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1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

1, — Kanunu Mederainlin tatbikatı hakkın-
da kamın lâyihası (1/959) 

2. — Ondu mensuhininin latüklal madalya-
siyle tahsisleri hakkında kanun lâyihası (1/960) 

Sayfa 
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153 Mazbatalar 
1. — Hizmeti maksureöer hakkında Baş

vekâletten gıelen (1/948) numaralı kanun lâyi
hası ve Müdafaali Milliye Encümeni mazbatası 153 

2. — Yüz doksan bir zatîn İstiklâl madal-
yasiyle taltifleri hakkında (3/600) numaralı 
Başvekâlet tezkeresü ve Müdafaali Milliye Enr 
cümenıi mazbatası 153:157 

3. — Aşar mültezimlerinden edayı deyin 
edenlerin emlâki merhume ve mütefevvizele-
mimin iadesine ıdiaür otun 17 Kâmımısanü 1339 
tarihli kanun île müddeti 1340 Mart iptidasına 
kadar temdi* edilmiş olan 29 Eylül 1336 tarihli 
Kanunun 1342 senesi Şuibatı gayesine kadar 
temdidi hakkında Başvekâletten, gelen (1/668) 

Sayfa 
numaralı kamun lâyihası ve Kavanimi MaMye 
Encümeni mazhaıtalsı 157 

4. — Sabık Sivas Mebusu Vasıf Beyin; Hi
mayeli Etfal İçin bazı mevaddan resim afazine 
dair (2/S3) numaralı teklifi kanunisi iye reddi
ne dalir Kavaüini Maliye Encümeni mazibataısı 157 

5. — Firar «dip derdest edilen mtanurlarm 
maaşatı bakkalda İcra Vekilleri Heyeti Riya
setinden gelen (3/37) numaralı tezkere ve Mü
dafaai Milliye ve Adliye ve Kavamîrti Maliye 
Encümenleri mazbataları 157 

6. — İdare heyetinin; Meclis bütçesini' tah
sisatı munzamıma itası hakkında (2/566) numa
ralı tekitti kanunisi ve Muvazeneli Malîye En
cümeni mazbatası 157 

7. — Tevsii turuka mukabil emvali me l i 
keden verilen emlâkin belediyece bedelleri
nin sureti tediyesine dair (1/37) numaralı ka
nun lâyihası ve Dahiliye, İskân ve Muvazeneti 
Maliye Encümenleri mazbataları 157 

8. — Ziraat Vekâletinin 1341 senesi büt
çesine tahsisatı munzamma ilâvesi ve Maliye 
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Sayfa 
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melhuza falsona atamış bin liralık tahsisat va-
zı hakkında (1/915), (1/931) numaralı iki kıta 
kanun layihası ve Muvazeneli Malîye Encü-
ntenü mazbatası 

Takrirler 

1. — Sinop Melbusu Recep Ziihtü Beyin; 
Memurini diniyemin sanklarının kumaştan ya-
pıiîaoak Ibir serpuş üzerime sarılmasına ve 
fea'n bütün bütün ortadan kaldırılmasına dar 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 157 
1. — 1926 senesi Muvazeneli Umumiye Ka

nun lâyihası (1/734) ve Muvazeneli Maliye En-1 

cümeni mazbatası. 157:1187 

Sayfa 
A — DahlHyıe Vekâletti bütçesi 157:160 
B — Ptosiıa ve Teüferaf ve Telefon Müdiküyeıti 

Uunıuımıîyeısi 1661:163 
ıC — Emniyet Umumliye MüdirfiyeiÜ Omun 

ımilyeısü 
D — Umum Jandarma Kumamlanlığ'. 
E — İsikân Müdıiıriyeıti Ulmaimliyıeisl 
E — Haridîıye Vefcâleiti 
ıG — Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi 
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İ — Diyanet İşleri ReislEğJ 
K — Adliye Vekâtati 
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Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Ve-
1168:170 
170:172 
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L — Maarif Vekâfelfl 
M — Nafıia Veikâleıti 

174:176 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerai; Saat : 13,55 

REİS : Kazım Paşa 

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

REİS — Efendim, Celseyi açıyorum efendim. 

I. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak: 
Doksan dokuzuncu İçtima 
15 Mayıs 1926 Cumartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleri altında inikat ederek 

zaptı sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale olundu. 

Bazı lâyihaların iadesine dair Başvekâlet tezke
resi okundu. 

On Uç kıta evrak hakkında tayini muameleye 
mahal olmadığına ve Askeri Tekaüt ve İstifa Ka
nununun muaddel beşinci maddesinin muhtacı tef
sir bulunmadığına mütedair mazbatalar kıraat ve 
kabul olundu. 

Memurin muhakemat encümeni ve heyeti azalık-
ları ile Şark İstiklâl Mahkemesi Müddeiumumi mu
avinliği için intihap icra kılındı. 

Posta Kanununun on İkinci maddesini muaddil 
kanun ikinci defa tayini esami ile reye vaz ve ka
bul olundu. 

Müteakiben 1926 senesi muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihasının müzakeresine başlanılarak her 
gün içtima akdi ve haftanın beş gününü bütçe mü
zakeresine hasrı tensip edildi. Ve Büyük Millet Mec
lisi, Riyaseti Cumhur, Divanı muhasebat, Başvekâlet, 
Maliye Vekâleti, Varidatı mahsusa, Düyunuumumi-
ye, Rüsumat ve Tapu bütçeleri müzakere ve kabul 
olundu. 

Badehu yapılan intihabatın neticesi bittebliğ Pa
zar günü saat 13,5 da toplanılmak üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası 'hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri). Zaptı sabık hüla
sası aynen kabul edilmiştir. 
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2. — EVRAKI VARfDE 

Lâyihalar 
/. — Kanunu Medeninin tatbikatı 

kanun lâyihası (1/959) 
hakkında 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
2. — Ordu mensubinin İstiklâl madalyasiyle tal

tifleri hakkında kanun lâyihası (1/960) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Mazbatalar 
1. — Hizmeti maksureliler hakkında (1/948) 

numaralı kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — Yüz doksan bir zatın İstiklâl madalyasiyle 

taltifleri hakkında (3/600) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Okunacaktır: 

Sait Bey Badılh Aşireti Reisi 
Sait Ağa Zade Ali Urfadan 
Hacı Çiftçi zade Ömer Nazmi Efendi Tarsusun Sanibrahimli kariye 
sinden İhtiyat Mülâzımı evveli 
Abdülkerita Efendi bin Abdullah Tarsusun Oldiş karyesinden İhtiyat 

Kayıt numarası 
Mülâzımı sanisi — 

Riyaseti CeHJeye 
Millî Mücadele esnasındaki hizmetlerinden do

layı istiklâl madalyasiyle taltifleri inha olunan yüz 
elli sekiz zatın evrakını tetkik ettik. Banlardan ka
nunen müstahak görülen altmış dört zatin kırmızı 
ve elli üç zatin beyaz şeritli İstiklâl madalyasiyle 
taltiflerine ve hizmetleri alelade görülen kırk bir 
zata ait evrakı inhaiyenin de reddine karar verildi. 
Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olunur. 
Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata 

Reisi Namına 
Ertuğrul 
Rasim 
Kâtip 

Kocaeli 
İbrahim 
Aza 

Malatya 

Muharriri Namına 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 
Aza 

Mahmut Nedim Musa Kâzım 

kariye-

Kırmızı Şeritli 
Kırmızı Şeritli 

Kırmızı Şeritli 

8586 
Veli Haşim efendi bin Hacı Osman Ağa Tarsusun Musah karyesin
den İhtiyat Mülâzımı evveli 
Hakkı Bey Mudurnu Müdafaai Hukuk Reisi sabıkı elyevm Cumhuri
yet Halk Fıkrası Azasından 
Gedizli Ali zade Ali Rıza efendi Emet Müdafaai Hukuk Cemiyeti Le
vazım idaresi azasından 
Mücahit Hacı Bey zade Osman Efendi Emet kasabası ahalisinden sa
bık belediye azası Müfreze Kumandanı 
Mücahit Karalbabaoğlu öasan Efendi Emet kasabası Kabaklıca ma
hallesinden 
Gedizli Ali zade Ahmet Efendi Emet kazası Müdafaai Hukuk Cemi
yeti Reisi 
Hatip Zade Hacı Mustafa Efendi Emet kazası Müdafaai Hukuk Ce
miyeti azasından 
Acem Zade Süleyman Efendi Emeit kazası Müdafaai Hukuk Cemiyeti 
azasından 
Müderris Tatar Zade Mehmet Efendi Emet kazası Müdafaai Hukuk 
Cemiyeti azasından 

Kırmızı Şeritli 

Kırmızı Şeritli 

Beyaz Şeritli 

Kırmızı Şeritli 

Kırmızı Şeritli 

Kırmızı Şeritli 

Beyaz Şeritli 

Kırmızı Şeritli 

Beyaz Şeritli 

Beyaz Şeritli 
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Karakadı Zade Mehmet Haindi Efendi kazası Sabık Müdafaa! Hukuk 
azasından ve lâhık Halk Fıkrası azası Kapaklıca mahallesinden Beyaz ŞerMi 
Acem Zade Mücahit Abdüîkadir Efendi Emet kazası nahiye Halk Fık
rası ReM Kırmızı Şeritli 
Gözbefi oğlu Mücahit Mustafa Çavuş Emet kazası ahalisinden Ka
paklıca mahaHesünden Kırmızı Şeritli 
Ahmet Nuri Efendi bin Mehmet Ağa Tarsusun Tekke mahalesinden 
Haanatmî Zade Kırmızı Şeritli 
Adanalı Rıfat Efendi bin Mehmet Hilmi Efendi İhtiyat Mülâzımı ev
veli Kırmızı Şeritli 
Yusuf Sadık Efendi Tarsusun Battalı karyesinden İhtiyat Mülâzımı sa
nısı Kırmızı Şeritli 
Zeki Efendi bin ibrahim Rahmi Tarsusun Battalı karyesinden İhtiyat 
Mülâzım evreh* Kırmızı Şeritli 
Nazım Vecdi Efendi bin Şeyh Ömer Ağa Tarsusun Müftü mahallesin
den Kırmızı Şeritli 
İhtiyat Mülâzımı sam'si Kırmızı Şeritli 
İbrahim Hayri Efendi İhtiyat Mülâzımı evveli Tarsus'da Kırmıza Şeritli 
Ömier Renizi Efendi Tarsusun Yunus oğlu karyesinden İhtiyat Mülâ
zımı sanisi Kırmızı Şeritli 
Esat Efendi Tarsus'da İhtiyat Mülâzımı evveli Kırmızı Şeritli 
Mehmet Derviz Zade Yahya Efendi Tarsusun FirefaJki karyesinden Kırmızı Şeritli 
Köşker Süleyman oğlu Mehmet Çavuş Tarsusun G'urun Kale karyesin
den Kırmızı Şeritli 
Mehmet oğlu MeVlüt Çavuş Tarsusun Gömce karyes'iiden Kırmızı Şeritli 
Müftü Zade Feyzi Bey Tarsusun Kızıl Murat mahalleünden Beyaz Şeritli 

