunduğu için ta Teşrinievvelden itibaren lâzım ge
len mahallere müracaat ederek bir çare bulunması 
için teşebbüste bulunmuştur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şehre maneti mi? 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — 

Evet; 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Çok geç kalmıştır. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — İlk 
müracaatı Teşrinievveldir. Yazmış olduğu raporunda 
İstanbul'daki terefüü şu suretle gösteriyor. 28 Eylül
de (18) kuruşa değirmende, fabrikada teslim edil
mek şartiyle satılan buğdaylar, ecnebi buğdayları 
28 Teşrinievvelde (20,5) kuruşa, 28 Teşrinisani de 21,5 
kuruşa, 28 Kânunuevvelde 22,5 kuruşa ve 28 Kânu
nusanide de (23,5) kuruşa çıkacağı muhakkak gibi
dir. Ve 28 Şubatta (24,5) kuruşa muhakkak çıkacak
tır diyor. Bunun neticesi olarak İstanbul'da ekmek 
fiyatı fırladığı gibi İstanbul'dan gayri mahallerde de 
İzmir'de, Ankara'da ve hattâ Konya'da da ekmek 
fiyatları terefüü etmiştir. En son Hâkimiyeti Milliye 
Gazetesini cümleniz okumuşsunuzdur. 18 Kânunu
sani 1340 tarihinden itibaren Ankara'da has ekme
ğin beher atik kıyycsi 27 kuruş fiyatla satılacağı ilân 
edilmiştir. Derhal buradaki terefü İstanbul'a akset
tiği için orada da terefü için müracaat vaki olmuş
tur Bunu arz etmekten maksadım; meselenin mahallî 
olmadığını ve mütemadiyen münasebatı ticariyede 
bulunan mahallerin, âdeta mütvasıl kaplardaki su
lar gibi aynı seviyeye vasü olmak mecburiyeti tabii
yetinde kaldıklarıdır. Bunun üzerine düşünülen ça
re bilhassa stok teşkili oldu. Bunda geç kalınmıştır. 
Başka memleketlerde Eylülde başlanan bu iş bizde 
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Kânunusani ortalarında gelebilmiştir. Bunda esas 
olarak gerek Hükümetin gerek Encümenin kabul 
ettiği maddei kanuniye demin kâtip bey tarafından 
okundu. Bu kanun, mucibince takriben beş yüz bin 
liralık bir stok yapılacaktır. Biz Encümende bunu 
müzakere ederken - bilhassa bu noktaya nazarı dik
katinizi celbederim - geçen sene ekmek meselesinde 
bendenize en çok itiraz etmiş olan muhterem ve 
mütehassıs arkadaşlarım Haçı Bekir Efendi ve Ak
saray Mebusu Vehbi Bey bu ihtiyacın mevcut oldu
ğuna ve stokun yapılması lâzım geldiğine iştirak et
mişlerdir. Ve bu mesele hakkında beyanatta bulun
muşlardır. Onlar ki - biliyorsunuz - Konya ve civa
rının yani bizim hububat ambarımız olan mahalle
rin hububatçılık, değirmencilik noktai nazarından 
âdeta mümessilleridir. Filvaki beş yüz bin lira bir ser-
mayei mütedaviledir. Yani bütün tüccarların bildi
ği gibi bununla belki dört, beş misli muamelei tica
riye yapılabilir ve böyle küçük görülen sermaye bü
yür. Muvazenei Maliye Encümeni bizim ve Hükü
metin teklifini her ne kadar esas itibariyle kabul bu
yurmuş ise de yalnız bu miktarın bu işe kifayet et
meyeceğini, çünkü onbeş günden fazla kifayet ede
cek bir erzakın bununla alınamayacağını beyan bu
yurmuştur. Bilmiyorum Mazbatanın bu kısmını dik
katle okumuş mudur? Dikkatli okusa görecektir ki 

- tabiî dikkatle okumuştur, bir zuhur olacaktır - bu 
beş yüz bin lira bir sermayei mütedavile olacak
tır. Fakat şunu da bendeniz Encümen âzası olmak
tan ziyade bir mebus arkadaşımz sıfatiyle söyleye
yim ki: Eğer Muvazenei Maliye Encümeni bu beş 
yüz bin lirayı kâfi görmezde daha fazla verilmesini 
muvafık görürse tabiîdir ki bunu kabul etmeyecek 
bizim gibi felâkete'duçar olarak mutazarrır olan ma
hallerin mebusları bulunamaz. Muvazenei Maliyenin 
ikinci itiraza; eğer beş yüz bin liralık bir stoku Hü
kümet temine kalkışırsa bunun bir buhran tevlit ede
bilmesi ihtimalidir. Fakat efendiler; bu beş yüz bin 
lira veyahut bu sermayenin birkaç misli olabilen bir 
meblâğla alınacak hububat, yalnız memleket dâhi
linde alınacak değildir. Belki kısmı kulisi hariçten 
getirtilecektir. Hariçten getirildiği takdirde bizim beş 
yüz milyon lira ile alacağımız bir partinin dünya 
piyasasında tesir husule getireceği ihtimali varit de
ğildir. Bir kısmı memleketten alındığı takdirde ihti
mal o sırada piyasayı beş on para kadar yükseltebi
lir. Fakat bütün piyasa biraz yükselir, almayalım 
dediğimiz takdirde bundan iki üç ay sonra o fiyat 
çok yükselmiş olduğu halde yine belediyeler ve Hü
kümet almak mecburiyetinde kalacakardır ve kor

karım ki efendiler; eğer şimdiden bir tedbir ittihaz 
. edilmeyecek olursa günün birinde, diğer tedabir alma

ya meselâ iadei rüsum cihetine gitmeye mecbur ka
lacağız. Arkadaşlar; tekrar ediyorum ki esasda Mu
vazenei Maliye Encümeni bizimle müşterektir. Yal
nız miktarın eksikliğinden ve bunun husule getire
bileceği buhrandan dolayı kabul etmemişlerdir. Ma
dem ki esasda müşterekiz, bu beş yüz bin lirayı ve 
bunun birkaç misli muamelei ticariyeye müsait ol
duğunu kabul etmek mecburiyetindeyiz. Binaen
aleyh bu, birinci notai itiraz varit olamaz. 

İkinci noktai itiraz, buhran meselesi idi. Buhran 
meselesine gelince: Ümit ediyorum ki demin ki söz
lerim ekser arkadaşlarımız temin ve ikna edecek 
mahiyettedir. 