Veysel Çavuş Tarsusun Kızhöyüğü karyesinden Kırmızı Şeritli 
Hacı Zade Ahmet Efendi Tarsusun Miıtas karyesinden Beyaz ŞerMi 
Mehmet Niyazi Bey Mersin Mebusu (Beyaz Şeritli 
Ziver Efendi İstanbul Serkomiserlerinden Beyaz Şeritli 
Vezir Yusuf Efendi Mersinin CamiŞerif maharetinden İhtiyat Mülâ
zımlarından Kumızı Şeritli 
Müteveffa Ali Rıza Efendi makdumu Mustafa Salbri Efendi Mersinin 
Eırtirler karyesinden Kırmızı Şeritli 
Hacı Yakup Ağa Zade Ömer Lütf i Bey Mersinin Camiişerif mahallelin
den Beyaz Şeritli 
Veysel Efendi oğhı Ahmet Şükrü Efendi Mersinin Nusreriye mahalle
sinden Kırmızı Şeritfa' 
Develi Zade Mustafa Efendi Mersinin Emirler karyesinden Beyaz ŞerMi 
Hacı Yusuf Ağa Zade İsa Efendi Mersinlin Erci" karyesinden Beyaz Şeritli 
Molla Efendi Zade Melnifef Şakir Efendi Mersinin Çopurlu karyesinden Beyaz Şeritli 
Hacı Mustafa Ağa Zade Hakkı Efendi Mersinin Elemlin karyesinden Beyaz Serili 
Hazır Zade Ali Efendi Mersinin Çavuşlu karyesinden Beyaz Şeritli 
Ali oğlu Süleyman Fikri Efendi Mersinlin Ravas kariyeden İhtiyat Mü
lâzımı evveli Beyaz Şeritli 
Ali Efendi oğlu Hacı Mehhıet Efendi Mersinin Karahıdırlı karyesinden Beyaz ŞerMi 
Müftü Zade Ahmet HUml Efendi Mersinin Hamidiye mahalesinden Beyaz ŞerMi 
Ahmet Hilmi Efendi bin Ömer Ağa Mersinin Menteş karyesinden İhti
yat Mülâzımı evveli Beyaz ŞerMi 
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Rıdvan Zade Molla Efendi Mersinin Hamzabeyli karyesinden Beyaz Şeritli 
Müftü AbduHahıs Sıddds Efendi Mersinin Mamîdiye mahallesinden Beyaz Şerftü 
Hacı Yahya Efendi Zade Veli Efendi Mersin Vilâyetinin Feritfi karye
sinden Beyaz Şeritli 
Hoca Zade Asım Efendi Mersin Vilâyetinin Camiişerif mahallesinden Beyaz Şeritli 
Metanet Efendi Zade Alim Efendi Mersinin MezJI tli karyesinden Beyaz Şeritli 
Mercan Zade Mustafa Efendi Mersin Vilâyetinin Emişler karyesinden Beyaz Şeritli 
Gümüşlü Zade Mehmet Efendi Mersin Vilâyetinin Efrerik karyesinden Beyaz Şeritli 
Hacı Veli Efendi Mersin Vilâyetinin Efrenik karyesinin Beyaz Şeritli 
Yusuf Zaide Veli TeVük Efendi Mersin Vilâyetinin Mahmudiye ma-
hailesinden Beyaz Şeritli 
Osman Muzaffer Efendi bin Hacı Hasan Mersinin Kerimler karyesi 
İhtiyat Mülâzımı evveli Beyaz Şeritli 
Hacı Mehmet Efendi oğlu Mehmet Rıfkı Efendi Mersin Vilâyetinin 
Toğul karyesinden İhtiyat Mülâzımı sanısı Kırmızı Şeritli 
Şahin Tahsin Efendi hin Murtaza Adana Vilâyetinin tatiyat Mülâzımı 
canisi Kırmızı Şeritli 
Ahmet Efendi Zade Muhsin Efendi Mersi n Vilâyetinin Camiişerif ma
hallelinden İhtiyat Mülâzımı sariisi Kırmızı Şeritli 
Rıfat Efendi bin Ali Mersin Vilâyetinin Camiişerif mahallesinden İh
tiyat Mülâzımı evveli Kumızı Şeritli 
Fevzi Efendi bin Kâmili Efendi Mersin Vilâyetinin Camiişerifi mahal
lelinden İhtiyat Mülâzımı sanîsi Kumızı Şeritli 
Mehmet Fahri Efendi bin Hasan Ağa Mersin Vilâyetimin Mahmudiye 
mahallesinden İhtiyat Mülâzımı sariisi Kırmızı Şeritli 
Cemal Efendi oğlu Salâhattin Efendi Mersin Vilâyetinde İhtiyat Mü
lâzımı evveli Kumızı Şeritli 
ibradan Âdil Efendi Mersin Vilâyetinden İhtiyat Mülâzımı san isi Kumızı Şeritli 
Ahmet Haindi Efendi bin Ali Rıza Mersin Vilayetinin Camiişerif ma
hallesinden İhtiyat Mülâzımı evveli Kumızı Şeritli 
Ahdüîhamît Efendi bin Musa Mersin Vilâyetinin Çorlu karyesinden İh
tiyat Mülâzımı sanısı Kırmızı Şeritli 
Hakkı Efendi bin Musa Kâzım Mersin Vilâyetinim Iht yat Mülâzımı 
evveli Kumızı Şeritli 
Hacı Hasan Efendi Zade Hüsnü Efendi Mersin Vilâyetinin Efrenk kar
yesinden Kumızı ŞerifH 
Hafız Zade Mehmet Ziyaettin Efendi Mersin Vilâyetinin Canrîişerif ma
hallesinden Beyaz Şeritli 
Tuli Zade Mehmet Hulusi Efendi Mersin Vilâyetinin Çölik karyesinden Beyaz Şerftü 
Hacı Murat Zade Hüseyin Efendi Mersin Vilâyetinin Pampar karyesin
den Beyaz ŞerfÜi 
Hacı Vdli Ağa Zade Hacı Ahmet Efendi Mersin Vilâyetinin Karayakup 
karyesinden Beyaz Şeritli 
Elif Ağa Mersinin Raçel karyesinde mukim Beyaz Şeritli 
Hacı Bey Zade Ziya Bey bin Mehmet Tevfifc Bey Tarcus Beyaz Şeritli 
Hacı Abdülgafur Efendi Zade Fahri Efendi Tarsus Beyaz Şeritli 
Hacı Abdülgafur Efendi Zade Mahmut Saip Bey Tarsus Beyaz Şeritli 
Hacı Naibi Zade Mehmet Efendi Tarsusun Gömebalcı karyesinden Beyaz Şeritli 
Abdullah Bey Zade Sami Bey Tarsus Beyaz Şeritli 
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Hacı Abdurrahman Kâhya Tarsusun Çiftlik karyesinden Kırmızı Şeritli 
Ali Fakilerin İbrahim Çavuş Tarsusun Nemrun karyesinden Beyaz Şeritli 
Hacı Şiar Zade Ömer Hulusi Efendi Tarsusun Ceîebili karyesinden Beyaz Şeritli 
Kara Mehmet Zade Hafız Mehmet Efendi Tarsusun Camiicedit mahal
lesinden Beyaz Şeritli 
Ramazan Efendi Tarsusun Avcılar karyesinden Beyaz Şeritli 
Kara Müftü Mehmet Efendi Tarsusun Kabristan karyesinden Beyaz Şeritli 
Hasan Efendi Tarsusun Darıpınan karyesinden Kırmızı Şeritli 
Ali Kaya Tarsusun Karatekin karyesinden Beyaz Şeritli 
Ahmet Çavuş Tarsusun Sebil karyesinden Beyaz Şeritli 
Hut Ağa Tarsusun Sadîyetokana karyesinden Beyaz Şeritli 
Çiğdem Zade Hafız Veysi Efendi bin Hacı Ahmet Ağa Tarsusun Ça-
natklı mahallesinden Beyaz Şeritli 
Hacı Ahmet Ağa Tarsusun Firömerli karyesinden Kırmızı Şeritli 
DeM Hacı Ağa Tarsusun Sarıkavak karyesinden Kırmızı Şeritli 
Mehmet Efendi Tarsusun Yılankeşîi karyesinden Beyaz Şeritli 
Hasan Kâhya Tarsusun Sıragünidc karyesinden Kırmızı Şeritli 
Ulaş Beyi Mehmet Efendinin haremi Emine Hanım Tarsusun Ulaş kar
yesinden Beyaz Şeritli 
Doktor Aziz Bey bin Mustafa Tarsusun Mülki karyesinden Beyaz Şeritli 
Hoca Zade Enis Efendi Tarsusun Müftü mahallesinden Beyaz Şeritli 
Malatyalı Hacı Mehmet Ağa Incehark mahallesinden Kırmızı Şeritli 
Nuri Efendi Zade Mehmet Bahatrin Efendi Cıtaklı Kırmızı Şeritli 
Kabakçı Zade Hacı Mustafa Efendi Camiicedfit Kırmıza Şeritli 
Mehmet Muhittin Efendi bin Yusuf Tarsus İhtiyat zabit - vekili Kırmızı Şeritli 
Çocuk İbrahim Ağa Tarsusun Evdi karyesinden Kırmızı Şeritli 
Mehmet Çavuş bin hacı Abdullah Tarsusun Menaz karyesinden Kırmızı Şeritli 
Mevcut Ali Efendi Tarsusun Dedeler karyesinden Kırmızı Şeritli 
Turan Çavuş bin Bayram Tarsusun Neninin karyesinden Kırmızı Şeritli 
Ahmet Çavuş bin Ali Tarsusun Topaklı karyesinden Kırmızı Şeritli 
Başçavuş Emin Efendi Tarsusun Namrunkale karyesinden Kırmızı Şeritli 
Abdüssamet Çavuş Tarsusun Hacıhamzalı karyesinden Kırmızı Şeritli 
Mustafa Çavuş Tarsusun Muhata karyesinden Kırmızı Şerit! 
Mehmet Çavuş Tarsusun Tosmorlu karyesinden Kırmızı Şeritli 
Tekelioğlu Mustafa Efendi Yamkkula karyesinden Kırmızı Şeritli 
Kara Mehmet Zade Mustafa Efendi Tarsusun Camiicedit karyesinden Kırmızı Şeritli 
Kara Hacı Abdülhalim Efendi Tarsusun Köçek karyesinden Kırmızı Şeritli 
Hasan Ağa Tarsusun Bucak karyesinden Beyaz Şeritli 
Nuri Efendi Zade Yakup Efendi Tarsusun Çataklı mahallesinden Kırmızı Şeritli 
Osman oğlu Emin Çavuş Tarsusun Sebil karyesinden Kırmızı Şeritli 
Ahmet Mithat Efendi Tarsusun Puğ karyesinden İhtiyat Mülâzımı ev
veli Kırmızı Şeritli 
Adanalı Kasım Zadelerden Mehmet Tevflk Efendi İhtiyat Mülâzımı 
sanisi Kırmızı Şeritli 
Hasan Halâvi Urfa'dan Kırmızı Şeritli 
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REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Asar mültezimlerinden edayı deyin edenle
rin emlâki merhune ve mütefevvizelerinin iadesine 
dair olup 17 kânunusani 1339 tarihli kanun ile müd
deti 1340 martı iptidasına kadar temdit edilmiş olan 
29 Eylül 1336 tarihli kanunun 1342 senesi şubatı ga
yesine kadar temdidi hakkında (1/668) numaralı ka
nun lâyihası ve Kavanini Maliye Encümeni mazbata
sı. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — Sabık Sivas Mebusu Vasıf Beyin; Himayei 
etfal için bazı mevaddan resim ahzine dair (2/83) nu
maralı teklifi kanunisi ve reddine dair Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celüeye 

Himayei etfal menfaatına olmak üzere bilumum 
devairi devlet ve mülhak bütçelerle idare edilen mü-
essesatı resmiye namına vuku bulacak mübayaat es
manı baliğaşının her yüz kuruş ve küsuru mukabilin
de on para resim istiyfası ve saireye dair sabık Sivas 
Mebusu Vasıf Bey ve riifekası tarafından 1338 sene
sinde verilip encümenimize mevdu bulunan teklifi ka
nunileri mütalaa ve tetkik olundu. Ahiren intişar eden 
İstihlâk ve Kazanç Kanunlariyle halka birtakım ver
gi ve rüsum tarhedilmiş ve bunun haricinde tarh tek
life imkân müsait olmamakla beraber teldifi mez
kûr Teşkilâtı Esasiye Kanununun vergi, devletin umu
mî masarifine halkın iştiraki demektir bu esasa mu
gayir olarak (hakikî veya hükmî şahıs tarafından ve
ya onlar namına rüsumu aşar ve sair tekâlif alınma
sı memnudur) ibaresini muhtevi bulunan seksen dör-

1 .— 1926 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası (1/734) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası ve Dahiliye Vekâleti bütçesi : 

REİS — Efendim, Dahiliye Vekâleti bütçesinin 
müzakeresine başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; bu sene ya
pılacak hayırlı işlerden birisi de şu idi: Nüfussuz, 
varidatsız vilâyetlerin devlete bar olmasından kurtu
lacağız zannediyorduk. Şimdiye kadar bu hususta Ce-

düncü maddesi hükmüne mugayir olmakla teklifi 
mezkûrun reddine karar verildi. 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri 
Beyazıt Bozok 

Şefik Süleyman Sırrı 
Kâtip Aza 

Ankara Kemal 
Aza Aza 

Hamdi Mustafa 

REİS — Encümen mazbatasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

5. — Firar edip derdest edilen memurların maaşa-
tı hakkında İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden gelen 
(3/37) numaralı tezkere ve Müdafaai Milliye ve Ad
liye ve Kavanini Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

6.. — idare heyetinin, Meclis bütçesine tahsisatı 
munzamma itası hakkında (2/566) numaralı teklifi 
kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
7. — Tevsii turuka mukabil emvali metrukeden 

verilen emlâkin belediyece bedellerinin sureti tediye
sine dair (1/37) numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye, 
iskân ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

8. — Ziraat Vekâletinin 1341 senesi bütçesine tah
sisatı munzamma ilâvesi ve Maliye Vekâleti 1341 se
nesi bütçesinin Masarifi gayri melhuza faslına altmış 
bin liralık tahsisat vazı hakkında (1/915), (1/931) nu
maralı iki kıta kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

mil Beyefendi çok çalıştılar, fakat malesef şimdi bu 
hususa dair bir şey göremiyoruz. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Varidat-
sız vilâyetimiz yoktur. 

EMİN BEY (Devamla) — Belki Zonguldağa da 
sıra gelecektir. Çünkü öyle vilâyetlerimiz vardır ki; 
bütün senelik hasılatı beş bin liradır. Her ay merkez 
yirmi bin lira göndermektedir. Bunlara tahammül et
mek için bendeniz iktisadî, siyasî, idarî noktai naza
rından bir sebep görmemekteyim. Olsa olsa bu bazı 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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arkadaş hatırı için ihmal edilmiş bir şey oluyor. (Öy
le şey yok sesleri). 

Onun için bendeniz hükümetin bu hususta Mec
listen salâhiyet alarak bu mühim meseleyi halletme
sini rica ederim. Bu iş ufak bir iş değildir. Bütçemi
zin bu dar vaktinde hükümetin bizi bu bardan kur
tarmasını temenni ediyorum ve Heyeti Muhtereme-
nin de bu hususta bir karar ittihaz etmesini rica edi
yorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Efendim, 
yeni teşkilât lâyihasını Meclisi Âliye takdim ettik. 
Dahiliye Encümenine havale buyuruldu. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Sekiz viiâyet. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY — Sekiz ve

ya on v vilâyet, fakat tadilât asü vilâyetlerde değil, 
kazalarda, yapılan tetkik üzerine büyük tahavvülât 
vardır. Eğer Meclisi Âlinin tatilinden evvel encümen
lerden gelirse o zaman müzakere edilir, Emin Beye
fendi de o zaman arzularını beyan buyururlar, 

REİS — Efendim, Dahiliye bütçesinin fasıllarına 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

241 Merkez maaşatı 52 872 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 

- sesleri) Kabul edilmiştir. 
242 Merkez ücuratı 7 620 

REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

243 Taşra memurin maaşatı 602 235 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

244 Taşra ücuratı 241 728 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

245 Mazulin maaşatı 45 000 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

246 Tahsisatı fevkalâde 1 562 885 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

247 Vali ve kaymakamların makam tah
sisatı 65 820 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, vali 
ve kaymakamların makam tahsisatının diğer bir cet
velde miktarı vardır. Bendeniz gördüm. Memleketi 

temsil eden bu büyük ve muhterem memurlara ve
rilen bu miktar tahsisat pek azdır. Kaymakamlara 
sekiz lira makam maaşı verilir. Bir insan yemek ye
diği vakit sekiz lirayı bahşiş olarak verir. Bütçenin ne 
kadar müzayakası olursa olsun bu kadarıda her hal
de azdır. Meselâ makam maaşı olarak Temyize de 
verilmiştir. Cetvelde görüyoruz ki, 150-270, en aşa
ğısı 95 lira anlarım, bir dereceye kadar makamın hay
siyetiyle mütenasiptir. Fakat valilerin yirmisine elli 
lira mütenakısına yirmi lira makam maaşı vermek, 
yani Cumhuriyetin koca bir ülkesinde memleketin bir 
kısmında bir Cumhuriyeti temsil eden koca bir va
linin makam maaşı yirmi beş liradır. Sonra kayma
kamın yalnız yüz tanesinin on beş lira, mütebakisi
nin makam maaşı sekiz liradır. Tabiî valilerimize ve 
kaymakamlarımıza gerek hükümetin, gerek encüme
nin hürmeti vardır. Muhterem mevkidedirler. Lâkin 
bu şekilde ben ki; bütçede daima tenkis taraftarı ol
makla marufum. Lâkin şimdi takrir vermek imkânı 
bulunmadığından encümenin nazarı insafına terk 
ediyorum. Çünkü bütçede zam teklifi elli imzah bir 
takrir ile olur. Onun için takrir vermek imkânını gö
remiyorum. Binaenaleyh encümen belki bu hususta 
bir parça doğru harekette bulunmamıştır. Diyecek ki; 
bu, para ile olur. Encümenden çok rica ederim, mek-
şufe, mesture, açık, kapalı bir çok tahsisatın içine 
bunun için de icap eden bir miktar tahsisat konulsun. 
Ben hesap ettim, eğer makamın haysiyeti ile mütena
sip bir makam maaşı verilse idi yirmi otuz bin lira 
tutuyor. 190 milyon lirahk bir bütçe içinde bu kadar 
bir para bulunabilir. Halen Heyeti Celilenize müra
caat ediyorum, ya bu makam tahsisatını büsbütün 
kaldıralım veyahutta miktarı münasibe ifrağ edelim. 
Çünkü nasıl olurda bir kaymakama sekiz lira makam 
maaşı verilir? Doğrusu ben kendi halimle kaymakam
lara karşı utanıyorum. Bu sekiz lirayı nasıl vereceğiz? 
Sen memleketi temsil ediyorsun, makamınla mütena
sip sana bir de tahsisat veriyoruz. Bu da sekiz lira
dır. Bunu nasıl diyeceğiz? Nazarı insafınıza dehalet 
ediyorum ve encümenden de rica ediyorum. Takrir 
verecektim, fakat çaresi yoktur. Encümen bu noktayı 
kabul buyursun, memleketi temsil eden cumhuriyet
çiler için - ki memleketi onlar temsil ediyor - binaen
aleyh böyle zatlara sekiz lira çok azdır. Hiç olmazsa 
başka bir fasıldan tenziliyle buraya bir miktarı mü
nasip zammını Heyeti Umumiyeden rica ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ya tay
yetmek* yahutta zammetmeli. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bendeniz de 
Muhtar Beyin mütalâalarına iştirak ederim. Beyefen-
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diler, bir kaza kaymakamı 70 Ura alıyor. Rica ede
rim bu gün Tophanede işleyen bir hamal 70 kâğıt 
alıyor. Sonra bir şoför 80 lira alıyor. Vakıa bütçemi
zin müsaadesi yoktur, buna diyeceğim yoktur. Her
halde valilerin maaşı da azdır. ValUere de" beş bin 
kuruş ki matahsisat 110 lira maaş verilir. Kayma
kamlara da 70 lira ki çok azdır. Ve makamlariyle 
mütenasip değildir. Bizim kazamızın kaymakamı 70 
kâğıt alıyor. 70 kâğıtla ne yapıhr? Ev kirasınamı 
verecektir, elbiseyemi verecektir, hangi bir şeye sarf 
edecektir? Onun için çok rica ederim Dahiliye Ve
kili Beyefendi bu bapda bir teklif yapsın. 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Efendim, zaten hükümetçe kaymakamlara makam 
maaşı olarak 15 - 30 lira, valilere de 50 -100 lira tek
lif edilmişti. Fakat bütçenin umumî vaziyeti dolayı-
siyle bunun aynen ipkası imkânı hâsıl olmadı. Bu
nun için en son olarak hükümetçe tespiti 80 bin li
radır. 

Muvazenei Maliye Encümeni bu mekadiri altmış 
bin liraya indirdi. Muhtar Beyefendinin dedikleri 
bittabi hükümetin efkâr ve arzusuna da tevafuk eder. 
Kaymakam ve valilerin bütçeye göre, bütçesinin mü
saadesi nisbetinde terfihi lâzımdır. Müsaade buyurul-
sa bu miktar yüz bin liraya iblağ buyurulsun. Far
kını hariçten değil yine bütçenin diğer faslından ben
deniz teklif ederim. Oradan tay, buraya ilâve ederiz. 
(çok münasip sesleri) 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RElSl 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Dün 
de arz etmiştim. Bütün memurlara zam yapmak is
tiyoruz. Hükümet de bunu teklif etti. Fakat buna 
imkân bulamadık. Mademki vekil beyefendi başka 
bir fasıldan nakil suretiyle bunu bütçe dahilinde te
min ederim diye buyurdular. Nakledeceği fasıldan 
sene dahilinde tahsisatı munzamına istememek şartiy-
le encümen de kabul ediyor. 

REİS — Encümen iltihak ediyor mu efendim? 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çanları) — 

Yalnız bir şartla iltihak ediyorum; nakledeceği fasıl
dan tahsisatı munzamına istememek şartiyle. 

REİS — Vekil Bey de kabul etti. 
ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Vekil bey tahsisata 

munzamına istemiyeceğini ifade etmedi. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 

Hayır istemiyeceğini. 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 

taşrada idare memurluklarında bulunan arkadaşlar 
pek iyi bilirler ki taşra memurlarının yekdiğerine 

olan derecesi maaşlariyle ölçülü, yani mevki ne 
olursa olsun ancak maaşı nazarı dikkat alınır. Bugün 
bir kaymakamın maiyetinde bulunan jandarma zabiti 
kaymakamdan çok yüksek maaş alıyor, diğer memu
rin keza. Taşrada idareyi Meclisi Âlinizi temsil eden 
bir kaymakama sekiz lira makam maaşı vermek doğ 
ru değildir. İhtimal ki vekâlet bu teklif yapıldığı za 
man Muvazenei Umumiye henüz neticelenmemişti 
Muvazenei Maliye Encümeni bütçenin neticesi ne ola 
cağını kestiremediği için böyle yapmıştır ve müteva 
zin bir bütçe ile gelmiştir. Buna ne zam edilse yeri 
vardır. Bendeniz de teklif ediyorum. Bunun tezyidi 
lâzımdır. 

REİS — Efendim, 65 820 lira iki mislimi olacak? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Hayır, yüz bin olacak, yani 65 820 lira yüz bin lira 
olacaktır, 259 ncu fasıldan otuz dört bin yüz seksen 
lira tenzil edilecektir. 

Fasd Lira 

247 Vali ve kaymakamların makam tah
sisatı - 100 000 
REİS — İtiraz eden varan? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

248 Merkez ayniyatı sabitesi 4 000 
REİS — itiraz eden varan? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

249 Merkez levazımı 5 000 
REİS — itiraz eden varan? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

250 Merkez müteferrikası 5 000 
REİS — itiraz eden varım? (Hayır 

. sesleri) Kabul edilmiştir. 
251 Taşra ayniyatı sabitesi 21 000 

REtS — itiraz eden varan? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

252 Taşra levazımı 45 000 
REtS — İtiraz eden varım? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

253 Taşra müteferrikası 22 500 
REİS — itiraz eden varan? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
vilâyet tabiri varken niçin taşra kelimesini kullanıyo
ruz? Taşranın başka manası da vardır. 

İBRAHİM BEY (İsparta) — Taşra Türkçedir. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Vilâyet 

müteferrikası demek en doğrusudur. 
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TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Merkezi 
hükümet aynı zamanda vilâyettir. Binaenaleyh mer
kez vilâyet taşramı? 

, (İstanbul hükümetleri zamanında taşra idi sesleri) 
REÎS — Encümen bir şey diyor mu? 

MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Çankırı) — 
Efendim, o zaman Ankara İstanbul'a nisbeten taşra 
idi ise Ankaraya'ya nisbeten bugün de İstanbul taş
radır. Sonra merkeze mülhak olan Ankara Vilâyeti 
bugün taşradır. Bütçe tanzim edilirken merkez mu
mum ve mülhakat memuru denilmiştir. Bugün An
kara vilâyeti taşra memurini içindedir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır! 

MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Devamla) — 
Evet, Ankara vilâyeti memurini taşra memurini için
dedir. Merkez memurini demek, vekâletlerin memur
ları demektir. Bütçe bu suretle tanzim edilmiştir. 
Eğer bu değişecek olursa şimdiye kadar kabul edilen 
fasılların da ismi değişmek lâzım gelir, (değişsin ses
leri) Heyeti Celile nasıl kabul ederse öyle olur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
müsaade buyurulurmu? Merkez memurini ile vilâyat 
memurini maaş ve masraf itibariyle yekdiğerine ka
rıştırılmış olmuyor. Tashihat ifade üzerindedir. İti
raz; taşramı densin, vilâyetini densin? Bunun hakkın
dadır. Vilâyet damak daha doğrudur ve daha sehil-
dir. İfade üzerindedir. Teşkilâta bir şümulü yoktur. 

REİS — Encümen kabul ederse o şekilde tashih 
ederiz. Eğer encümen kabul etmezse bunun için bir 
tadil takriri vermek lâzımdır. Reye arz ediyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Çankırı) — 
Paşa haziretleri; encümen encümen kabul eder. Yal
nız evvelce kabul edilip geçen taşra tabirlerinin de 
değişmesi lâzımdır. Çünkü evvelce kabul edilen büt-
çelerdede bu tabirler vardır. Onların tashihi lâzım
dır. Diğer fasıllar geçtiği için müsaade ederseniz ge
lecek sene bütçesi vilâyat tarzında yapılır. Diğer büt
çeler böyle geçmiştir. 

REİS — Efendim, kabul edilmiş olan fasıllarda 
tashihat yapılabilir. Bu sebk, rapta aittir. Eğer encü
men bu tashihi kabul ederse heyeti umumiyesi çıkma
dan evvel yapılabilir. 

MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Çankırı) — 
Pekâlâ kabul ediyoruz. 

REİS — (Taşra) tabiri yerine (vilâyetler) olacak 
değil mi?(evet sesleri) Hepsine de o suretle vilâyetler 
diyeceğiz. 

Fasıl Lira 

253 Vilâyetler müteferrikası 22 500 
REİS — İtiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

254 Masarifi müştereke 638 300 
REİS — İtiraz eden varını? Kabul 
edilmiştir. 

255 Devir harcirahı 40 000 
REİS — İtiraz eden varını? Kabul 
edilmiştir. 

256 Nevahi müdürleri hayvan yem be
deli 50 000 
REİS — İtiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

257 Hapishaneler masarifi 914 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

258 Nüfus idareleri masrafı 15 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Efendim, 259 ncu fasıl olan tahriri nüfus masrafı 
66 800 lira olacaktır. 

REİS — Maddeler ne suretle tahsis edilecektir? 
MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Çankırı) — 

Fashn yekûnu (66 700) olacak, birinci ücurat mad
desi 40 880, ikinci masarifi mütenevviası maddesi 
(25 820) olacak. 

REİS — Pekâlâ. 

Fasıl Lira 

259 Tahriri nüfus masrafı 66 700 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

B — POSTA VE TELGRAF VE TELEFON MÜ-
DİRİYETİ UMUMİYESİ BÜTÇESİ : 

REİS — Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti 
Umumiyesi bütçesine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen varmı? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, Pos
ta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumiyesi büt
çesinin mazbatasında bir (C) cetvelinden bahsedil
mektedir. Bu (C) cetveli burada yoktur. Onun için 
küçük bir sual arz etmiye mecbur oluyorum. Posta 
ve telgraf memurları nasıl bir zam görmüşlerdir? 
Miktarı nedir? Aldığımız malûmata göre kendilerine 
verilen zam veya verilmek istenilen zam diğer me
murlarla veyahut da kendi vazifelerinin haiz olduğu 
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ehemmiyetle mütenasip bir halde değildir. Onun için 
malumat rica ediyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Efendim, Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesin-
de yeniden yapılan teşkilât, dört memurdan mürek
kep bir telsiz şubesi ile telsiz irsal ve ahz istasyonları 
ve telsiz telefon memurlarından ibarettir. Vuku bu
lan zamaim; 1771 memurdan 1154 yine üç lira, yani 

- tahsisatla beraber altı lira, diğerlerine beşer lira zam-
medilmiştir. Yani on lira alan 1 771 memurdan 1 154 
memura üç yani tahsisatı munzamına ile beraber 
altı lira, diğerlerine beşer lira zammedilmiştir. Esasen 
posta ve telgraf memurları malûmu âliniz az maaş 
almaktadırlar. Dört lira, üç lira altı lira maaş alan bir 
çok muhabere memurları vardı. 

Heyeti Celile ilk içtima ettiği zamanda 1339 se
nesi ikinci altı aylık avansında bugünkü dereceye ib
lâğ etmiştir. Geçen sene gerek posta ve telgraf me
murlarının ve gerekse polis memurlarının maaşlarına 
yedi veya on lira zam yapılması için son bir teklif 
yapılmıştı. Fakat tahsisatın mevkuf tutulmasından 
dolayı bu icra edilememiştir. İlk gelen bütçede hü
kümet, polis memurlan ile posta ve telgraf memur
larına tekrar zammı diğer memurlarla beraber teklif 
etmiştir. Hiç bir memura zam yapılamadığı bir sıra
da encümeniniz, yalnız gerek bunların ve gerek em
niyeti umumiye memurlarının maaşlarına - mümkün 
olduğu kadar - bir zam yapılmasını kabul etti. Vakıa 
miktarı azdır. Fakat bu memurların adedi kesir olmak 
itibariyle üç lira bir zam iki yüz, üç yüz bin liraya 
kadar bir zam icra edilmiştir. Onun için kıdemleri 
nazarı itibara alınarak bir kısmına üç lira, bir kıs
mına dört lira, bir kısmına beş lira zam edilmek su
retiyle kendilerine tahsisatı fevkalâde ile beraber ay
da altı, sekiz, on lira zammedilebihniştir. Bunların 
içinde müvezziler de vardır. Geçen sene 2 067 mü-
vezzi altı lira alırken bu sene yalnız 1 686 müvezzi 
kalmıştır. Diğerleri altı buçuk, sekiz buçuk olmuştur. 
Altı buçuk demek malumu âliniz yarım lira değildir. 
Dokuz buçuk lira bir zam demektir. Altı buçuk lira 
maaş alan memur on sekiz lira tahsisatı munzamma 
alır. Altı ile dokuz arasmda maaş alan bir memur 
yirmi yedi lira tahsisatı fevkalâde ahr. Yani yarım 
lira zam alan memurlara dokuz lira bir zam yapıl
mıştır. Bu müvezziler büyük şehirlerde olan müvezzi-
lerdir. Dokuz, dokuz buçuk lira bir zam yapılmış 
demektir. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMlL BEY (Tekirdağı) — 
Efendim hizmetleri çok ağır olan posta ve telgraf 

memurlarının terfihi için hükümetin teklifi bütçenin 
vaziyeti umumiyesi hasebiyle aynen kabul edilmemiş
tir. Encümenin son yaptığı zamaim posta ve telgraf 
memurlarının eline azamî altı, sekiz lira arasında 
- tahsisatı munzammasiyle beraber - bir faide temin 
edecektir. Bu noktada Muvazenei Maliye Encümeni 
ile Dahiliye Vekâleti arasmda ihtilaf vardır. Kendi
lerinden istirham ettik. Hiç olmazsa on liraya baliğ 
olsun. Bunun hesabını yaptık, 163 000 lira ediyor. 
Muvazenei Maliye bütçenin heyeti umumiyesi He
yeti Celileden çıktıktan sonra varidat ile masraf ara
sında bu 163 000 lirayı temin edecek bir fark bulu
nacak olursa bunun Heyeti Celileye arzı esasına te-
karrüp etmektedirler. Eğer o fark kalırsa bendeniz o 
istirhamımı Heyeti Celiyeye tekrar arz edeceğim. 

MUSTAFA ABDÜLHALlK BEY (Çankırı) — 
Hakkı Tarık Bey varidatın masraftan biraz fazla ol
duğunu söylüyorlar. Hidematı vataniyeden bağlana
cak birtakım maaşat vardır. Sonra sıhhiye bütçesin
de satajiyerler bu sene tamaiîiiyle Müdafaa! Milliye 
bütçesine naklolunuyor. Müdafaai Milliye Bütçesi 
tetkik edilecek olursa orada stajiyerler dsye hiç bir 
şey konulmamıştır. Bifhesap onun da üç bin, dört 
bin lira kadar bir para edeceği gürUlür. Bunlar zam
medildikten sonra eğer hakikaten varidatımız fazîa 
ise bu zam ilâve edilir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Her halde bu 
vaade teşekkürle mukabele ediyorum. Yalnız şunu da 
nazan itibara arz ediyorum ki bütçenin varidat kıs
mına konulan rakamlar benim tahminime göre mut
laka artacaktır. Onun için gelecek senenin bütçesin
de değiı, ilk fırsatta daha dun mevkide görünen me
murların istihkaklarını ödemeyi lütfen vaad buyur
sunlar. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Etendim, maalmemnuniye: Yainız buyurdukları gibi 
fazjîa da olsa bu seneki yani 1926 senesindeki vaziye
timiz her halde iyi bir vaziyet olmayacaktır. Borçla
rımızı tediye edinceye kadar biraz sıkılmak mecburi
yetindeyiz, her arkadaşımız biliyor ki uzak yerlerde 
daha 3-4 ay maaş almamış memurlarımız vardır. 
Eğer böyle mütevazin bir bütçe ile gidemezsek, bir 
taraftan memurlarımızın bir kısmı 3 - 4 ay maaş ala
mazken, diğer taraftan bazı memurlarımızın her ay 
maaş alması zannederim idarei devlet noktai naza
rından düşünelecek bir meseledir. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Fakat, posta 
ve telgraf memurlarına diğer memurlardan daha faz
la bir surette sıkıntı çektirilmesi doğru değildir. Ni-
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çin öbür memurların aynı derecede çekmesi lâzım ge
len sıkıntıyı onların sırtına yükletelim? 

MUSTAFA ABDÜLHAIİK BEY (Çankırı) — 
Daha açık arz edeyim efendim, posta ve telgraf me
murlarının maaşları diğer memurların maaşlarından 
az değildir. Bugün dahiliyede altı lira maaş alan pek 
çok memur vardır. Tapuda bu kadar, varsa bugün
kü gibi tediye edilmemektedir. Eğer maksadımız tah
sisat verip de maaş vermemek ise, biimem bu fikre 
iştirak edilir mi? (Hayır sesleri). Açıktan zammet
mek ve onları tediye etmemek doğru mudur? Heyeti 
celile hakemdir. Nasıl arzu buyururlarsa, öyle yapar
lar. 

REŞİT BEY (Malatya) — Telgraf ve posta me
murlarının maaştan diğer memurlar gibi buyurdular 
da onu söyleyeceğim. Beyefendiler, bugün bir kaza 
posta müdürü 1 500 kuruş maaş alıyor rica ederim. 
Bu tahsisatı fevkalâde ile ne tutar? Binaenaleyh her 
halde bunların maaşına biraz zam yapmak lâzımdır. 
Bendeniz bunu rica ediyorum. 