Nihayet üçüncü bir itirazları vardı. Bu itiraz
larında buyuruyorlar ki tecaribi mesbukaya na
zaran tatbikatta da birçok yolsuzluk vukuuna mü
saittir. Bu hususta cevabı tabiî Hükümet erkâm ve
receklerdir. Muvazenei Maliye Encümenin Hükümeti
mize bilhassa böyle ticarî meselelerde az itimatkâr 
olmasına pek aklım ermiyor. Bahusus ki bu Hükü
metin eline birçok muamelâtı azime ve mühimme-
de, belki bundan mühim muamelâtı yüz elli milyon
luk, yüz altmış, yüz yetmiş milyonluk bütçe veriyo
ruz. Bunların hepsi haddizatında masrafı daidir. 
Bir nevi ticarî iştir. Siyasî işlerin sarfiyat ve varidatı, 
esas itibariyle, mahiyet itibariyle ticarî işten hiçbir cid
dî farkı yoktur. Binaenaleyh, eğer biz Hükümeti
mize (500) bin lirayı emniyet edemezsek, bunu hüs
nü idare edemez dersek nasıl olur da 150 - 170 mil
yon lirayı emniyet edebiliriz.. 

Sonra efendiler, Hükümete sırf ticarî mahiyette 
olan işleri' de emniyet etmişizdir. Ezcümle Seyrise-
fain idaresi, koca Anadolu şimendiferleri bunları 
Hükümet memurları idare etmektedir. Bahusus Na-
fia ve Ticaret vekâletlerinin o kadar çok ticarî iş
leri vardır ki orada birçok milyonları emniyet edi
yor veriyoruz. Bendeniz bir cihetten de bunu varit 
görmedikten başka efendiler, vekil beyefendiler de, 
tüccar beyefendiler de, mebus beyefendiler de bu 
milletin efradıdır. Aralarında azim farkı tefekkür, 
farkı icraat, farkı faaliyet olduğuna kani olanlar
dan değilim. Onların yapamayacağı işi tüccarları
mız da o kadar muvafakiyetle yapamaz. 

Efendiler; Muvazenei Maliye Encümeninin maz
batası hakkında! mütalâatı acizanemi şahsî ola
rak bu surette arz ettikten sonra nihayet iki keli
mede bendenize sırf îstanbul Mebusu sıfatiyle 
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söylememe müsaade buyurun, (Olamaz memleket 
mebusu sıfatiyle söylemelisiniz sesleri) Müsaade 
buyurmazsanız söylemeyeyim. (Hayır sesleri) (Gü
rültüler, handeler) bari İstanbul mebusları müsaade 
etsin söyleyeyim. Efendiler; İstanbul'un birkaç tabaka 
ahalisi vard:r. Bunun bir tabaka ahalisi alelekser 
bizim bir hafta için İstanbul'a gittiğimiz zamanlar 
Beyoğlunda, Tokatlıyanda, şurada, burada gördü
ğümüz Şişlide tesadüf ettiğimiz adamlardır. Efen
diler, bunlar hakikaten ferah geçiniyorlar. Bunlar 
muhtaç değildirler. Dans ederler, bara girerler fa
kat asıl İstanbul'un, Türk İstanbul'un, bilhassa o 
yangın mahallerinin öbür tarafına gidip bakılacak 
olursa - ki bendeniz gittim ve baktım - orada eski 
Osmanlı Ordusunun, eski Osmanlı İmparatorluğu
nun, memurininin döküntüsü cami harabelerinde, 
konak harabelerinde, medreselerinde, onu da bula
mayanlar, doğrudan doğruya yangın harabelerinin 
içindeki, kovuklarda yaşarlar. (Anadolu'da yok mu 
sesleri) Ben demiyorum ki Anadolu'da yoktur. Faz
lası Üe vardır. Fakat İstanbul hakkında bir fikir ol
duğu için - burada yoktur, tabiî bazı yerlerde var
dır - bu gibilerin bilhassa geçindikleri şey ekmek
tir. Ekmek 25 - 30 kuruşa çıkarsa bunların medarı 
maişeti kalmaz. Bilhassa bendeniz bir medrese için
de bir aileye rastgeldim, çok müteessir oldum. Mü
saade buyurursanız üç kelime ile arz edeyim. Ora
da, Hicaz'da ölmüş bir yüzbaşının üç kızı ile bir oğ
lu vardı. Kızlardan birisi yatakta veremin son dev
resinde idi, diğeri dikiş dikiyordu, fakat veremli 
idi. Öbürü de, yemek pişiriyordu. Yemeği ne idi? 
Et yok, yağ yok, bir avuç kadar fasulye bulmuş yağ
sız suda kaynatıyordu. Ben bunu müşahede ettim. 
Şimdi efendim, İstanbul'un bu sınıfını bırakırsanız 
diğer bir sınıfı vardır ki o bütün Anadolu'ya da şa
mildir. Meselâ : Küçük memurlarımızın Ankara'da, 
Konya'da aldıkları maaşla yedikleri ekmektir. Bir 
polis bana dedi ki : Ben haftada evime bir defa et 
alabiliyorum, diğer zamanlarda yediğim ekmek ve 
biraz fasulyedir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Daha ne is
tiyor? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Bu 
İstanbul meselesi değildir. Binaenaleyh şu neticeye 
geliyorum ki önümüzdeki hayat pahalılığı bir me-
setei mühimmedir. Bunun bir kısmı ekmek mese
lesidir ve önümüze gelmiş bulunuyor. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Bilhassa Devlet 
meselesidir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (Devamla) — Di
ğer hayat pahalılığına ait mesaili de Hükümeti muh-
teremenizin düşünmesini ve tedabir almasını bu mü
nasebetle teklif cesaretinde bulunuyorum. Çünkü 
mesele ekmek meselesi olmakla beraber şamil ma-
nasiyle hayat pahalılığı meselesidir. Burada vazife, 
bir devlet vazifesidir. Devletin müteaddit vazaifi 
tadat edilirse, bunlarda en mühimlerinden birisi müm
kün olduğu kadar kendi vatandaşlarını, hemşehrile
rini refah değilse bile maişetini temin edecek bir 
halde bulundurabilmektir. Bu suretle mesele sırf bir 
meselei iktisadiye olmaktan çıkar. Bu bir meselei 
iştimaiyedir ve bir meselei idariye ve siyasiyedir. 
Bunu benim söylemekliğime bile hacet yoktur. Zan
nederim ki cümlemiz ve bilhassa vekil beyler bu muh
tasar sözlerimin manasını mükemmelen takdir ve 
tasvip ederler. Bu cihetle efendiler; şu mühim me
seleyi, bütün ekmek buhranı demesek bile, ekmek 
fiyatının pahalılandığı mıntıkalarda, ki belki bütün 
Anadolu'nun yarısı kadardır ve belki fazladır - bu
ralarda az çok müessir olabilmek ve Hükümet bu 
vazifesini kısmen yapabilmek üzere vekâletten tak
dim ve Ticaret Encümenince tasvip edilerek gelen 
Muvazenci Maliye Encümeninin zannı acizanemce 
kuvvetli olmayan itirazı nazarı dikkate alınmayarak 
kanun lâyihasının kabul buyurulmasını rica ile sö
züme nihayet veriyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; Hü
kümetin istediği beş yüz bin lira ile bu ihtiyacın te
min olunamayacağına kailim. Yalnız Ticaret Encü
meni bunu bir sermaye olarak yani bir (Fondas-

.yon) olarak kabul etmiştir ki, aynı sermaye paraya 
tahvil olununca Maliyeye gelmeyip gelecek seneki 
mahsulün idarikine kadar o sermaye ile mütemayide 
un iştira olunacak olursa bu ihtiyacın bir derece
ye kadar tehvin olunacağına bende kani oldum. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Bu 
para kaybolmayacaktır. Bendeniz söylemeye unut
tum. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz. Para yalnız devredilecek. Ticaret Encümeninin 
söylediği veçhile sermaye olarak mütemadiyen pa
raya tahvil olunup mubayaaya sarf olunursa, gelecek 
senenin mahsûlüne kadar bir parça faydası olur. 
Hükümetin böyle işlere müdahalesinden büyük fay
da hâsıl olmadığıaa rağmen zamanın müstesna ol
ması ve birçok yerlerin şiddetle müzayakada ol
ması dolayısiyle bu paranın verilmesinde bir fayda 
memul ediyorum. (Çiftçileri unutmayınız sesleri) 
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Yalnız tatbikatında ekseriya tatbik eden memrula-
rın hatasından dolayı Hükümetin tedbiri akim ka
lıyor. Geçen sene istanbul'a ithal edilecek zahire
nin gümrük resminin beş mislinden oniki misline 
çıkarılmasına bendeniz itiraz ettim. «Eylül iptida
sında bunu tatbik etmek doğru değildir, çünkü Ana
dolu mahsulü hiçbir vakitte İstanbul'a fayda ver
mez» diye iddia ettim. O zaman Maliye Vekili Bey; 
büyük bir stok yapacağım; bu stok sayesinde Ana
dolu mahsulü İstanbul pazarına gidinceye kadar 
İstanbul'un ihtiyacını temin edeceğim dedi ve fil
hakika tahkik ettim. Eylül ihtidasında üç aylık ihti
yacı temin edecek kadar stok vardı. Lâkin İstanbul'
un bu ihtiyacını temin eden Şehremaneti otuz birin
ci günü gazetelerde ilân etti, dedi ki : «Yarından iti
baren gümrük rüsumu beşten onikiye kadar çık
mıştır. Binaenaleyh yarından itibaren ekmek fiyatı 
kırk para çıkacak» dedi. Yani ertesi günü mubayaa 
olunacak buğdayla tabiî ekmek yapılmayacaktır. O 
ekmek gümrüğü beş misli rüsum ile alman undan 
yapılacaktı. Lâkin o derhal tatbik edildikten son
ra artık Maliye Vekâletinin tedabir ittihaz etmesi, 
stok yapması ve onunla memleketin ihtiyacını te
min etmesi meselesi mevzubahis olmuyor. Memur
lar bunu hiç yapamıyor. Onun için Hükümetten ri
ca ediyorum. Tatbik edecek memurların hattı hare
ketini temin etmelidir ve onu mümkün mertebe sü
ratle ifa etmelidir. 

Bugün bilhassa Karadeniz vilâyetlerinin fevka
lâde zarureti vardır, aldığımız malûmata göre ora
larda kış pek fazla imiş, oranın tabirince oniki ka
rış kar yağmıştır ki oniki karış demek, ikibuçuk met
re bir irtifa demektir. Yani adam boyunu aşacak 
derecede yüksektir. Oralar artık dâhilden mahsulât 
alamıyor. Eğer hariçten gelecek mahsulâttan da isti
fade edemezse pek müşkül bir vaziyette kalır, onun 
için Ticaret Vekili Beyefendiden rica ediyorum, 
Karadenize velevki Mısır mahsulü için olsun bu pa
radan sürati mümküne ile yetiştirsin ve oramn ihti
yacı tehvin edilsin. Onun için bu beş yüz bin lira
nın daima devredilmek şartiyle verilmesini istir
ham ediyorum. (Bravo sesleri, alkışlar) 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Efendim; bu 
paranın verilip verilmemesinde şüphe edecek bir. şey 
yoktur. Muvazenei Maliye Encümeninin söylemiş 
olduğu sözler hiç varit değildir ve telâş edecek bir 
şey yoktur. (Bravo sesleri, alkışlar) Esbabı ise bu beş 
yüz bin lira Hükümetçe Ağustos nihayetine kadar 
alınıp satılacak! neticede yine gelip Hazineye gire

cek, sarfı yalnız karzen vermek suretiyledir. Ticaret 
Encümeninde bu mesele mevzubahsolduğunda He
yeti Vekileden Maliye, Ziraat ve Ticaret vekilleri
nin herhalde bulunması ve bilmüşavere kararlaştırıl
ması takarrür etti. Vekil beyler lütfen tenezül bu
yurdular. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ VE MALİYE 
VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK BEYLER — 
Vazifemiz efendim, vazifemizi ifa ettik. 

HACI BEKİR EFENDİ (Devamla) — Neticede 
geldiler. Konuştuk, istişare ettik gümrük meselesin
den bahsettik, gümrük meselesinin hem ticarete, hem 
ziraate, hem sanayie bir darbe olacağını katiyen ka
bul ettik. (Doğru sesleri) Zira gümrük ziraati, sana
yii, zirüzeber edecekti. Neticede şimdi malın her 
yerdeki noksanlığını düşünerek Avrupa'yı ve gerek-
Anadolu'yu ele aldık. Bir hafta sonra yine cem ol
duk beraber yine istişare ettik, İstanbul'da gerçi 
halkı, Ağustosa kadar besleyebilecek derecede mal 
var, fakat bizim züraamız bahara, Mayısı, yeni ha
sılatı görmedikçe katiyen mal sevketmez, şimdiye 
kadar usulleri böyledir. Hattâ tüccarımız da o mes
lekte yetişmiştir. Bundan dolayı İstanbul tüccarı ve 
değirmencilerinin bir fırsat bulup Anadolu'da mal 
gelmiyor diye yevmiye fiyatını yükseltip, ekmek fi
yatının daha ziyade terefüüna meydan vermemek 
üzere karşısına bir rakip lâzım, bu rakibi kim ya
palım? İzmir Belediyesini yapalım, İstanbul Şehre-
manetini yapalım, paraları, yok; Hükümetten istik
raz suretiyle beş yüz bin lira bir sermaye alarak vaze
delim, Hükümet marifetiyle bu beş yüz bin lira ile 
Ağustos nihayetine kadar buğday, mısır vesaire 
ne lazımsa alınsın, satılsın ve bir sermaye olarak 
tedvir olunsun, bu para karşıda bulundukça tüccar 
ununa bin lira veyahut buğdayına iki kuruş zam et
meye kalkışamaz. Ve karşısında bir rakip olduğu 
için buna cesaret edemez. Her sanatte, meslekte, ti
carette bendenizin bildiğim budur. Eğer karşısında 
bir rakip olmaz ve meydanı serbest bulursa daima 

•yükseğe gider ve kıymetin terefüüna çalışır. 