REÎS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
b&şka söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

261 Merkez maaşatı 51 645 
REİS — itiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

262 Merkez ücuratı 4 680 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. * 

263 Vilâyetler memurini maaşatı 760 533 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

264 Vilâyetler ücuratı 157 627 
REİS — İtiraz eden varma? Kabul 
edilmiştir. 

265 Mazulin maaşatı 2 578 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

266 Tahsisatı fevkalâde 2 092 383 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. „ 

267 Merkez ayniyatı sabitesi 3 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

268 Merkez levazımı 9 500 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

269 Merkez müteferrikası 1 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

270 Merkez ikramiyesi 1 000 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

271 Vilâyetler ayniyatı sabitesi 90 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

272 Vilâyetler levazımı 69 000 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

273 Vilâyetler müteferrikası 45 000 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

274 Vilâyetler ikramiyesi 4 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
cdihniştir.-

275 Masarifi müştereke 484 500 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

276 Posta masrafı 154 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

277 Telgraf ve telefon masrafı 519 500 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edifan iştir. 

278 Cibayet masrafı 45 000 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

279 Muamelâtı nakdiye 326 654 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

280 Serayı ihtisas Avrupaya gönderile
cek memurin 6 000 

REÎS — İtiraz eden var mı? 

CAVİT BEY (Diyarbekir) — Bu Avrupaya gön
derilecek memurin hakkında biraz izahat lütfederler 
mi, maksatları nedir? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hiç ol
mazsa şuna berayı ihtisas deneceğine, ihtisas için 
dense ne olur? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Telsiz telgraf istasyonları yapılıyor. Bu telsiz telgraf 
istasyonlarım işletmek için Fransa'da iki mütehassıs 
vardır. Mekteptedir. Bu onların tahsisatıdır. 
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REİS — Başka söz isteyen var mı? 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Anadiline 

hürmeten ihtisas için denilsin. 
REİS — Arapça kelimeler çoktu efendim. 
TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kelime

lerden vaz geçtim. Hiç olmazsa kaideler Türkçeleş-
sin. 

REİS — Efendim, fazla itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

281 Fabrika masrafı 25 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

282 Telgraf mektebi muallimin ye talebesi 5 400 
REİS — İtiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

C — EMNİYETİ UMUMİYE MÜDİRİYETt 
UMUMİYESİ BÜTÇESİ : 

REİS — Emniyeti Umumiye Müdiriyeti Umumi-
yesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında süz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fası) Lira 

Fasıl Ura 

291 Merkez maaşatı 11 010 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

292 Merkez Ucuratı 2 810 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

293 Vilâyetler memurini maaşatı 992 856 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

294 Vilâyetler ücuratı 55 476 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

295 Mazulîn maaşatı 12 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

2% Tahsisatı fevkalâde 2 405 327 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

297 Merkez ayniyatı sabitesi 1 950 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

1 700 298 Merkez levazımı 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

299 Merkez müteferrikası 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

300 Vilâyetler ayniyatı sabitesi ' 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

301 Vilâyetler levazımı 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

302 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

303 Vilâyetler ikramiyesi 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilımiştU'. 

304 Masarifi müştereke 273 760 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

305 Taharri memuru masrafı 14 500 
REİS — Efendim, burada bir tashih yapılacak 

galiba? Yukarıda bir taharri masrafı var, 200 000 li
ra, encümen kabul etmemiş, sıfırdır. 

ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efendim, bu 
faslın unvanı yanlıştır. Maddeleri yem bedeli, hayva
nat tazminatıdır. 

REİS — O halde faslın adı yoktur. 

800 

22 500 

29 500 

3 800 

5 000 

Fasd Lira 

305 (Adı ne oldu sesleri).. (Taharri mas
rafı sesleri) 14 500 

REİS — Hayır taharri masrafı kalktı efendim. 
Yanlış yazılmış!.. Bu faslın adı yok.. 

ABDÜLHALİK BEY (Çankm) — Hayvan yem 
ve tazminat bedeli denilecektir. 

Hayvan masrafı deriz (edviye de var sesleri). 
RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Edvi-

yei baytariyedir. 
DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) 

— Paşam, sonra Divanı Muhasebat iki bin liradan 
insanlara sarfedilen ilaç parasını kabul etmez. Yalnız 
hayvan masrafı değildir bu. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Faslın unvanı hayvanat ve edviye masrafı olsun efen
dim. 
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14 500 305 Hayvanat ve edviye masrafı 
REİS — itiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

306 Masarifi laütenevvia 26 400 
REİS — İtiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

307 Polis mektepleri masrafı 5 500 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir sual soracağım 

efendim, bütçeyi baştan nihayetine kadar okudum. 
Otomobile dair biç bir masraf görmedim. Halbuki 
sokakta Ankara Polis Müdürü damgasiyle bir oto
mobil görüyorum. Bunun masrafı nereden veriliyor? 
Vekil bey bunu söylerler mi? 

DAHİLÎYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) 
— 304 ncü faslm yedinci maddesinde vardır efen
dim? 

REİS — O fasıl geçmiş efendim. (Handeler) 307 
nci fasıl hakkında itiraz var mı efendim? 

TAHSİN BEY (Ardahan) — 5 500 liraya mektep 
mi yapılır? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağı) 
— Bu, yalnız masraftır iaşe ve saire dahil değildir. 
Memurlann ve talebelerin maaşı maaşattadır. Diğer 
masraflar da masraf fasıllarındadır. Bu yalnız husu
si masraftır. 

REİS — Başka itiraz eden var mı? Kabul edil
miştir. 

D — UMUM JANDARMA KUMANDANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

REİS — Umum Jandarma Kumandanlığı bütçesi 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? Fasıl
lara geçilmesini kabul edenler lütfen ellerim kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

311 Merkez maaşatı 19 752 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

312 Merkez ücuratı 1 560 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

313 Vilâyetler maaşatı 2 658 540 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

314 Vilâyetler ücuratı 7 200 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

Lira 

315 Tahsisatı fevkalâde 1 345 926 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

316 Merkez ayniyatı sabitesi 790 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

317 Merkez levazımı 1 235 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

318 Merkez müteferrikası 395 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

319 Vilâyetler ayniyatı sabitesi 11 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

320 Vilâyetler levazımı 79 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

321 Vilâyetler müteferrikası 14 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

322 Vilâyetler ikramiyesi (endahtlar mü
kâfatı dahil) 6 138 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

323 Masarifi müştereke 198 273 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

324 Masarifi mütenevvia 132 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

325 Tayinat 5 052 304 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

326 Teçhizat 1 002 597 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

327 Matbaa işletme masarifi 500 
REİS — İtiraz eden varını? Kabul 
edilmiştir. 

328 Jandarma mektepleri masarifi 7 200 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

329 İmalâthane ve depboylar masarifi 1 590 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 
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E — İSKÂN MÜDİRİYETİ UMUMÎYESÎ 
BÜTÇESİ : 
Fası! Lira 

14 190 331 Merkez maaşatı 
REİS — İtiraz eden varıra? Kabul 
edilmiştir. 

332 Merkez ücuratı 5 100 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

333 Vilâyetler memurini maaşatı 67 704 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

334 Vilâyetler ücuratı 14 640 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

335 Mazulîn maaşatı 2 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

336 Tahsisatı fevkalâde 169 259 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

337 Merkez ayniyatı sabitesi 2 300 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

338 Merkez levazımı 5 500 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

1926 

Fasıl 

C : 2 

Lira 

339 Merkez müteferrikası 1 500 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

340 Vilâyetler ayniyatı sabitesi 3 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

ir. 

341 Vilâyetler levazımı 16 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

342 Vilâyetler müteferrikası 2 800 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

343 Masarifi müştereke 91 360 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

344 Masarifi mütenevvia 686 000 
REÎS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

345 İnşaat ve tamirat 400 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, on dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 15,50 

»*- **•» 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 16,05 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REÎS — Efendim, celseyi küşad ediyorum. 
F — HARİCİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Haricîye Vekâleti bütçesine geçiyoruz, 

heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri). Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

351 Maaşat 137 400 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

r. 

352 Ücurat 50 820 

REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

353 Mazulîn maaşatı 17 460 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

354 Tahsisatı fevkalâde 

REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

103 345 
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Fasıl Lira 

355 Temsil tahsisatı 1 573 440 
REİS — İtiraz eden varını? Kabul 
edilmiştir. 

356 Ayniyatı sabite 45 000 
REİS — İtiraz eden varnıı? Kabul 
edilmiştir. 

357 Levazım 67 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

358 Müteferrika 13 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

359 Masarifi mtitenevvia 415 620 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

360 Tahsisatı mahsusa 36 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

361 Masarifi mütenevvia 67 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

362 Kongre, konferans ve komisyonlar 
ve muvakkat siyasî heyetler 110 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

363 Muhtelit hakem mahkemeleri maaş 
ve masrafı 130 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl 

364 

Muhtelif Mübadele Komisyonu 
lira 

220 000 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, bir 

sual soracağım muhtelif mübadele komisyonu ifayı 
vazifeye başladığı günden bu güne kadar ne gibi 
mesaili maddî bir surette halletmiştir ve ne zaman 
İtmamı müddet edecektir? 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜŞ
TÜ BEY (İzmir) — Efendim, muhtelif muaadele 
komisyonu kendisine tevdi edilmiş olan vazife itiba-
hiyie evvel emirde mübadeleye tabi olan halkın iki 
memleket arasında mubadelesiyle meşgul olmuş ve 
bu muameleyi hemen hemen maddeten ikmal etmiş
tir denilebilir. 

ESAT BEY (Menteşe) — Geçen senefci ikmaliniz 
gibimi? 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK RÜ-
RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Çok rica ederim beyefen
di. İstediklerini söyle bunlara, muntazam ve mukni 
cevaplar vermeğe hazırım. İnanıp inanmamakta 
serbestsiniz. Fakat; halk her ikimizi de dinler ve 
arkadaşlarımız da dinler. Zaman gösterdiği gibi va-
kayi ve vaziyet de gösterir, dinleyenler ona göre hü
kümlerini verirler. Efendim, muhtelit mübadele ko
misyonu birinci kısım vazifesini hemen hemen ikmal 
etmiştir. Mahaza hiç mübadeleye tabi insan kalma
mıştır diyemeyiz. Vakıa Yunanistan'dan Türkiye'ye 
gelecek mübadeleye tabi insan kalmamıştır. Fakat 
henüz İstanbul'da mübadillerin vücudu olduğunu 
muhtelit mübadele komisyonunun henüz bu vazife
yi ikmal etmemiş otmasiyle göstermektedir. İkinci 
mesele takdiri kıymet meselesidir. Bu bapda yapı
lan, mühim tetkikler ve mesai henüz müspet bir ne
tice vermemiştir. Çok müşkülâta uğratmaktadır. Fa
kat esas itibariyle tamamen muhtelif mübadele ko
misyonuna mevdu olduğundan kendisini her iki hü
kümet serbest bırakmaktadır. Zamanı hulul -ettiğin
de yani bu muamelei takdiriye cidden uzayacak ve 
gayrı kabili iktiham müşkülâta uğrayacak olursa 
ümit ederim ki tarefeyn hükümetleri konuşarak mü
dahale etmek ve amelî mütalaalarım komisyona tel
kin etmek fırsatını kaçırmazlar. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Temen
ni ederiz ki o gün yakında gelsin. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Efendim, hükümet 
500 000 lira teklif etmiş encümen 220 000 lira kabul 
etmiş. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK 
RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Efendim, arz edeyim. Müd
det üzerinde şimdi bir Şey ifade etmek ahkâmı ak-
drye itibariyle benim için gayrı kabildir. Şu kadar 
ki mübadillerin nakliyatı devresinde bir çok talik 
komisyonların teşkili zarurî idi. Halbuki şimdi o 
muamele büyük mikyasta ve esas itibariyle ikmal 
edilmiş bulunduğu cihetle o tali komisyonlar lağv 
edilmiştir. Ve bittabi masraflar da tenzil edilmiştir. 

REİS — Buyurun efendini. 
ESAT BEY (Menteşe) — Sarfı nazar ettim efen

dim. 
REİS — 364 ncü fasıl hakkında başka itiraz var

mı? Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

365 Tahdidi hudut komisyonları 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

80 000 
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Faal Lira 

366 Cemiyeti Akvamın Trakya Tahdidi 6 640 
Hudut Komiseri Maaş ve Masarifi 
REİS — İtiraz eden varmı? (Hayır 
sesleri) Kabul edilmiştir. 

G — MATBUAT MÜDÜRİYETİ 
UMUMİYESİ BÜTÇESİ: 

REİS — Heyeti umumiyesi bakında söz isteyen 
varmı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler.. Kabul 
etmeyenler.. FasıDara geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fasıl 

371 Maaşat 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

372 Üeurat 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

Lira 

373 Tahsisatı fevkalâde 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

374 Ayniyatı sabite 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

375 Levazım 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

376 Müteferrika 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

377 Masarifi mütenevvia 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

378 Neşriyat ve telifat 

4 860 

13 860 

7 485 

500 

2 300 

1 400 

9 250 

25 000 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
resmi cerideden bahsetmek istiyorum. Resmî ceride
nin muntazam neşri Meclisi Afinin bundan evvelki 
senelerde de izhar ettiği arzular içindedir. Bu sene 
için de bu arzu benim müşahedeme göre kısmen ha
sıl olmuştur. Fakat bir çok yerlerde resmi cerideyi 
satışta görmek imkânı elde edilememiştir. Bununla 
alâkadar oldum. Tahkikatım netiecesinde aniadımki 
matbuat müdiriyetine ancak 380 kadar az bir miktar
da tevdi ediliyor. 380 kadar az bir miktarın TürHye 
Cumhuriyeti dahilinde resmî ceride ile alâkadar olan
ların hepsini tatmin etmiyeceği meydandadır. Abo-
Halbuki resmî ceride Türkiye Cumhuriyetinin res

mi ceridesi olmak itibariyle bütün hükümetle alâka
dar olanlar tarafından dikkatte takip edilmek lâzun-
gelir. Ceridei resmiyettin Meclis tarafından tabı ka
bul edilmiştir, deruhte olunmuştur. Hariciye Vekili 
Beyefendiden rica ediyorum. Divanı riyaset nezdinde 
yapacağı ufak bir teşebbüs neticesinde Büyük Mil
let Meclisi Matbaasında bu işi daha mükemmel bir 
hale ifrağ ederek kâfi derecede çıkarması imkânı 
vardır. Küçük bir makine bir kaç kasa tahsis et
mek bu işi temine kifayet eder. Bundan başka res
mî ceridenin münderecatı da ayrıca sayam dikkat
tir. Resmi ceride hemen hemen üç beş tebliğ ile do
lar ve bir iki cümleden ibaret olarak intişar eder, ek
seriya böyledir. Halbuki resmî cerideyi alanlar Tür
kiye Cumhuriyeti devairinde tamimlerle tespit edilen 
harekâtı görmelidirler. Onun için ayrıca bir talimat
name yapılmıştır. Fakat bu talimatnamenin tama-
miyle tatbik edildiğine kani değiKm. Ondan başka 
sefirlerin hükümet namına kabul edilmesi gibi şey
lerin itimatnameler takdimi gibi resmî hadiselerin, 
resmî cerideye derci iktiza eder. Bu hususun da ke
za talimatname ahkâmı dahilinde tanzim edilmesine 
ihtiyaç vardır. Bunu bilhassa Hariciye Vekili be
yefendiden rica ediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim, resmî ceride denince hatırladım. Yukarıda (Res
mî Ceride) diyor. Aşağıda (Türkiye Cumhuriyetinin 
Resmî Gazetesidir) deniyor. (Cerîde) kelimesi arap-
çadır (gazete) kelimesi de İtalyancadır. Binaenaleyh 
ya aşağfdada ceride denilsin yahut yukarıda gazete 
denilsin. 

HARİCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK 
RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Muvafıktır efendim. 

REİS — İtiraz eden varan? 378 nci fasıl yekû
nu kabul edilmiştir. 