Benim bir değirmenim var bende yaparım. Fa
kat karşımda beş yüz bin lira sermayeli bir rakip gö
rürsem herhalde çekinirim. Daima ucuz satmaya, 
Hükümetten daha ehven yapmaya çalışırım. Birde 
bizim Ticaret Encümeninde görüşerek Heyeti Ve-
kilenin kabul ettikleri cihet Hükümet tüccarlık 
yapmayacak, yalnız buğdayı getirterek depo ede
cektir. Sonra Bursaya lazımsa, Bursa Belediyesi
ne maliyet fiyatiyle buğdayı verecek ve belediye 



İ : 38 21 . 1 . 1341 C : 1 

ekmek satacak ve bedelini Hükümete yatıracaktır. 
Bu minval üzere izmir'e lazımsa, İzmir'e, Trabzon'a 
lazımsa, Trabzon'a, Samsun'a lazımsa, Samsun'a İs
tanbul'a lazımsa, İstanbul'a verecektir ve depo ise İs
tanbul'da bulunacaktır. Esbabı ise, bizim Anadolu'
muzun piyasasına hâkim olan İstanbul'dur. Daima 
piyasa İstanbul'dadır. İstanbul'da bugün için buğda
yın fiyatı (22) kuruş ise ve Anadolu İstanbul'a mal 
gönderiyorsa Anadolu'da buğday mutlaka (19 - 20) 
kuruştur. Zira ( 1 - 2 -2,5) kuruş nakliye farkı var
dır. Eğer İstanbul Anadolu'ya gönderiyorsa İstan
bul'da yirmi ise Anadolu'da yirmi ikidir. İşte me
sele bundan ibarettir. Bunda telâş edecek bir şey 
yoktur, yalnız beş altı ay bu para buğdayla bağlana
caktır. Parayı bir elimizden alıp bir elimize verece
ğiz. Yalnız ne olacak (5' - 6) ay bu para buğdayda 
bağlı duracaktır. İhtiyaç temin edilecek, terefüü fi
yata sebep olmayacaktır. Hafazanallah ileride bir 
şey vaki olursa elimizde buğday yok denilmeye
cektir. Bunda Hükümette bir mesuliyet altına gir
miş oluyor. Hükümet madem ki bize teklif ediyor, 
kendisini mesuliyetten kurtarıyor, bu işi (500) bin li
ra ile çevireceğiz diyor. Bizde bu parayı sermaye ola
rak veriyoruz, yapsınlar meydana getirsinler göre
lim. Allah muvafak eylesin bendenizce Muvaze-
nei Maliye Encümeninin fikrini reddedip Ticaret 
Encümeninin fikrini kabul etmek lâzımdır. (Müzakere 
kâfi sesleri) 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim; ihtikâra karşı ceza vazetmenin faydası olma
dığı müteaddit defalar anlaşılmıştır. 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim; bu ih
tikâr meselesi değildir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Bu 
ihtikâra karşı mutlaka iktisadî harekatla hareket 
edilmek lâzım geleceği anlaşılıyor. Binaenaleyh vaki 
olacak ihtikâra karşı hazır bulunmak için Hükü
metin elinde böyle bir şey bulunmasına bende kai
lim, bulunmalıdır. Çünkü ihtikâr yapacaklara kar
şı ancak bu suretle hareket edilmek lâzımdır. Vaz 
olunan cezalar fayda vermemiştir demek isterim. 

Yalnız vaki olacak mübayaat böyle meşhur ti
caret mevkilerinde olursa orada mübayaat başladığı 
gün fiyat yükselmeye başlar. Urfa'dan, Diyarbekir' 
den, Mardin'den getirebilmek, Hükümet vesaitiyle 
mümkün ise paranın da dâhilde kalması şartiyle da
ha iyidir. Fakat buralardan getirilemezse beheme
hal hariçten getirilmelidir. Çünkü böyle ticaret mev-
kilerinden mübayaata girişilirse fiyat yükseleceği 

gibi memur masrafı da üzerine biner. Sonra bunun 
icraatını ne şekilde yapacağını Ticaret Vekâleti ken
disi bilir. Bence, ziraat bankalarına epeyce bir vazaif 
tevdi edilmiştir. Yani bu gibi hususatta ziraat ban
kaları vasıtas'iyle yaptırılacak olursa daha az mas
rafı mucip olur. Çünkü yeniden teşkilât fazla mas
rafı icap ettirir. Yani esasına taraftar olmakla be
raber hariçten celbi veya dâhilden celbi, bir de ma
sarifin tenkisi için münasip bir usul düşünülmesi
ni teklif ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Geçen sene burada biz 
kırk kuruşa kadar francala yedik, fırınlarda ekmek 
bulunmadığı da oldu. Geçen seneden bu sene için ba
zı tedabir alındı, ekmek buhranı kısmen def oldu. 
Bu senenin tedbiri gelecek sene "içinde alınmış mı
dır? Sonra bu iş hangi teşkilâtla yapılacaktır? Ab
dullah Azmi Efendinin suallerine temas ediyorum. 
Mübayaat nerede yapılacaktır, alınacak mal stok 
mudur? Hükümetin teklifinde stok olarak zikredili
yor, yoksa devir mi edilecektir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Vehbi Beyefendinin birinci suali: Vehbi Be
yefendi buhran hangi aylarda olacaktır diyorlar. 
Bizim yaptığımız tetkikata göre Eylülden beri her 
ay (0,50 - 0,75) para okka başına artmaktadır. Bu
gün (20 - 22,5) kuruştur. Şimdi yapılan tetkikatta 
eğer bugünden tedbir alınmazsa zahire fiyatı yeni 
mahsul yetişinceye kadar her ay ufak derecelerde 
yükselecektir. Sonra ayda (0,625 - 0,75) para yükse
lerek belki Temmuz ihtidalarına doğru (20 - 22, 
25 - 22,50) olan fiyat (25) kuruşa kadar yüksele
cektir. Şimdiki görünen ahval bu surettedir. Fakat 
malûmuâliniz Amerikayı Cenubinin, Avusturalya'nın 
mahsulâtı Mart içinde veyahut Nisan iptidalarında 
tamamiyle meydana çıkabilir. Eğer oralarda yeni se
ne mahsulü feyiz ve bereketli olursa fiyatının çık
maması ihtimali de vardır. Sonra Vehbi Beyefendi 
diyorlar ki nerelerden tedarik olunacak? Efendi
ler; bendeniz bunu bir aydan beri tetkikle meşgu
lüm. Dâhilde acaba zahire olan yerlerden İstan
bul'a, İzmir'e yardım edebilirmiyiz diyerek bütün 
vilâyetlerle muhabere ettim. Esbabı mucibe mazba
tasını okursanız görürsünüz ki bizim Cenup ve Ce
nubi Şarkî vilâyetlerimizde ihtiyaçtan fazla zahire 
vardır. Fakat; bu zahirenin. İstanbul piyasasına ge
tirilmesine imkân yoktur. Meselâ; Diyarbekir'de 
bugün buğdayın okkası on kuruştur. Fakat buğda
yı şimendifer istasyonuna getirmek için bizim mu
habere ettiğimizde daha Cerabülus köprüsü işleme-
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ye başlamamıştı. Dıyarbekir vilâyetinin yazdığı tez
kereye nazaran Cerabulus köprüsüne kadar deve 
ile sekiz kuruşa kadar gönderilebiliyor diyor. Cera-
bulustan Mersin'e kadar 3 kuruş masarifi nakliye 
vardır. Eder onbir, on kuruşta aslî fiyatı eder yir
mi bir, Mersin'den vapura kadar her ton için altı 
yüz kuruş masraf vardır. Vapur ücreti de okka ba
şına otuz para gider, sonra İstanbul'da talüiyesi mas
rafı vardır. Nihayet Diyarbekir'den bu suretle ge
lecek zahire 22 on para 22 beş paraya mal olabilir. 
Fakat gelecek olan zahire deve sırtıyla geleceğin
den yevmiye iki vagondan ziyade zahire nakletme
ye imkân yoktur. Halbuki istanbul'un ihtiyacı yev
miye otuz vagondur. Yevmiye iki vagon buğday 
getirmekle istanbul piyasasına hiçbir tesir yapıla-, 
maz. Siverek'ten, Mardin'den, Urfa'dan, Maraş vi
lâyetinin Elbistan kazasından - ki orası da bir za
hire ambarıdır - Malatya vilâyetinin Samsat na
hiyesinden - burası da bir zahire merkezidir - za
hire getirebilirmiyim diye hepsi hakkında tetkikat 
yaptım, fakat yine mesele vasaiti nakliyeye dayanı
yor. Vasaiti nakliyemizin muntazam olmaması dâ
hilde bir yerde bulunan zahiremizin diğer bir ma
halle nakle imkân bırakmıyor. Şimendifer hattı üze
rinde olan vilâyetlerimizle muhabere ettim. Şimendi
fer güzergâhı ve ona civar olan mahallerde yine bir 
miktar fazla zahire vardır. Fakat yaptığımız tetki-
katta nihayet İzmir'in ihtiyacını tatmin edebilece
ğimizi ümit ediyorum, izmir'den sordum, yevmiye 
2 000 çuval zahireye ihtiyaç vardır. Bunun 600 çu
valı vilâyet dâhilinde tedarik edilebilir ve müteba
ki 1 400 çuval zahirenin hariçten ithaline zaruret 
vardır diyorlar. İzmir'e civar olan Konya, Niğde, 
Burdur, Karahisar vilâyetlerinden izmir'e sevkiyat 
imkânı vardır ve izmir'in ihtiyacını buralardan te
min edebiliriz ümidindeyiz. Fakat istanbul ve Kara
deniz dâhili behemehal hariçten zahire ithaline 
muhtaçtır. Bilhassa Karadeniz sahili kıymeti daha 
ucuz olan mısır ekmeği yemektedir. Trabzon, Rize 
ve diğer Karadeniz sahili vilâyetlerinden mütead
dit defalar telgrafnameler aldım. Mısırın kıyesi on 
dört kuruşa çıkmıştır. 

. ESAT BEY (Rize) — Şimdi 25 - 30 kuruşa çık
mıştır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bendeniz üç gün evvel aldım telgrafı efen
dim. 

ESAT BEY (Rize) — Şimdi kaymakamdan al
dım. 30 kuruştur, oniki karış kar vardır diyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Aldığımız mektup
larda mısır piyasası 24, 25 kuruş olarak bildiriliyor. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Mısırın okkası Trabzon'da ondört kuruş
tur. Fakat yakın zamanda daha artacağı zannedili
yor. Gerek vilâyetin, gerek Ticaret Odasının verdi
ği telgraflarda mısırın okkası herhalde 25'e kadar 
çıkacaktır. Binaenaleyh buraya yardım edin, ted
bir düşünün, gümrük resmini kaldırın gibi muhtelif 
teklifler vardır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Trabzon'da ekmek 
38 kuruştur. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
İstanbul ile Karadeniz sevahiline behemehal dışar
dan zahire getirmek ihtiyacı vardır ve bu tahsisa
tı kabul ettiğiniz halde biz bu ihtiyacı dışardan te
min edeceğiz. Dâhilden temin etmeye imkân yoktur. 

Ne suretle alacağız efendiler? Bendeniz teşkilât 
yapmak taraftarı değilim. Teşkilâtın muhtelif za
manlarda tesiratım gördük. Aynı zamanda zahire 
satınalmak için de teşkilâta lüzum olduğuna kani 
değilim. Büyük komisyonlar veyahut ona muvaz
zaf memurlar istihdam ederek fazla masraf ede
cek bir teşkilâta ihtiyaç görmüyorum. Bugün muba
yaa için zahire membaları vardır. Bugün herhangi 
bir banka vasıtasiyle veyahut ona delâlet eden ti
carethaneler vasıtasiyle diğer tüccarlar nasıl sipa
riş veriyor ve alıyorsa onlar gibi almak imkâm 
vardır. Binaenaleyh büyük teşkilâta lüzum yoktur. 
Hususiyle bizim vekâletin istanbul'da kendine mah
sus teşkilâtı vardır. Orada ticaret reisi ve borsa 
komiserimiz vardır. Her gün kendileri ile muhabe
re ediyorum. Günü gününe zahire piyasasından ha
berdar oluyorurrı. Vekâlet bu suretle işi kolaylıkla 
idare edebilecektir. Trabzon ihtiyacını Trabzon 
belediyesine göndererek halka tevzi ettirmek imkâm 
vardır. Trabzon'da yeniden bir kısım tetkikat ve teş
kilât yapıp beş on memurla bunu sattırmaya ve
yahut başka vasıtalara müracaat etmeye lüzum gör
müyorum. Bu cihette de maksadımız, fikrimiz budur. 
Muvazenei Maliye Encümeni arkadaşlarımızın da bu 
maruzatım karşısında tereddütleri zail olur zanne
derim. Gelecek seneye gelince, Ziraat Vekâleti ge
lecek sene zeriyatı ile meşgul' olmaktadır. Bir ta
raftan tohumluk dağıtıyor, diğer taraftan zürraa 
her suretle muavenet ediliyor. Ziraat Bankasına 
emir verilmiş, tavsit edilmiş, bu suretle zürraa yar
dım ediliyor. 
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MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Geçen şe
fteki vekâletten bir şey görmedik. İnşallah bu sene-
ki vekâletten görürüz. 