Fasıl 

379 Ajans tahsisatı 

Lira 

500 000 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Türkiyemizin 
bir tanecik ajansı var. «Anadolu Ajansı» Millî ajan
sımız bu. .Bunun 28 Mart tarihli Milliyet Gazetesinde 
intişar eden bir tebliğini okuyacağım: 

«Rodos, 26 (A.A.) Kastel Russo vapurunun kap
tanı Makri Adasiyle Çetekapı mevkii arasından geç
tiği esnada Kataklamazki dağının tepesinden gayet 
geniş duman sütunları yükseldiğini müşahede ettiği
ni ve bu halin elli sene evvel vuku bulan bürkâni-
indifaata müşabih bir feveran karşısında bulunduğu 
intibaını hasıl eylediğini dün tebliğ etmiştir. Sönmüş 
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bir yanardağın tekrar faaliyete geçmiş olmasına ih
timal verilmektedir» Makri, mekri imiş, bunu Mil
liyet Gazetesi zahmet ederek iki satırla izah etmiş. 
MM ajansımız Dahiliye Vekâletine kadar ihtiyarı 
zahmet edip de bunu telgrafla sordurabilir ve haki
kati öğrenebilirdi. Ben kendi hesabıma, milliyetin na
mına hicap duyuyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efen
dim Vehbi Beyin zikrettiği misale ben de ara sıra 
tesadüf ediyorum. Ajanstan en ziyade şunu rica ede
rim ki Türkçesine dikkat buyursun. Çok yanlışlar 
görüyorum. Hatta araçpa, acemce kaidelerle, birbi
rini velyeden terkipler kullanmak suretiyle son de
rece muğlak yazıyorlar. Gayet açık yazmalıdırlar. 
Sonra kalemlerine de çok dikkat buyursunlar. Ajan
sın hemen hemen her gün yanlışına tesadüf ediyo
rum. 

HARÎCİYE VEKİLİ DOKTOR TEVFİK 
RÜŞTÜ BEY (İzmir) — Efendim, şurasını tasrih 
etmek istiyorum ki: Ajans, kiymetli kalem erbabı 
arkadaşlarımız tarafından idare edilmektedir. Dev
letin müessesatı resmiyesi meyanına dahil değildir. 
Bir şirkettir. Hükümet onunla münasebatta bulun
maktadır. Fakat devletin müessesatı resmiyesinden 
değildir, efendim. 

REİS — Başka mütalaa yoktur. Fasıl kabul edil
miştir efendim. 

H. — SIHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKÂLETİ BÜTÇESİ: 

REİS — Sıhhiye ve Muaveneti içtimaye bütçe
sinin müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen varmıdır? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim. 
Yıllardan beri bir emelim vardı O emelimi bu büyük 
Millet Meclisi (dilek sesleri) bu dileğimi bir kaç ke
re Büyük Millet Meclisi kürsüsünden tekrar ettim. 
Şimdiye kadar hiç bir Sıhhiye Vekiline işittireme
diğim çığlığı akıbet.. (Akıbet arapçadır sesleri) 
Efendiler size dedimki ben kelimeci değilim. Ben 
arapça, acemce terkiplerin düşmanıyım. Çünkü on
lar benim ona dilimin, düşmanıdır. Akıbet Sıhhiye 
Vekili Refik Bey bütçesi vesilesiyle 'beni o dileğime 
kavuşturmuş bulunuyor. (Çocuklar nasıl büyütülür, 
annelere nasihat) finvariiyle buraya bir risale getir
miştim. Kendilerine çok teşekkür ederim. Yalnız bi
raz daha Türkçe yazarlarsa bu şükranın daha zi
yade derinleştir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim, Sdıhiye Ve
kâleti bütçesinde geçen sene bir şey rica etmiştim. 

Bu sene tekrar edeceğim. Bu emelim husul bulun
caya kadar her sene münasip vasıtalarla bu emelimi 
tekrar edeceğim. 

Efendim, Türkiyenin nüfusu arazisine nazaran 
azdır ve tasavvurun fevkinde azdır. Nüfusu çoğalt
mak hepimizin borcudur. Bunun çoğaltılması için 
bir çok sebepler, bir çok şartlar mevcut olmakla 
beraber bunlardan biri de mevcudu mevcudun sıhha
tini muhafaza etmekdir. Irkı tereddiden kurtarmak 
ve umumî ve hususi hıfzıssı'hayı memlekette tamim 
etmektir. Buna rehber olacak memleket doktorları
dır. Nassl memleketin şoselerini, memleketin umumî 
limanlarını ve sairesini yaptırmak için ahaliden ver
gi alarak yaptınyorsak memleketin sıhhi işlerini de 
yalnız bunun mukabilinde yaptıralım. Efrattan bu 
bapda vizite almayalım. Bendeniz size feei bir mi
sal arz edeceğim. Bunun emsalini de herkes her yer
de tasavvur edebilir. Bir odacının refikası vazı hami 
etmek lâzım geliyor. Çocuğu getiremiyor. Ebede 
çocuğu alamıyor. Bir doktora ihtiyaç hasıl oluyor. 

Operatöre gidiyorlar öldüğü için söylüyorum, sağ 
olsa idi bölemezdim. Buradan müdafaa edilirdi - ope
ratöre gidiyorlar. Operatör diyor ki ben bunu alı
rım. Fakat elli lira isterim. Adamcağız diyor ki be
nim maaşım yirmi iki liradır. Size otuz lira vere
yim. Olmaz, elli liranı almadıkçva gitmem diyor. As
keri bir doktora gidiyor geliyor. Muayene ediyor. 
Fakat çocuğu alamıyor. Nihayet bu zat yine o dok
tora git diyor. Tekrar o doktora gidiyorlar, 
iki saat sonra geliyor. İki saat sonra kadın da ço
cuk da gidiyor. Bu suretle o aile sönüyor. Böyle va
kalar çoktrr, Çocuğunu muayene ettirememiş, ilâç 
alamamış, yahut doktor getirememiş böyle adamlar 
köylerde ve kazalarda yüzlerce, binlerce vardır. Ni
tekim bugün tevzi edilen çocuk hastalıklarına dair 
istateistikîerde yüz küsur bin çocuğun bakımsız
lık yüzünden kendilerini muhafaza edemedikleri gö
rülüyor. Bendeniz Sıhhiye Vekâletinden rica edi
yorum, bir mıntıkada bir sene için tecrübe yapsınlar 
nasıl sıtma için mücadele ettilerse memleketin bir ye
rinde umumî bir mücadele açsınlar, bu mücadeleyi 
bir sene devam ettirsinler. Oradaki doktorlara du-
yursunlar, ihtar etsinler, istikballerini, temin etsinler. 
Orada hastalığın envanına göre mütehassıslardan bir 
iki kişi bulundursunlar. Bakalım ne netice verecek
tir. Fakat vizite almamak şartiyle, vizite alacak olan 
doktoru da hatta hudut harici yapsınlar. Arz ettiğim 
gibi; o doktorun karnını doyursun. O vakit herkes 
müsterih, fahur doktora gitsin ve derdini anlatsın. 
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Şimdi kimi parasızlıktan, kimi hicabından gidip dok
tora derdini anlatamıyor. Hasta olanlar doktor ara
masın. Eğer bu memlekete nüfus lâzım ise, eğer ır
kımızın salah ve felahı zarurî ise, ki bu gayet tabii 
ve zarurî bir iştir, Sdıhiye Vekâletinin bir çok meş
kûr mesaisi yanına bunun da girmesini rica ederim. 
Bir vilâyette meselâ Ankara'da tecrübe etsinler, ba
kalım neticesi ne olur? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REÎSÎ 
MUSTAFA ABDÜLHALÎK BEY {Çankırı) — 
Bütçede görüldüğü veçhile bu sene de geçen sene 
Olduğu gibi mücadele faslına tahsisat konmuştur. 
Firengi, sıtma, trahum hastalıkları mücadelesiyle 
uğraşan doktorların hiç birisinin vizite aldığı yok
tur ve mücadelede bulunan doktorlara kâfi derecede 
ücret verilmektedir. Sıhhiye Vekili Refik Beyefendi 
bugün hasta olduğu için diğer suale bendeniz cevap 
veremem. Eğer böyle muvazzaf olan doktorun biri 
böyle bir muameleye cüret etmek istemişse vekâleti 
her halde haberdar buyursunlar. Vekâlet takibitta 
bulunmaktan geri kalmaz. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bendeniz umumî has
talık mücadelesinden bahsettim. Sıtmadan bahsetme
dim, ırkın her nevi hastalığına karşı mücadeleden 
bahsettim. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Vehbi Beyefendi görüyorîarki mücadele için imkân 
derecesinde tahsisat konmuştur. Her sene ne kadar 
imkân olursa tezyitten de geri kalınmaz. 

REİS — Başka söz isteyen varmı? Fasıllara geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul' etmeyen
ler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

381 Merkez maaşatı 38 916 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

382 Merkez ücuratı 40 680 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

383 Vilâyetler memurini maaşatı 331 452 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

384 Vilâyetler ücuratı 251 040ı 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Ura 

386 Tahsisatı fevkalâde 720 444 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

387 Zamaimi mahsusat 98 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

388 Merkez ayniyatı sabitesi 12 950 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

389 Merkez lâvazımı 4 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

390 Merkez müteferrikası 6 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

391 Vilâyetler ayniyatı sabitesi _ 10 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

392 Vilâyetler levazımı 15 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

393 Vilâyetler müteferrikası 6 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

394 Masarifi müştereke 144 355 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

395 Mücadelei emraz masarifi 230 000 
REİS — İtiraz, eden varnu? Kabul 
edilmiştir. 

396 Sıtma mücadelesi 435 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

397 Masarifi mütenevvia 79 500 
REİS — İtiraz eden varnu? Kabul 
edilmiştir. 

398 Hayvan yem bedeli 81 000 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Müsaa
de buyurunuz efendim. Burada Rum Türkçesi var. 
Meselâ yaprak dolması, Edirnekapısı denecek yerde 
(yaprak dolma) (Edirnekapı) denilecektir. Zaten yem 
hayvan içindir, (yem bedeli) dense kâf|dir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — (Yem bedeli) 
— denilsin bu doğrudur. 
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MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY {Çankırı) — 
(Yem bedeli) olarak kabul ediyoruz. 

REİS — Başka söz isteyen varan? (Hayır ses
leri) 

Fasıl Lira 

81 000 398 Yem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

399 İnşaat, tesisat, tamirat, istimlâk 250 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

400 Ecnebi mütehassıslar "33 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

401 Avrupaya gönderilecek etıbba 50 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

402 Muavenet 21 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir, 

403 Hrfzıasıhai umumiye masrafı 113 980 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 

676 688 404 Muaveneti içtimaiye masarifi 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Burada) — (Ve
rem Sanatoryomu) diye olan maddedeki (2) işareti 
altıncı maddedeki (Muayene ve tedavi evleri) cüm
lesine aittir. 

REİS — Faslın yekununa itiraz eden var mı? Ka
bul edildi. 

I. — ö t YANET İŞLERİ REİSLİĞİ BÜTÇESİ: 
REİS — Efendim, Diyanet İşleri Reisliği bütçesi

nin müzakeresine geçiyoruz.? Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen varmı? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
resmi ilânlarda bu makamdan sadır obuasını arzu et
mediğim bir hata görüyorum. Bu makamın adı (Di
yanet İşleri Reisliği) dir. (Riyaseti) değildir. Bir de 
bütçeyi açıp ne göreyim (Diyanet Riyasetinin) diye sö
ze başlıyorlar, hayır (Diyanet İsteri Reisliği) dir. Ara 
sıra cüret ediyorum. Yazdığın taktirde (Büyük Mil
let Meclisi Reisliğine) diyorum. Fakat ben ana dilime 
hürmeten yazdığım için mazurum. Resmî bir unvanı 
değiştirmek adeta bir cürümdür. 

REİS — Efendim, fasıllara geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

411 Merkez maaşatı 20 676 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

412 Merkez ücuratı 4 400 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

413 Vilâyetler memurini maaşatı 177 570 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

414 Vilâyetler ücuratı 16 160 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

415 Mazulin maaşatı 4 000 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

416 Tahsisatı fevkalâde 555 950 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

417 Umuru hayriye vazaifi 733 694 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

418 Merkez ayniyatı sabitesi 1 800 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

419 Merkez levazımı 900 
REİS — İtiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

420 Merkez müteferrikası 300 
REİS — İtiraz eden varmı? Kabul 
edilmiştir. 

421 Vilâyetler ayniyattı sabitesi 500 
REİS — İtiraz varmı? Kabul edildi 

422 Vilâyetler levazımı 5 500 
REİS — İtiraz varmı? Kabul edildi 

423 Vilâyetler müteferrikası 500 
REİS — İtiraz varmı? Kabul edildi 

424 Masarifti müştereke 8 150 
REİS — İtiraz varını? Kabul edildi 

425 Masarifi miitenevvia 56 500 
REİS — İtiraz varmı? Kabul edildi 

426 Kumanı Kerîm ve ehaıdlsi şerife Türk
çe tercüme ve tefsir heyeti ücret ve 
masrafı 12 000 
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HAKKI TARIK BEY Giresun) — Efendim, 
batınrada kaldığına göre gecem Meclisi Âli Kuranı 
Kerimin Türkçeye tercümesi kabul etmiş ye o mak
satla bütçeye böyle bir tahsisat konulmuştu, Burada 
(tefsir) tabiri vardır. Acaba bu bir sehmidir?, yoksa 
Ibenmi zühul ediyorum? 