ALÎ CENANİ BEY (Devamla) — Bilhassa şi
mendiferlerimizin kabiliyeti nakliyesini tezyit etmek 
için çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki efendiler Cenubi 
Şarki vilâyetlerimiz çok zahire yetiştirir ve her se
ne burada ihtiyaçtan fazla zahire vardır. Bu zahi
renin nakline mani olan Bağdat hattının vaziyeti 
hazırasıdır. Hükümet, Bağdat hattının vaziyeti ha-
zırasını ıslah etmek tedabirini düşünmüştür, meşgul 
olmaktadır. İnşallah muvafak olacaktır. Arzu ettiği
miz derecede kabiliyeti nakliyeye haiz olursa gele
cek sene içinde müşkülâtımız kalmayacağına ka
niim. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim; bu beş 
yüz bin lira ile bu işi görebileceğinize kani misiniz? 
Bendeniz kani değilim. Çünkü hariçten getirecek
siniz. Ne kadar temin ediyorsunuz, ne kadar getire
biliyorsunuz? Bugün beşyüz bin lira ile otuz - kırk 
bin çuval bir zahire tedarik edilebilir ki İstanbul 
için 15 -- günlük bir şeydir. Üst tarafını ne yapa
caksınız? 

Sonra bir daha alacaksınız.. İlk defa kaça alacak
sınız ve ikinci defa kaça alacaksınız? 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (istanbul) — Kre
di ile alırım efendim. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim; bu beşyüz bin lira ile bütün İs
tanbul'un ihtiyacı olan zahireyi Hükümet almak 
fikrinde değildir. Hükümet alacağı stok malı, tüccar
ların ihtikârına mani olmak Jçin bir tedbir olarak 
kullanmak istiyor. Zülfü Beyefendinin buyurdukla
rı gibi beşyüz bin lira yalnız bu kadarlık bir mua
mele yapılmaz, içimizde ticaretle müştagil arka
daşlarımız vardır. Beşyüz bin lira ile bunun üç dört 
misli muamele yapmak imkânı vardır. Bu da alına
cak tedbire göredir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bu suretel devrettikçe, 
alıp sattıkça piyasaya tesir icra edemezsiniz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Şimdiden bağlanırım efendim. Maksadı
mız odur. Şimdiden iki milyon liralık zahireye bağ
lanabilirsiniz. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim; 
Ticaret Encümeninde huzurunuzda müzakere icra 
edilirken her tarafın ihtiyacı sorulmuş ve izmir'in 
yevmiye ihtiyacı da öğrenilerek onların da ihtiyaç . 
içinde kıvrandığı anlaşılmıştır. Bizim müzakeratımı-

za esas teşkil eden ihtiyacatımızın, İzmir, İstanbul 
ve Karadeniz sevahili olduğu anlaşılmıştır. İfadatı 
âl'iyenizde İzmir'in ihtiyacatını şuradan buradan ya
ni civar vilâyetlerden temin etmeyi düşünüyoruz di
yorsunuz. Yani bu ifade ile bu stoktan İzmir istifa
de etmeyecektir mânâsı çıkmasın?... 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Hayır efendim, bendeniz öyle demedim. 
Bendeniz dedim ki : Anadolu vilâyetlerimize ve İz
mir'e civar olan vilâyetlerimize fazla olan zahire
mizle, eğer sevk edilebilirse İstanbul'a yardım ede
ceğiz, İzmir'in ihtiyacını nazarı dikkate alacağız. 
İzmir'i ayrı görmeye sebep yoktur. (Müzakere kâ
fi sesleri. 

REtS — Kifayeti müzakere hakkında takrir var
dır. 

Riyaseti Celi leye 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye vazını teklif 

ederim. 
Kângırı 
Talât 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Ticaret Encümeninin kabul et

tiği mevadın müzakeresine geçilmesini teklif ede
rim. 

21 Kânunusani 1341 
Karahisarişarki Mebusu 

İsmail 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Ticaret Encümeninin mazbata

sının reye vaz edilmesini teklif eylerim. 
Gümüşhane 

Zeki 

REİS — Efendim; evvelâ müzakerenin kâfi olup 
olmadığını reye koyacağım. Sonra da Muvazenei 
Maliye Encümeninin mazbatasını reye koyacağım. 
(Hayır sesleri) 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Efen
dim; Hükümet hangisini tercih ediyor? 

REİS — Efendim; müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kâfi görmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Müzakere kâfi gömmüştür. 

Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasını re
yinize koyuyorum. (Ret, ret sesleri) Muvazenei Mali
ye Encümeninin . mazbatasını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kadirsin... 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası kabul edil
memiştir. O halde Ticaret Encümeninin yaptığı tek
lifi kanuninin birinci maddesine geçiyoruz. 
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VASIF BEY (Saruhan) — izmir'e de muavenet 
şartiyle. 

Memleketin zahire ve un ihtiyacının teshili hak
kında Kanun 

Madde 1. — Memleketin zahire ve un ihtiyacını 
teshil eylemek ve ekmek fiyatının mehmaemken te-
reffüna mâni olmak maksadiyle mubayaatta bu
lunmak üzere Ticâret Vekâletine mezuniyet veril
miştir. 

(Kabul sesleri) 
REİS — Efendim; birinci maddeyi reyinize arz 

ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ütfen elerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Bu muamelenin tedviri için sermaye 
olarak (500 000) lira tahsis olunmuş ve bu miktar Ti
caret Vekâletinin 1340 senesi Bütçesinde (Zahire ve 
un mübayaatt sermayesi) namiyle açılacak (285) nci 
fasla vazedilmiştir. (Kabul sesleri) 

REİS — Efendim; ikinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen e kaldırsın... Kabul edimiştir. 

Madde 3. — Un ve zahirenin satışından hâsıl ola
cak mebaliğ 1341 senesi Ağustos gayesine kadar 
diğer mübaye muamelelerinin tedvirine tahsis olu
nur. Muamelâtın hitamında varidat kaydedilmek 
üzere Maliye veznesine teslim olunur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Üçün
cü maddeyi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen elerini kaldırsın... Kabu edil
miştir. 

Madde 4. — İşbu kanun mucibince yapılacak 
muamelât ve sarfiyat 1340 senesi Muvazenei Umumi
ye Kanununun onaltıncı maddesi ahkâmiyle kab-
lessarf vize kaydından müstesnadır. (Kabul sesle
ri) 

REİS — Efendim; dördüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler üt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanununun icrayı ahkâmına 
Maliye ve Ticaret Vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim; kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, 
etmeyenler kırmızı rey verecektir. 

Efendim; rey toplanırken bir tefsir vardır, onu 
da çıkaralım. 

4. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin; Rakının 
bira ve likör meyahına dâhil olup olmadığtnın tef
sirine dair (4/212) numaralı takriri ve Adliye ve Ka-
vanini Maliye Encümenleri mazbataları ': 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O, çok sürer. Hep 
söz söyleyeceğiz, benim sözüm vardır. (Gürültüler) 

REİS — Herkes yerinde otursun da anlaşılsın, 
müzakereye sükûnetle devam edelim. 

Efendim; reyler toplanırken ruznamemizin bun
dan sonraki maddesinde bir tefsir vardır. Onun 
müzakeresine geçiyoruz. (Gürültüler) Efendim; mü
zakereye devam ediyoruz,, rica ederim yerinize otu
runuz, dışarı çıkmayınız efendim. (Kabul sesleri, 
reye sesleri) 

REİS — Rica ederim, tefsir daha okunmadı. Okun
sun bir kere. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
9 Nisan 1340 tarihli Meni Müskirat Kanununun 

tadiline dair olan Kanunun altıncı maddesinin son 
fıkrası şudur: 

(Ancak Hükümetçe tayin edilen ve ayrıca Hazi
neye ait beyiiye resmi vererek mezuniyet vesikası 
alan lokanta ve emsali mahallerde perakende gayet 
cüzî miktarda ispirto bulunup gayri müskir olan 
bira ve likör gibi mevadın istimali caizdir.) 

Bu fıkrada lokanta ve emsali yerlerde bira ve li
kör kullanılacaksa da rakının istimal edilip edile
meyeceğine dair sarahat yoktur. Bilâhara (gibi) ta
biri rakıya da teşmil edilmiş ve alenen her tarafta 
işret taammüm etmiştir. Hilâli Ahdar Cemiyetinin 
son içtimaında etibba da rakının bira ve likör me-
yanında addolunamayacağını ifade etmişler ve ra
porları da matbuatta intişar etmiştir. Kanunda bi
ra ve liköre müsaade edilmesinin sebebi terkiple
rinde gayet cüzi ispirto bulunup gayri müskir ol
malarındandır. Fıkra tetkik edilince bu ruh anlaşılır. 
Demek ki vazıı kanun lokanta ve emsali yerlerde 
müskir olan müskiratın istimalini arzu etmemiştir. 
Halbuki rakı sekir verir ve memleketimizde en çok 
istimal olunan bir içkidir. Sarhoşlar, ayyaşlar ekse
riyetle rakı içerek sarhoş olurlar. Binaenaleyh rakı-
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nın bira ve likör meyanına dâhil olup olmadığını aci
len tefsiri ile Hükümete tevdiini temenni ederim. 

8 Teşrinisani 1340 
Kastamonu Mebusu 

Halit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 7 . 11 . 1340 
Adliye Encümeni 

Adet 
91 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Meni Müskirat Kanununun tadiline dair olan 9 Ni
san 1340 tarihli Kanunun altıncı maddesinin «ancak 
Hükümetçe tayin edilen ve ayrıca Hazineye ait beyiye 
resmini vererek mezuniyet vesikası alan lokanta ve 
emsali mahallerde terkibinde gayet cüzî miktarda is
pirto bulunup gayri müskir olan bira ve likör gibi me-
vadın istimali caizdir.» ibaresini ihtiva eden son fık
rasında mezkûr bira ve likör gibi tabirinin rakıya şâ
mil olup olmadığının tefsiri talebini mutazammın ola
rak Kastamonu Mebusu Halit Bey tarafından bilita 
Adliye ve Kavanini Maliye encümenlerine havale buy-
rulan 8 Teşrinisani 1340 tarihli takrir Encümenimiz-
ce mütalâa ve tetkik olundu. 

Mezkûr fıkrai kanuniyede mezuniyet vesikası alan 
lokanta ve emsali mahallerde terkibinde gayet cüzî 
miktarda ispirto bulunup gayri müskir olan bira ve 
likörün istimali sarahaten tecviz ve «gibi» tabiri ile 
hükmü mezkûr bira ve likörün emsaline de teşmil edil
miş ise de işbu hükmün medarı, terkibinde gayet az 
miktarda ispirto bulunan ve müskir olmayan mevada 
hasrolunmuştur. Binaenaleyh müskir olmakla mü-
tearef bulunan rakıda medarı hüküm gayrı müte-
hakkak olduğuna fıkrai mezkûr hükmünün rakıya 
teşmil olunmıyacağı alattarikültefsir takarrür eylemiş 
olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hilmi 
Aza 

Dersim 
Feridun Fikri 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 

Mazbata Muhariri 
Çorum 
Münir 
Aza 

Konya 
Tevfik Fikret 

Aza 
Konya 

Mustafa Fevzi 
Aza 

Karesi 
Ahmet Süreyya 

Aza 
Bayezit 

Şefik 

Aza 
Amasya 

Nafiz 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Kavanini Maliye Encümeni 

Karar : 15 

Aza 
Saruhan 

Kemal 

Kavanini Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Men'i Müskirat Kanununun tadiline dair olan 1340 
tarihli Kanunun altıncı maddesinin (Ancak Hükümet
çe tayin edilen ve ayrıca Hazineye ait beyiye res
mini vererek mezuniyet vesikası alan lokanta ve em
sali mahallerde terkibinde gayet cüzî miktarda ispir
to bulunup gayri müskir olan bira ve likör gibi me-
vadın istimali caizdir.) ibaresini ihtiva eden son fık
rasında mezkûr likör gibi tabirinin rakıya da şâmil 
olup olmadığının tefsiri lüzumuna dair Kastamonu 
Mebusu Halit Beyin 8 Teşrinisani 1340 tarihli Riyaseti 
Celileden muhavvel takriri Encümenimizce de mü
talâa ve tetkik olundu. İcabı ledelmüzakere mezkûr 
altıncı maddenin ilk fıkrasında alenen müskirat istimal 
ve sarhoşluğun memnu olduğu ve alenen müskirat is
timal edenlerin on liradan yüz liraya kadar cezayi nak
dî veyahut üç günden bir aya kadar hapse mahkûm 
edilecekleri musarrahtır. Bira ve likör gibi terkibin
de cüzî ispirto bulunan mevadın lokantalarda istima
line verilen cevazı kanuninin müskir ve sarhoşluğa ye
gâne sebep olan rakıya da teşmili ve herkesin gözü 
önünde müskirat istimaline ve binnetice alenen sar
hoşluğa cevaz vermek demek olurki katiyen ruh ve 
maksadı kanunla kabili telif değildir. 

Binaenaleyh Adliye Encümeninin, rakının bira ve 
likör gibi gayrı müskir mevattan olmadığı hakkındaki 
noktai nazarına Encümenimiz de iştirak etmiş ve 
maddenin ol veçhile tefsirini muvafık görerek Heye
ti Umumiyeye takdimine karar vermiştir. 