(MUVAZENE* MALYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY — Efendıîııı» Ku
ram Kerimi tercüme ediyorlar, tefsirlerden de lâ
zım olanları tercüme ediyorlar* 

TUNAU HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bir sua
lim var. Hutbeler Türkçe okunacakdı, bu da karar
dan geçmişti. Şimdiye kadar Diyanet İşleri Reisli
ği ite için iiflyıırl̂ n(m)am»qhrv İkincisi: Bir adam TüÜk-ı 
ce namaz kıldımış bu benim tekmil difterin anaa 
o3an ana dilimi nasnl ohıyorda Allah antanta/? So
ruyorum* 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY {Çankırı) — 
Efendim, Türkçe hutbeleri hazırlıyorlar, ikinci ime* 
seleyi bulmuyorum. Oma da aynıca cevap verirler. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, 
Dirayet İşleri Reisliği eğer mevcut tefsirleri tetkik 
etmekle iştigali ediyorsa bu maksadın husul bıılmaH 
sına imkân yoktur. Bendenizin anladığıma göre Mec
lisi Âli Kuranı Kerimin tercümesini arzu etmişti. 
Diyanet İşleri Repliği Kuram Keıümâ» yalmz tercü
mesiyle iktifa etmiş olsa zannediyorum ki daha yan 
km bir zamanda netkelentidi Binaenaleyh Ibu nokta
nın üzerinde hareket etmelidir. Sonra hutbelerin 
türkcesi henüz ortaya konmamıştır. Haübuki bu fas
lın içinde hutbeler için biç bir fıkra yoktur. Buran 
da bu fıkranın zikrine lüzum varmadır, yokmudur? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, bütçe müza
keresi esnasında Ibu müesseseye mensup kimselerden 
her halde birinin bulunman lâzımdır. Kimse geime-
meşti. Müsaade buyurursanız kendilerinden işittiğim 
malumata binaen ara malumat edeyim: 

Gecen sene heyeti celile tefsiri kabul ederken tef
siri tercüme şeklinde kabul etti. Tefsirin tercüme ta
birinin yerine kullanılmasından maksat da; tercüme 
edilen kwm Kuran addedilöbllirmi, «dÜmezmü? Bu 
ümta* dinî meseledir. Onun için konulmuş bir keli
medir, Yoksa Hakkı Tank Bey biraderimizin buyur
dukları gibi mufassal tefsirleri tercüme değildir. 
Ayartı celSenİn tercümesinden «Mira vermen izahat
tan İbarettir. Geçen sene heyeti cetnenizin kabul bu
yurduğu karar mucibince Diyanet İşlerinin yaptığı 
tercüme ettWyorlar, Hutbeler için de bir kamım 

tercüme ettirdiler. Bir tamm da doğrudan doğruya 
telif Ekmektedirler. Om dm İkimi ettfko» tonm 
tamim edecektedir. Makamı âlmiz yaknz hofl>efcr 
türkce okunsun diye ilanını etmekle hutbeler» türit-
ce Okunması temin edflnnı olmaz. Onu; evvelce ha
zırlamak lâzımdır. Malumu âliniz bir çok yerlerde 
hatiplerimiz hutbeleri kendileri türkce olarak tertip 
edecek derecede Him île tezeyyün etmiş olmadıkları 
için her yerde ayrı ayn ye herkesin akbna gelen şen 
küde teftihinden korkmuşlardır. Onun içlin asram*-
ztn icalbatma göre halkımıza telkin edebilecek bir şe
kilde hutbeler terkibini düşünmüşler ve bunu hasır
lamaktadırlar, Zannederim bir kısmanı da matbaaya 
vermişlerdik. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — 10u izühal ile 
tefsir keiimeamkı zak olduğu anfayrimaktadar. En* 
cümen bunun burada ipkasına tarafitartmdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, zannedBm ki Maliye Vekili için bu mev
zua dair süz söylemek memnu değildir. İhtisas ve sa
lahiyetin haricinde isede bütçe noktasından arz ede
ceğim: Burada bir unvan varda-. Ve Dîvanı Muha
sebatın vizesi mucibince de bu unvan lâzsmdır. Ben
deniz yalmz âli kısmına hasrı mütalaa edeceğimi' 
«Kuranı Kerim ve ehadisi şerüe türkce tercüme ve 
tefsir heyeti ücret ve masrafı» deriiyor. Zannediyo
rum ki Diyanet İşleri evvel be evvel halkın diliyle 
yazılmış ve okuduğu zaman anlayacağı bir kuram 
kerim tercümesi yapıyor. Bunu da ashma tatmaımen 
sadık olmakla beraber herkesin tamamen anSayacağı 
misalle tercüme edebilmek için iktiza eden erbabı 
ihtisas İle mukavele yapmışar. Mütehassıs erbabı 
lisandan müteşekkil bir heyetle mukavele yapmış
tır. Buradan tefsir kelimesini tayetmekte bir faMe 
olduğuna kani değilim. Çünkü heJhangi mevcut tef
sirlerin birini Diyanet İşleri Reisliği lüzum görürse 
ve onu da tercüme ederse ona mezun değildir daya 
ıbir mana çdfiarmıyahm. Buna da mezundur. Binae
naleyh tefsiri sümekle; Diyanet İşleri riyaseti kuranı 
kerimin en iyi bir tefsiri olmak üzere ehü tarafın
dan bastan aşağı kuram tefsir ettirerek balkın yeldi' 
istifadesine <vaz etmekten memnu değildir. 

Binaenaleyh Ibu kelimenin burada kaSmatma bir 
mani yoktur. Hutbeler meselesine gelince: İbadatlv. 
ta yeknesekiyi terim için belki Han ayda füan su
renin şayiası olkunacak diye Ibir hutbe yamaabiür. 
Bendeniz zannetmiyorum ki böyle hu&eter tertfp 
edadikten sonra erbabı ddray*tten olan haöpier; ma
hallin, memleketin âcabanna göre, camttserffe de-
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vam Men ethli imana icap (eden tarzda o balkın dlin 
iiyle hutbe irat etmekten memnum olsun. iBmaena-
l e ^ (teflsu'r) kelimesinin burada kalması lâzımıdır. 
Sonra Divanı Riyaset vize etmez. 

flREİS — Başka söz isteyen yoktur. Yatez bir 
takdir var okunacaklar; 

Takrirler 
1. Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, memurini 

diniyenin sarıklarının kumaştan yapılacak bir ser
puş üzerine sarılmasına ve fesin bütün bütün ortadan 
kaldırılmasına dair takriri. 

Rliyaseti Ceüeyıe 
Memurini' dîniyenıin sarıklarını; kumaştan yapı

lacak münasip Ibir şekilde ıbilr serpuşa ısarmıalanm 
ve bu suretle; ötede beride ama sıra velevki sarık 
aStında olsun görülmekte olan feslerin bütün bütün 
ortadan kaldırılmasını arz ve teklif eylemim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS T— Memurinin tarzı teşebbüsleri icra Vekil
leri heyeti niyaseıtince icra (kmhnır. Bu da bunun Ibir 
taymdır, temenni mahiyetinde ıbir (takrirdir. Başvekâ-
Bete temenni mahiyetinde olarak havale ediyoruz. 

Fasıl hakkında Ibir mütalaa varım? Kabul edil
miştir. 

K — ADLİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
IRıEtS — Adiye Vekâleti bütçesinin heyeiti umu-

miyesi hakkında söz İsteyen varan? (hayır ısesteri)." 
iFalsıilara gedilmesini kalbul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

431 Merkez maaşatı 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

432 Merkez ücüratı 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

433 Vilâyetler memurları maaşatı 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

434 Vilâyetler ücüratı 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

435 Mazulîn maaşatı 
REİS — İtiraz eden var «nı? Ka-

•,•„,. but edilmiştir. 
436 Tahsisatı fevkalâde 

REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

168 142 

82 820 

1 371 788 

310 932 

8 000 

3 150 947 

Fasıl Lira 

437 Makam tahsisatı 54 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

438 Vıilâyatı baîde zamaimi 30 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

439 Merkez ayniyatı sabitesi 1 900 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

440 Merkez levazımı 2 900 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

441 Merkez müteferrikan 5 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

442 Merkez ikramiyesi 4 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

443 Vilâyetler ayniyatı sabitesi 25 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir-

MUSA KAZIM BEY (Konya) — Buna nıühaka-
tın mefruşatı da dahil mi? 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Mülhakat mefruşatıdır. Taşra ayniyatı sabitesi mül
hakata aittir. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim» vilâ
yet ayniyatı sabitesi yani mefruşatı yirmi beş bin lira
da*. Taşra ayniyatı sabitesi sayam eser bir haldedir. 
Bir çok kazaların mahkeme reisleri alelade.bir tahta 
üzerinde oturmakta ve önünde bir masası dahi yok
tur. Hükümet konağı berbat, sobası, yok, alelade bir 
tahta üzerinde oturmuş... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İyi ya! Zembilli Ali Efendi usulü! 

MUSA KÂZIM BEY (Devamla) — Önünde ma
sası mevcut değil, alelade bir tahta üzerinde iş gör
mektedir. Hukuku ceza, sulh, ahkâmı şahsiye, hulâ
sa Adliye Vekâletinin tanzim eylediği bir çok ka
nunların ahkâmını tatbik ile mükellef mahkeme re
isi, hükkâmı ve memurîni ki bir de bunlara elbise 
giydirdik. Addiye memurîni ifayı vazife halinde bir 
elbise giymektedir. Filhakika bu elbise bu arz et
tiğim mahkemelere henüz taammüm etmemiştir. Fa
kat Adliye Vekâletince kabul ve tensip edilecek yer
lerde giyeceklerdir ama, belki bir günde bu elbiseyi 
de giyer ve giyip gittiği vakit altında sandaiyası yok, 
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sobası yok, hiç bir şeyi yok. Onun için hiç olmazsa 
ne yapıp yapıp bu mefruşat tahsisatını yüz bin liraya 
iblâğ etmeli. Bu parayı Eskişehir'den Şarka doğru 
tevzi etmesi için Adliye Vekilinden rica ederim. Mer
kezî Anadolu'da seyahat yaparsınız görürsünüz o ha
valideki mahkemelerin hali cidden acınacak bir hal
dedir. Hiç olmazsa bu da ihtiyaçlarını cüzî bor suret
te tatmin edebilir. Altlarında bir halı olmasa bile bir 
kitim serilebilir, bir masa bulunabilir. Ve bir derece
ye kadar bir şeye benzer. Çok rica ediyorum. Encü
men buna muvafakat etsin. Bütçeye zam teklif etmi
yorum. Bütçenin tevazününü ihlal edecek harekâttan 
içtinap ediyorum. Yalnız memleketin hayaı adliyesi 
namına, sellâmeti namına bunu rica ediyorum. 

MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY (Çankırı) — 
Bu sene on para koyamayız. Gelecek sene düşünürüz. 
0 fasıldan buraya para nakledip de diğer masrafı 
iptal etmek imkânı yoktur. Eğer Adliye Vekili Bey 
böyle bir imkân görüyorlarsa diğer masraftan indire
cekleri tahsisattan buraya zamla bu ihtiyaç temin 
edilebilir. 

ADLÎYE VEKÎLl MAHMUT ESAT BEY (İz
mir) —- Muhterem efendiler; adliye bütçesi heyeti ce-
1 ilen ize asgari bir kudretle takdim edilmiştir. Bina
enaleyh şimdiden şu fasıldan veya bu fasıldan mef
ruşat kısmına bir para nakletmek imkânı vardır di
yemem. Mefruşat kısmına şu kısımdan veya bu kı
sımdan bir para zammetmek adliye bütçesini asgari 
kudretten daha aşağı indirmek demektir. Vakıa Mu
sa Kâzım Beyin buyurdukları gibi mefruşata ihtiyacı
mız vardır. Çok ihtiyacımız vardır, ancak tertibatımı
zı bütçemizin sahası dahilinde yaptık. Fakat zannet
tikleri gibi masasız mahkeme yoktur. Her halde hâ
kimin önüne koyacak bk* masası vardır. Şimdiden 
diğer fasıllardan mefruşat fashna bir şey naklederim 
diyemem. Bütçenin vüsati müsait ise ve Muvazenei 
Maliye Encümeni münasip görürse mefruşat kısmı
na bir parça daha ilâve etsinler. Yoksa başka fasıl
dan nakle imkân yoktur. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çantan) — 
Dün de bugün de arz ettim paşa haziretleri! İlâveye 
imkân yoktur. Encümen zam yapılmasına taraftar 
değildir. 

(Maliye Vekili ne diyor sesleri) 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Malîye Ve

kili alehınıum zamların aleyhindedir. 
İHSAN BEY (Ankara) — Yedi bin İha tasarruf 

edilmiş idi. O buraya konuldu. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Hayır o bu 

daireden değü. 

REİS — Zam teklifi mebus beyler tarafından 
münferiden teklif edildiği için reye koyamayız. Mu
vazenei Maliye Encümeni muvafık görmüyor. Ad
liye Vekili bey hükümetin noktai nazarıdır dfye tek
lif eder ve ısrar ederse o zaman encümenin teklifim 
reddettiğiniz takdirde Adliye Vekili Beyin teklifini 
reyinize arz ederim. Adliye Vekili Bey de böyle bir 
ısrarda bulunmamıştır. Başka İtiraz eden var mı? 
Fasıl kabul edilmiştir. 

lira 

444 Vilâyetler levazımı 
REİS — İtiraz var mı? Kabul 

445 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — İtiraz var mı? Kabul 

70 000 

9 000 

446 Masarifi müştereke 146 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

447 Masarifi mütenevvia 108 480 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

448 Avrupa'daki talebe masarifi 20 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

449 İhzarı kavanin masrafı 10 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

450 Telif ve tercüme ve cam ve tabı 
kavanin masarifi 

REİS — İtiraz eden var mı? 
28 560 

TUN ALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — ödde* 
Türkçeci olan, makamlarının levhafermı bile değiş
tiren, meselâ (umuru zatiye) yerine (zatişleri müdür-' 
Kiğü) gibi Türkçeyi Deriye vardıran muhterem veki
lin, böyle eski tabirlerle bütçeyi getirmesine müte-
hayyiir kaldım. Burada telif ve tercüme fdarası ve
silesiyle kendilerinden istirham ediyorum. Hiç ol
mazsa bunu da değiştirsinler. 

REİS — Başka itiraz eden var nü? Fasd kabul 
edildi 

Fasd Lira 

451 Leyhi hukuk mektebi 36 140 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

173 — 



t : 100 16 , 5 . 1926 C : 2 

Fasıl 

452 

lira 

2 000 Meslek mektepleri 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

453 Meslek mektepleri ile İstanbul' 
daki hukuk talebesinin muhtaç
larına yardım. 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

L — MAARİF VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Maarif Vekâleti bütçesine geçiyoruz. 

Maarif Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? Fasıllara geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

55 320 461 Merkez maaşatı 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi 

TÜNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim, 
dalma söylüyorum. Benim en büyük düşmanım Arap
ça, Acemce kaidelerdir. (Şiddetli gürültüler ayak 
patırtıları) Anadilinizi eziyorsunuz, anadilinizi çiğ
niyorsunuz. 

REİS — Hilmi Bey kâfi artık. Faslın yekûnuna 
itiraz eden var mı? (Hayır sesleri). Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

56 340 462 Merkez ücuratı 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

463 Vilâyetler memurları maaşatı 
REİS .— İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

464 Vilâyetler ücuratı 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

465 Mazulîn maaşatı 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

466 Tahsisatı fevkalâde 1 748 941 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

467 Muallimlerin vilâyatı baîde za-
maimi 30 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

970 239 

759 532 

5 724 

Fasıl l i ra 

468 Maarif teşkilâtı hakkındaki ka
nun mucibince müdür ve baş-
muavinlere verilecek makam üc
reti 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

469 Merkez ayniyatı sabitesi 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

470 Merkez levazımı 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

471 Merkez müteferrikası 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

472 Vilâyetler ayniyatı sabitesi 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi 

473 Vilâyetler levazımı 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

474 Vilâyetler müteferrikası 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edildi. 

475 Masarifi müştereke 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

476 Teşvikat ve muavenet 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

477 Telif ve tercüme ve tetkik ve 
mükâfatı ve masarifi umumiye-
siyle komisyonlar hakkı huzur 
ve harcırahı 

45 090 

22 000 

4 300 

4 500 

8 000 

7 000 

2 800 

101 320 

30 300 

50 000 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, 
Meclisi Âli Maarif Teşkilâtı Kanunu ile çok lüzumlu 
bir heyetin teşkiline yol açmıştır. Bir dil heyeti ya
pılacaktı. IHI heyetinin ehemmiyeti izahtan müstağ
nidir^ İkide bir de karşımıza çıkan bir münakaşa: 
Harf, İmlâ, kelime, terkip... Hatta üç beş dakika 
evvelki gürültüler, bunlarda gayet kuvveti bir delil 
hizmetini görebilir. Maarif Vekâleti masarif bütçe
sinin mazbatasında bu dil heyetinin tehirine muva
fakat olduğuna dair bir fıkra vardır. Burada dil 
heyetinin teşkili mutasavver ve kanunu mahsusa müs
tenit bulunmuş iken encümence tasarruf endişesiyle 
masruf temenniye binaen vekâlet teessüsünü tehir 
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esasına yanaşmıştır deniliyor. Bendenizce beü dH 
heyetinin, kamın mucibince aynen teşkiline imkân 
olmayabilir. Tahsisat buna müsait olmayabilir, fa
kat buna alt mesaîyi, hiç olmazsa ihzari bir surette 
vücuda getirmek mümkündür. Şimdi başlamazsak 
bîr türlü bitirmek imkânı buhınamıyacaktır. Bunun 
için 477 nei faslın müeddaası arasında dil heyetine 
ait mesainin de dahil olduğunu kabul etmek zarurî
dir. Encümen bu hususu da burada tasrih ederse İle
ride vekâlet sarfiyat hususunda bor manie maruz kal
maz. Bunu bilhassa rica ediyorum. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY — 
Efendim, dü heyeti esas itibariyle Meclisi Âlice ka
bul edihniştir. Kabul edildiği tarihten itibaren de 
bir heyet faaliyete getirilmiştir. Mahjmuâfönizdir ki 
bu heyet için bir defa ihzari esaslariar lâzımdır. Lû-
gaüar getirtiyoruz. Bu işlerde mütehassıs zevatın 
fikirlerini alıyoruz^ Bunları toplamaktayız. Dil he
yeti de 1 EyKiFde işe başlayacaktır. O vakte kadar 
da bu telif ve tercüme ile meşgul olacak arkadaş
larımız -M talim ve terbiye de edilir- hu isle meş
gul olmaktadır. Onun için Hakkı Tarık Beyefendi
nin ayrıca düşündükleri husus yoktur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Geçen 
seneki bütçede lügat ve ansiklopedi unvanryfe bir 
tahsisat vardı. Bu ne oklu, nerelere verildi? 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY — 
Geçen seneki bütçede telif ve tercüme heyetinin umu
mî masrafı olarak bir para verilmiştir. Bu, heyetin 
masarifi olarak umumî bor şekilde masraf gösterü-
miştir. Ve bu da ipka edihniştir. Ayrıca buna muh-
tes olarak yapılan bir masrafımız yoktur. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Divanı lüga
ti türkü tercüme edeceğiz diye bazı kimseler' para 
almıştı, o mesele ne oklu? 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY — 
Efendim, telif ve tercüme heyeti, mahlmuâliniz, lağ
vedilmiştir. Tasfiyesiyle ve hesabatiyle meşgulüz. 
Neticesini heyeti âliyenize arz ederim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Paraları geri 
alacak mısınız? 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY — 
Lağvedildi, efendim, bunun işiyle meşgulüz. 

AKÇORAOGLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Telif ve tercümemi, talhn ve terbiye mi? 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY — 
Hayır efendim, tettf ve tercüme, taüm ve terbiye hep
si birdir. TaVm ve terbiye heyetinin sarf ettiği mas-
, | | . f | „ 
ramr. 

REİS — Fasıl yekûnu hakkında İtiraz var mı? 
Kabul edihniştir. 

Lira 

478 Sanayii nefise encümeni masarif 
ve hakkı huzuru 5 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edihniştir. 

479 Tarih encümeni masarif ve hakkı 
huzuriyle tasnifi vesai encümeni 
masrafı 2 500 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bu fasılda milî hazînei 
evrak masrafı gösteriliyor. Encümen tay etmiştir.; 
Böyle bir hazinei evrak varsa bunun muhafazası lâ
zımdır. Bunun muhafazası için masrafa ihtiyaç var
sa ne suretle hareket edilecektir? 

REİS — O f asıl geçti efendim. 
MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY — 

Efendim, hu nüflî hazmei evrak masrafı». 
REİS — O fasıl geçti. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Reye konmadı. 
REİS — Kondu efendini. 

Fasıl Lira 

480 Ecnebi mütehassısları 30 000 
REİS — Mütalâa var mı efen
dim? Kabul edihniştir. 

481 Liseler ve muafflhn mekteplerine 
getirilecek ecnebi muallimlerin 
ücurat ve harcırahı 75 000 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Başka bir 
vekâlet bütçesinde böyle bir sarf ve nahiv hatası ol
saydı bir şey söylemezdim. (Liselere* ve muafihn 
mekteplerine getirilecek ecnebi mualKmler ücurat ve 
harcırahı) deniyor. Bir kere ücurat cemidir, harcırah 
değildir. Onun da cemi obuası lâzımdır. Fakat (Ücu
rat ve harcırahları) denmez. Çünkü, ücretleri, har
cırahları, gibidir. Tashih edilmesi lâzımdır. (Mual
limler ücret ve harcırahı) şeklinde tashih buyursun
lar. 

REİS — Başka bir mütalâa var mı? Kabul edil-

Lka Fasıl 

482 Avrupa'ya gönderilecek Türk ta
lebe tahsil masrafı 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

85 000 
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Fasıl l ira 

483 İrşat ve beynelmilel kongre, ser
gi ve müsabakalar masarifi ve 
ilmî tetkik seyahatleri 12 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

484 Mektepler masarifi 2 962 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

485 Levazımı tesisiyle 100 000 
REİS — itiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

486 İnşaat ve tamirat 125 000 
REİS — İtiraz eden var mı? 
Kabul edilmiştir. 

487 Müesseseler masrafı 80 000 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar; 
milletlerin varlığı, manevi harsleriyle kaimdir. To
pun, tüfeğin ikame edemediği milliyeti, manevi 
harsler yaşatmıştırJ İşte lehliler gözümüzün önünde. 
İşte Cezair'de, Tunus'da, Mısır'da, Irak'da, bıraktı
ğımız Türklerin Araplaştığı gözümüzün önünde... Se
nelerden beri memleketimize gelen Arnavutların hâla 
kulağımızın dibinde, zarını patlatırcasına (tînya uya
na) dediğini istiyoruz. Memlekette vaki olan cina-
yatın kısmı azamini bunlar yapıyor. Memleketteki 
hırsızlığın kimler tarafından yapıldığını biliyorsunuz. 
Harcı yükseltenıezsek, manevi varlığı temin edemezsek 
acaba ne olur? Buraya 483 ncü fasıldan bir mik
tar para ilâvesiyle hars faslını [karne etmek ve bunu 
yaşatmak har haMe lâzımdı, zannederim. Bize miEü 
şuur, mili musiki lâzım değil mi? Milli varlığımızı 
korumak lâzım değil mi? Mili varlığımızı idrâk lâ
zım değil mi? Kendisin den pek çok hıizmctîer bek
lediğimiz Mustafa Necati beyefendiden bunun da 
esirgenmemesini rica ederim. 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
— Efendim, kütüphaneler, rasathane ve müzeler de 
milletin harsını teşkil etmektedir. Bunlara eheanmüyet 
vermekteyiz. Aynı zamanda Türk Ocakları tahsisatı 
oöarak 4C< bin İra da Malîye Vekâletinden verilmiş
tir. Yani bu işti Türk Ocakları deruhte etmiştir. Onun 
için Maarif Vekâletinden bu fasıl kaldırılmıştır. 

RASİH BEY (Antalya) — Rasathanenin geçen 
sene gelmiş bazı makineleri varmış, tabsisatsızlik yü
zümden yellerine vaz edilememiş. Bu fafskn rasathane 
maddesinde 15 bin lira vardır. Zannederim, hu sene 

de bu makineler yerlerine konamıyacaktrr. Bu 15 
bin lira ile bu inşaatın yapılması ve makinelerin yer
lerine konulabilmesi mümkün olabilecek mi? 

MAARİF VEKİLİ MUSTAFA NECATİ BEY 
— Elendim, bunun tamiratına başladık. Ve bu hu-
susat için lâzım gelen teeşebfeaste builuöduk. On beş 
bin lira da kâfi gelecektir. 

REİS — Başka mütalaa var mı? Fasıl yekûnu ka-
buî edilmiştir. 
Fasıl Lira 

488 Milli matbaa ve şuabatı masarifi 75 OCfOı 
REİS — İtiraz eden vaıımı? 
Kaibul edilmiştir. 

489 Mektep kitaplarının tabı İçin ser- 25 Ciöıö 
mayei mütedavile 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Pek sev
diğim Necati bey arkadaşımıza geçen gün biimüna-
sebe anadilinin mürtecii demiştim. 'Kendilisinde şu 
bütçenin sonu oSnıak münasebeıtiyle bir istirhamım 
var. Nasıl adiliye de ve saire de ihtiMci ve inkillapçı 
ılise anadil (gürültüler) hususunda o cüretkârlığı gös
terir (gürültüler) anadilimizi çiğneyin, çiğneyin, kar
şınızda Tunalı katiyen yıkılmayacak ve dıaıinıa dıiîu-
leeektir. Mektep kitaplarının tabı içini (sernıayei mü
tedavile) sermaye acemcedir, mütedavile arapcadır. 
Teıkip yanlıştır. Haübulkıi (denilir baş sermaye) demiş 
olsaydı, hem türkçe olurdu hem dle yanlış olmazdı. 
Her hailde kendisinden istirham ediyorum. 

Anadilime karşı hürmetsizlik eden arkadaşlarıma 
hürmetsizlikle mukabele edemem. Çünkü, terbiyem, 
adım, tüıkçedğim buna manidir. 

REİS — Başka mütalaa varıma efendim? Faslın 
yekûnu kabul edilmiştir. 

M — NAFİA VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Heyeti umumı'yeısi hakkında söz isteyen 

varını? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçe müzakereıü-

nin bir parça revuşini belki bir kaç dakika değiştirece
ğim. Affınızı istirham ediyorum. Dün bütçenin he
yeti umumlyesi hakkında MaSilye vekili muhteremi 
beyefendi ile Muvaızenei Maliye Encümeni Reisi 
muhteremi beyanatta bulunurken bendeniz hakika
ten bir haiz duydum. Yani şimdiye kadar 18 senedir. 
Tevzinine muvaffak olmadığımız bütçenin bu sene 
muvazeneli surette meclise getirilmesi ve muvazeneli 
bir surette meclisten çıkmasa gibi mesut bir neticeye 
vasıl olduk diye sevindıiim. Lâkin bunun neticesinde 
acaba, memleketin imar ve İslahı için de ilerledik mi? 
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Yani orda da faideli surette bir takım ıslahat yapa
bilecek surette mi muvazene hasıl ettik? Yoksa yapa
cağınız masrafları keserek mi bu muvazeneyi hasıl 
ettik? Onu tetkik ettnn. Bendeniz maalesef bu nafıa 
bütçesinde yapılacak üslerin kesilmesiyle muvazene 
hası] olduğunu gördüm ve bundan müteesir oldum. 
Onun için meselâ naffîa bütçesini tetiktkatınıza arz 
edeceğim. 

Filhakika dün atMığım bütçede uzun uzadıya tet-
kikat yapamadım. Lâkin geçen senenin bütçesiyle 
bir mukayese yaptım. Bütün fası Handa memurin için 
tebeddülat hiç yoktu. Zaten mühendis mektebi mü
derrislerinden küçük tebeddülaâttan başka - onu da 
(C) cetveli gelmediğinden dolayı görmüyorum - yal
nız fason yekûnunda küçük bir faszlahk vardır. On
dan anhyorum ki bir miktar zammtiyatt yapılmıştır. 
Diğer memuriyette hiç tahavvül yoktur. Sonra fa-

- sularda yeniden tebeddülat varsa o da taşra demirbaş 
eşyalarında (166 €(00) lira kadar bir farktır. Bundan 
tabii şimdiye kadar az çok demirbaş eşya mevcudu
nun defteri, zaptı ve raptı yoktu. Yeniden meşkûr bir 
şekilde taşrada ve vilâyetlerde teslim ahnan kazma, 
kürek, silindir ve sair alan arük mazbut bir surette, 
def terle muayyen bir şekilde yapacağız neticesi çı
kar ki bu itibarla bu tebeddülatın büyük faüdesi gö
rünür. 

Ondan sonra demin arz ettiğim gibi» bütün te
beddülat içerisinde memurine hiç bir faffie olmamış-
ür. Lâkin arkadaşlar geçen sene (2 840ı OıOjOi) lira ka
dar gayet cüzî, bütün Türkiye yolları İçin bir para 
vardı. Bu sene bunu (840, COiOi) lira kesilmiştir. Ay
nı memur, aynı teşkilât, lâkin iş için lâzım olan pa
ranın (840 OOtOı) lirası tenzil olunmuştur. Bu sene bü
tün bir senede Türkiye Ounhurfyethıin devlet yol
ları Hamiyle olan bütün masrafı (2 OtffO 000) liradır. 
Yani 200! 'kilometrelik inşaat masrafıdır. Artık mem
leketimizi kaç senede ıslah edebileceğimizi aubrsmız. 

Sonra su işleri için konan miktar geçen sene 
(540 000ı) lira İdi. Bu sene (300, 000) Ura oldu. Bu hu
susta da demek iş için büyük bir tenzilat yapılmıştır 
ve (240 OOO) lira kadar bir tenzilât vardır. 

Erzurum - Sarıkamış yolu, zaten mevkii müşkül, 
sahille irtibatı yok ve vasaiıti medeniyeyi tedarik İçin 
yalnız İrtibatı kafkasya cihetiylediir. Oradan da bin 
türlü meşküMt lile vasaitini temin ediyor. Binaenaleyh 
muhakkak muavenet ve ıslaha muhtaç bir yol oldu
ğu halde bu sene ona yapılacak muavenetin maktan 
(im OM) lira noksaniyle geçen sene (500ı OflO) Ura 
iken (30)0 OtfftO) liraya inmiş. <5C0 000!) liralık bir in
şaat tahsisatı vardı, hazf olunmuş. 
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Cumhuriyet devletimizin faassai ınüımeyyizesi olan. 
şekle geliyorum. Bizon yeni hükümetimizin bassai 
mümeyyizesi ne İdi Ahvali hazıra dolayısiyle ve pa
ranın aldığı şekle nazaran (hariçten sermaye gelip de » 
bizim büyük vasaiti nedeniyemizin tesisine talip ol
muyor. Bizim de taşradan ecnebiden tajip gelecekte 
vasaiti nakJiyemizj temin edecek dîye beklemeye 
vaktimiz yoktur. Bütçemizden ne yapıp yapıp para 
ayırarak turuku muvasalamızı kendimiz yapmaya 
ahdettik ve bu maksatla program tanzim ettik. 

Bundan idi buçuk sene evvel derhal İki hatan 
inşaasına başladık ve mesut surette devam ediyorduk. 
Arkadaşlar tabiî ekseriniz ziyaret etmâşsinizdlir, ya
pılan inşaat memleketimizde hakikaten iftihar oluna* 
cak şekildedir. Geçenlerde bendeniz Ankara - Sivas 
hattının en mühim kısımlarına gittim, gördüm. Bu 
vatanın evlatları, bu vatanın sermayesi her şeyi va
tandan olmak üzere (bir teşkilât vardır. Bu teşkilâtJbi-
İksiniz ki az çok bu işle meşgul oldum - hakikaten 
hatasız ve matlup derecede, ecnebi heyetlerinin ya
pabileceği intizam ve tasarruf ile işü ilerletiyor ve me
sut bir surette Ileriliyor. Lâkin mesele son zaman
larda bir parça sekteye uğradı, o da tediyatm mun
tazam yapılmamasındandır. Bir kere tedüyat yapıima-
dımı ve böyle işlerde on gün tediyat yapılmaması 
muhakkak altı ay işi durdurur. Çünkü bir defa pa
rasını alamayan amele İşi terk ettimi memleketine 
gider ve onu memleketinden tekrar getirmek 'lâzım 
gelir. Bilakis o, memleketten gelmediği gibi amcasının 
oğluna : (gitme, para verilmiyor) der. Böyle büyük 
inşaatta tediyatm ademi intizamı büyük bir sekte ve
rir. Ona rağmen yüne bir takını vasaite müracaat 
ederek gerek müteahhitler, gerek heyet vazifesini 
yapıyor, iş üevMyecektir. Lâkin bu sene görüyorum 
ki tahsisat geçen seneninkinden azdır. Biz her sene 
bu iş için bir nisbeti mütezayıide ile para koyacak 
idik ve o veçhile mümkün mertebe süratle bu vasai
ti tesis edecektik. Nitekim senede iki üç kanun ile 
elli milyon lira sarf ederek beş senede şunu bitirece
ğiz. (25 000 OOıO) lira sarf ederek üç senede şunu ' 
bitireceğiz diye kanunlar üe yeni bir takım inşaat ilâ
ve ediyoruz ve bunlar yapılacak diye seviniyoruz. 
Fakat görüyoruz ki bunların hepsi kalkmıştır. An
kara - Sivas ve Samsun - Sivas kısmı kalmıştır, ve 
bunların tahsisatı da geçen senenkimdten azdır. 