Kavanini Maliye Encümeni 
Reisi 

Bayezit 
Şefik 

Kâtip 
Karahisarısahip 

Mazbata Muharriri 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Aza 
Saruhan 
Kemal 

242 -
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Aza 
Giresun 
Tahir 

Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Aza 
Denizli 

Necip Ali 

Aza 
Ankara 

Aza 
Van 

Kavanini Majiye Encümeninin Tefsiri 
Rakı, bira ve likör gibi terkibinde gayet ve cüzi 

ispirto bulunan mevadın dairei şümulünde dahil ol
madığından lokanta ve emsali umumî yerlerde isti
mali kanunen caiz değildir. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Reis 
Paşa Hazretleri bir kerre de Sıhhiye Encümenine git
sin. (Gürültüler) 

RBÎS — Müzakerata devam edebilmek için her
kesin yerine oturması lâzımdır. Söz isteyen yok
tur. (Kabul sesleri) (Reye sesleri) 

Fikret Bey söz mü istiyorsunuz? 
DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Teklif 

ediyorum, Sıhhiye Encümenine gitsin. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR MAZHAR BEY 
(Aydın) — Herhangi bir doktor bunun lehinde söz 
söyleyebilir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendi
ler; rakının bira ve likör gibi alenen istimal edilme
sine tabiî bendenizde taraftar değilim. Ortada bir 
mesele vardır. O da bir meselei fenniyedir rica ede
rim, o nokta bari tashih olunsun. Meselâ denili
yor ki : Rakı, bira ve likör gibi mevadı külliyesi 
az olanlara dahil değildir deniyor. Bu tabiî yanlış
tır, gayri fennidir. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Kanununda öyle kabul edilmiştir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Devamla) — Na
sıl ki; biz bir maddei kanuniye yaptığımız zaman es
babı mucibe zikretmiyoruz. Şimdi tefsir yapıyoruz 
ve tefsiri madde haline koyuyoruz. Bu esbabı mu-
cibeyi zikretmeyelim. Rakı; bira likör rneyanına..• 
dahil değildir diyelim ve fennî bir şeyi yanlış ifade 
etmeyelim. (Maksat da odur sesleri) (Sıhhiye Encü
menine sesleri) 

REİS — Efendim; Sıhiiiye Encümenine tevdii 
hakkında tahrirî bir teklif yofctar. (Reye- sesleri) 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul — Var 
efendim, takririmi vat. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (E&kJtşebir) — 
Mustafa Beyin teklifleri hakkında söz söyleyeceğim. 

REİS — Efendim; Sıhhiye Encümenine tevdiini 
teklif ediyorlar. Bunu reye koyacağım. Sıhhiye En
cümenine tevdii kabul olunursa havale ederiz. Ol
mazsa tefsir mazbatasını reye koyarım mesele biter, 

Riyaseti Celileye 
Kavanini Maliye Encümeninin likör hakkındaki 

mütalâası çok yanlıştır. Sıhhiye Encümenine hava
lesini teklif ederim. 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

(Ret sesleri) 
REİS — Mazbatanın Sıhhiye Encümenine gön-

derilmseini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Sıhhiye 
Encümenine tevdii kabul edilmemiştir. (Gürültüler) 
(Ekseriyet yok sesleri) 

TAHSİN BEY (Aydın) — Tayini esami ile reye 
koymak lâzımdır. Şaka değil, gayet mühim bir me
seledir. Gençler birbirlerini öldürüyorlar. 

REİS — Tefsir mazbatasını reyinize koyuyorum. 
(Ekseriyet yok sesleri) (şiddetli gürültüler) 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Beşyüz bin 
lirada da ekseriyet yoktur o halde.. (Gürültüler) 

VASIF BEY (Sanman) — Reis Paşa ekseriyet 
yoktur, yoklama lâzımdır. (Gürültüler) (rakı yü
zünden her gün beş on kişi ölüyor sesleri) (yoklama 
sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Deminki müzakere
de, beşyüz bin lirada niçin yapılmadı yoklama... (Gü
rültüler) (Ekseriyet var sesleri) (Reye sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa; şimdi 
takriri reye koydunuz, demek ki o vakit ekseriyet 
vardı ve daha kimse dışarı çıkmadı. Ne çabuk ek
seriyet değişti. (Yoklama sesleri) (Gürültüler) 

REİS — Efendim; yoklama yapacağız celse ek
seriyetle açılır ve, müzakereye devam olunur. Birisi 
ekseriyet olmadığını iddia ederse o zaman yoklama 
yapılır. Ekseriyet olduğu tahakkuk ederse bırakıl
dığı noktadan müzakereye devam olunur. Sıhhiye 
Encümenine tevdii meselesi reddolunmuştur ve o me-
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sele bitmiştir. (Ardahan Dairei Intihabiyesinden 
yoklama icrasına başlandı.) 

RElS — Efendim; yoklama esnasında burada 
olmayanlar isimlerini işaret buyursunlar. Sonra yok
lama neticesiz kalacak. 

Efendim; ekseriyet yoktur. Müzakereye devam 
edemeyeceğiz. Yarın öğleden sonra saat birde içti
ma etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,10 
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1340 senesi bütçesinin fusul ve mevadı muhteUfesine tahsisatı munzamma itasma ve bazı vekâletler bütçe
sinde münakele icrasına dair Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Mürad fi. 
Rasttı Ef. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler : 

143 

134 

8 

1 

Kabul edenler 

CANİK 
Süleyman Neçmi B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARIBEKİR 
Cavid B. 
Feyzi B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Halet B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Adnan B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. -
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARl SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef, 

Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARl ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmail B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Möhmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi B. 

• 

Möhmed Fuad B. 
KAYSERİ 

Dr. Halid B. 
KIRKLARELİ 

Dr. Fuad B. 
• KIRŞEHİR 

Lûtfi Müfit B. 
KONYA 

Fuad B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Maihmud Nedim B. 
Resi d Ağa 

— 245 -



I : 38 21 . 1 . 1341 C : 2 

MARAŞ 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

CANİK 
Cavit Paşa 

HalM B. 
ORDU 

Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Haül Fahri B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TEKFURDAG 
Faik B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

Reddedenler 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin Ef. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

ORDU 
Faik B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı Ef. 

Müstenkif 

DENİZLİ 
Mashar Müfit B. 
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Ziraat Vekâletinin 1340 senesi bütçesinde (Ziraat Vekâletine merbut müessesat inşaatı) namı ile açılan fasla 
altıyüz bin lira vazı hakkındaki Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Murad B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Halit Paşa 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmi fi. 

AYDIN 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed fi. 
Şükrü B. 
Mehmed Vasfı B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddenler 
Müstenkifler : 

144 
138 

5 
1 

Kabul edenler 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal fi. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 

DİYARIBEKlR 
Cavid B 
Feyzi fi. 
Zülfi fi. 

EDİRNE 
Faik fi. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 

GAZİAYINTAP 
Ali Cenani B. 
Hafız Şahin B. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Adnan B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Hüseyin Rauf B. 
İsmail Canbulat B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Refet Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât fi. 
Ziya fi. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 

Ruşen Eşref B. 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi fi. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid fi. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Dr. Hajid B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit fi. 

KONYA 
Fuad B. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret fi. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevat fi. 
Nuri fi. 
Recap B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
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Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
^bdürrekaz B. 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

İ : 38 

NİĞDE 

Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 

Hamdi B. 

Recai B. 

RİZE 

Ali B. 

Ekrem B. 
Esad B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
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SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi Ef. 

SİVAS 
Muammer B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Mustafa Vasfi B. 

Reddedenler 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin Ef. 

Müstenkif 

DENİZLİ 
Mazhar Müfi t B. 

TRA2BON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı Ef. 

URFA 
Ali B. 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 

ORDU 
Faik B. 

>>Ov< 
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