Filhakika geçen seneki bütçede Ankara - Sivas 
ve Samsun - Sivas hattının tahsisatı sekiz milyon lira 
idi. Bu sene (9 350 000) liradır. Lâkin unutmuyoruz 
ki, geçen sene yetişmedi, üç milyon Ura daha verdik. 
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Şu hakle sekiz milyon değil on bir milyon idi. Sonra 
ve gecen sene ayrı fonUardaki tahsisatı bu sene aynı 
fasıl içerisinde mevcut olan maddelere koyduk. Bina
enaleyh bu sene görüyoruz ki, yegâne hassai mümey-
yizemiz memleketin imarı ve mümkün mertebe mem
leketin vasaiti nakliyesinin tesisi iken bunda da bir 
irtica maalesef hasıl olmuştur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İrticaim, 
ricat mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Senin kelimelerin
den artık usandık. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Siz onu 
benim torunlarıma sorun. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Maliye Vekili Bey 
buyurdular ki, biz bu muvazeneyi hasıl edinceye ka
dar bu sene otuz beş milyon lira kadar varidat geti
recek yeni teklife müracaata mecbur olduk. Arkadaş-
lar; biz geçen sene memurlara gılayı es'ar her sene 
laekal yüzde on, on beş arttığı halde, yeni varidat 
dolayısıyle de es'ann ziyadeliği muhakkak iken me
murlara on para fazla veremedik. Zavallılar böyle 
kutu layemutla nasıl geçindiklerini kendileri de anla
mıyor, bizler de anlamıyoruz. 

Devletin terakkisi memleketin iman için lâzım 
olan paradan geçen seneye nisbeten çok azdır. Geçen 
sene 17 milyon idi. Bu sene dokuz milyon küsur bin 
liradır. Şimendiferler için on dört milyon bütçede 
vardı. Üç milyon tahsisatı munzamına verdik, yekûnu 
on yedi milyon oldu. Bu sene dokuz milyon dokuz 
yüz elli bin liradır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
On yedi milyon yekûndur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu şekilde memle
keti - Büyük bir bar altında demeyeyim - lâkin mü
kellefiyeti geçen seneye nisbetle daha ziyade tazyik 
ettik. Muhakkak yeni varidatla daha fazla tazyik et
tik. Memurine bir şey yapmadık. Memurlar geçen 
seneye nisbetle bu sene daha ziykı maişettedir. Bütün 
bu ahval gösteriyor ki, bu sene geçen seneden gıla 
cihetiyle büyük bir fark vardır. Sonra hiç olmazsa bu 
sefalete memleketin ilerlemesi için katlanacaktık. Fa
kat bunda da bütçeyi tetkik ettikten sonra sükûtu 
hayale vasıl oldum ve meyus oldum. İnşallah iyi olur. 
Bunun çaresi nasıldır? Ben onu bilmiyorum. Lâkin 
hakikaten büyük, faydalı ve mesut bir şekilde bir 
bütçe çıkarıyoruz diye dün sevinirken bugün asıl müs
mir olan bütün bu teşkilât için, bu memurlar bütün 
bu masraflar ne için? Memleketi imar İçin, memleke
ti yükseltmek İçin yapacağımız masarif burada ge-
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çen senekinden yüzde elli noksan netice şu şekiller 
iyi oklu diye bana anlatırlarsa ben de hiç olmazsa bu 
tazyik içinde dünden beri düştüğüm sükûtu hayalden 
kurtulup ve münşerih olurum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yakında mesut olursun, değişirsin. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Yalnız mühendis 
mektebinin, kısmen olsun, tamiri için otuz sekiz bin 
lira konmuş. Ona çok teşekkür ediyorum. Ben büt
çeyi tetkike vaktim olmadığından ve yirmi dört saat 
içinde bütün vekâletlerin bütçesini tetkik imkânı ol
madığından tetkik edemedim. Nafıa Vekâleti bütçe
sini istisna dokyısiyle daha çabuk görüp anlayacak 
bir şekilde meseleyi tetkik ettim ve bu neticeden 
memnun olacak bir şekilde çıkamadım. Meselâ : Bir 
nakliyatı havaiye gibi yeni bir şubei idariye tesis edi
yorum. Küçük bir şey söyleyeyim» bunun ceman ye
kûn masrafı (16) bin liradır. Arkadaşlar; bu on altı 
bin lira ne içindir büir misiniz? Bir tayyare şirketi 
İstanbul'da tayyareler inip kalkması için bir meydan 
tesis edecek, yerini Hükümet tayin etti. 

Ayastefanos civarında bir yerde, zannedersem 
Küçük Çekmece civarında, Hükümetin emriyle şir
ket yer yer istimlâk etti, işe başladı. Ondan sonra yi
ne emir veren Hükümet hayır burası mıntıkai mem-
nuadır. Burada böyle bir şey olmaz dedi. O şirketi 
Hükümet yeniden Büyükdere cihetine nakletti. Bina
enaleyh şirketin istimlâk için sarf ettiği parayı Hükü
met bu defa tazmin ediyor. Yani on altı bin liralık 
bir nakliyatı havaiye dairesi tesis ettik. Bu dairenin 
de bütçede 16 000 lirahk yeri vardır, bir tazminattan 
İbarettir. Zira Hükümet dün hata yaptı, bugün para 
ile o hatayı tamir ediyor. Bundan ibarettir, başka bir 
şey yoktur. Bütün itirazatım tabiî vekili hazıra ait 
değildir. Çünkü o bu idareyi yeni almıştır. Vekili sabı
ka da değildir. Şekil itibariyle görüyorum ki, bu nok
sanlar vardır. Encümen bu noktaları gayet iyi bir su
rette gösterecektir. Hakikaten arkadaşlar, paramız az 
idi, bu şekilde koyduk. Muvazeneyi yaparken geçen 
seneki şekilden daha az iş yapabiliyoruz. Yani mem
leketin, şekli Hükümetin faideli surette ilerlemesine 
yardım edecek miktarın yüzde ellisini kesmeğe mec
bur olduk. Yalnız memurları geçindireceğiz. Onların 
geçinmesinde de Allah imdat eylesin, memurların ge
çinmesi de bir meseledir ya, lâkin asıl bu teşkilât 
memleketin imarı, âtisinin temini, refahı için idi. Ona 
dair olan masrafın da % SO ŝini kestik dese idi ve bizi 
de bu zahmetten 1 yırtarsa İdi daha iyi olurdu. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) —-
Muhtar beyefendi, büyük köprüler, sular şimendifer-
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terden (bahsettiler. Geçen sene yollar hakkındaki tah
sisat* üç milyon, bu sene (70 000) istikşafa* ile butik
te <2 220 000) lira görüyorlar. Yalnız lütfen 341 büt
çesinde (C) cetveline bakarlarsa bundan (540) bin li
ranın son celsede tevkif edildiğini görürler. Yani 
mevkufat bütçesini okurlarsa orada Nafıa bütçesin
den (540) bin liranın tevkif edildiğini görürler. 1341 
senesi matbu bütçenin 90 ncı sayfasını açalım, Nafıa 
Vekâletinin mevkufatı (4 658 780) Uradır. Yani bütçe 
(19) milyon lira olarak kabul edilmiş, bilâhare 
(4 658 000) lira tenkis edilmiştir. Bu tenkis edilen 
miktar Devlet yollan ve büyük köprülerdendir. Şu 
halde geçen sene bunlara verilen para üç milyon de
ğil, üç milyondan (540) bin lira noksandır. İşte 
(2 460 000) liradır. Bu sene konulan para (2 420 000) 
liradan ibarettir. 

Sular Kısmına Gelince : Bunda Muhtar Bey yeni 
bütçedeki Konya Sulama İdaresinin ve Van Gölü İş
letme İdaresinin tahsisatım cem edip tetkik ederler
se, sulara verdiğimiz paranın, geçen seneye nisbeten 
bu sene (200) bin ura kadar fazla olduğunu görürler. 
Müsaade buyurulursa geçen seneki bütçemizin 191 
nci sayfasında (263) neti faslın su işleri diye bir mad
desi vardır. Okuyanın : 

İd Sulama, kurutma (270 000), 

2. Konya Ovası Sulama İdaresi memurin ve 
müstahdemin maaşatı 13 763 ki, bu sene o memurin 
maaşatı kısmına geçmiştir. 

3. Konya Ovası Sulama İdaresi ameliyatı 
(125 000) 

4. Van Gölünde vapur ve saire tedariki işlet
me maaş ve masarifat ve tamirat (40 000) liradır ve 
yekûnu (448 764) liradır. Şimdi bu sene koyduğumuz 
tahsisatı cem edelim. Bu sene sular için (300) bin lira, 
Konya Ovası için (125) bin lira, Van Gölü için (40) 
bin uradır. Konya Ovası ile Van Gölünün memurin 
maaşatı memurin kısnundandır. Yekûnu (465) bin 
lira ediyor. Geçen seneki (448 764) liranın yine arz 
ettiğim 90 ncı sayfadaki mevkufat için de (70) bin 
lirası vardır ki, onu da tenzil ederseniz görürsünüz ki, 
bu sene sular için konan para geçen seneklnden (200) 
bin lira kadar fazladır. 

Şimendiferlere gelince; Muhtar Beyefendi • Biraz 
tezadda vardır - buyurdular ki, behemahal çok şimen
difer yapmak, sonra izah buyururlarken dediler ki, 
tediyat olmadı. Onun için amele dağıldı. Binaenaleyh 
tediyat yapmamak çok fenadır. Çünkü amele uzağa 
gider toplamak imkânı yoktur. Bu sene encümenin 
ve Hükümetin buna meydan vermemesi lâzımdır. 

Yani kendi kudrethniz kadar iş yapmaktır. Ne kadar 
tediye kabiliyetimiz varsa o kadar iş yapmaktır. 

Maliye Vekili Hasan Beyefendinm j söylediklerine 
cevap verirlerken buyuruyorlar ki, otuz beş milyon 
lira fazla varidat bulundu. Bununla daha fazla iş ya
pılacaktır. Zannediyorum ki, otuz beş milyon Ura ite 
ancak bu kadar iş olabilir. Geçen seneki tahsisat bu
lunabilir. Geçen seneki tahsisatımızı ancak bu sene 
İlâve ettiğimiz varidatla bu dereceye kadar getirebi
liriz. Binaenaleyh encümeniniz ve Hükümet öyle bir 
ittifakta bulundular ki, masarif ile varidat aynı dere
cede bulunsun. Fakat masarif geçen senenin yekûnu
nu ancak bir milyon tecavüz edebilir. Fazla tecavüz 
edemez. Çünkü varidat o kadardır. Geçen sene vari
datımız (153) milyon lira idi. Amelenin dağılması 
tediyat yapılamaması bu farktan mütevellittir. Buna 
meydan vermeyelim. Kudretlerimizi kabiliyeti tediye
mize göre toplayalım ve o daire dahilinde istetelim. 
Encümenin nokta! nazarı budur. Bu noktai nazara 
Hükümet de iştirak etmiştir. 

Bâmiyorum Muhtar Beyefendi bizim yine evvelce 
geldiği gibi yirmi beş milyon Ura kabul edip ondan 
sonra yine amele dağılsın, hiç bir şey yapılmasın, bu
nu mu istiyorlar? Memurlardan bahis buyurdular. 
Dün de, bugün de arz ettim ki, memurlara zam yap
mak bizim de en büyük arzumuzdur. Heyeti Çeme
nin de en büyük arzusudur. Fakat efendiler, insaf bu
yurursunuz; memurlara zam yapacağım derken altı 
ay memura maaş vermezsek o memur memur olur 
mu? Zam yapmaktansa hiç olmazsa aydan aya ma
aşım verin. Zam yapıp dört beş ay maaşım vermeye
lim, bu doğru mu? Bunların vaziyeti ne olur? Bura
da muntazaman verelim yahut hiç vermeyelim. 

O hakle encümeniniz bütçeyi tetkik ederken ga
yet hakiki ve gayef açık olarak tetkik etmiş ve o su
retle arz etmiştir. Eğer havaî zam edelim ve fakat 
vermeyelim denirse encümen böyle bir yokı girmemiş
tir ve arkadaşlar da böyle bir yo] istemiyor. Hakiki 
bir bütçe istiyor ve hakiki bütçe olunca tediyatımız 
da hakiki tediyat okır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, rakam
ları arz ederken elimdeki vasait encümenin ve Hükü
metin vasaMdü ve bu sene bütçeyi Meclise takdim 
ederken geçen senenin tahsisatı diye bir sütun açmış
tır. Bu sütunun 397 nci fasonda sular için 540 bin Ura 
tahsisat yardı. Bu sene için encümen 300 bin Ura koy
muştur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mevkufat. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade buyuru
nuz. Mevkufa! meselesini sonra arz ederini. Encü
men, bu sular içinde Konya ve Van Gölü meselesi 
vardır diyor. Konya Irva ve İska İdaresinin işletme 
masarifi, demirbaş eşya namiyle 405 nci fasıl olmak 
üzere yine Hükümetin geçen sene Meclise takdim et
tiği sütunda yüz yirmi beş bin lira vardı. Encümenin 
Konya irca ve Iska Dairesi için ceman aynı olarak - bu 
seneki bütçe tutumunda da vardır 450 bin liranın 
içinde maliyenin bize verdiği şey de geçen sene 'bu 
da dahildir diye faslına ayrıca koymuştur. Van Gölü
nün de işletme masrafı, idare masrafı, demirbaş mas
rafı diye bu sene teklif yaparken geçen sene için de 
toptan kırk bin lira koymuştur. 

İdare masrafı, işletme masrafı, demirbaş eşya 
masrafı olarak, otuz bin, dört bin, altı bin lira ki 
ceman kırk bin liradır. O da ayrıca vardır. Binaena
leyh bunları bendeniz ayrı ayrı tetkik ettim. Yeni büt
çede bana, bunlar yok gibi geliyor. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Zannederim Meclisi Âlinin kaibul ettiği bütçe bundan 
ibarettir. Tetkik buyururlar. Sayfalarını ve fasıllarını 
arz ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Maliye Vekilinin 
bize verdiği bu kitap, bu rakam doğru değilse ben
deniz bütçe için yeni bir kitap yapacak değilim. En 
ziyade itimat edeceğim, Maliye Vekilinin bize verdiği 
bu resmî kitaptır... Kara kaplı değil ama bu kitap
tan malumat alamazsam bitmem başka nereden ma
lumat alayım? 

Bendeniz maliye noktai nazarından vaziyetimizin 
çok iyi olmadığını biliyorum. Fakat ne olursa olsun, 
ne yaparsa yapsın, hatta başka yerlerden keselim. Lâ
kin dün Maliye Vekilinin hakkiyle söylediği gibi 
Devletin umum masarifinin yüzde yirmi beşi, vasaiti 
nakliyenin noksanlığından ileri geliyor. Binaenaleyh, 
bu yüzde yirmi beşi belki Müdafaai Milliyeden, belki 
Maliyeden, hatta belki Maariften kesmeli ve mutlaka 
bu yollan yapmalı! 

Zaten bizim hassa! mümeyizemiz, şimendiferleri 
yapacağız, ve bırakmıyacağız idi. 

İki seneden beri. mezkûr olarak söylenebilir ki bu 
veçhile gidiyorduk. Bu sene, bu miktarda gidemiyo
ruz. Onlara teessürümü beyan ettim. Ve isterdim ki, 
hakikaten bu bütçe darhğiyle beraber başka yerler
den keselim, memurların bir kısmından keselim bu 
yollan yapalım. Sonra teşkilâtı hususiyedeki memur
lara da devletin şimdiki resmî memurlann maaşların
dan fazla maaş vermeyelim. Teşkilâtı hususiyeyi 

ararsanız 600 lira, yedi yüz lira, 800 Ura maaşları 
vardır. Aym iktidarda olan devlet memurlannın beş 
bin kuruş maaşı vardır. O teşkilâtı hususiyedeki me
murları da şöyle yapalım böyle yapalım ve bu mem
leketi kurtaracak olan vasaiti nakliyemizi tesis ede
lim. Bunun için ne yapıp yapıp, çok para tahsis ede
lim. Hatta bunun için borca da girelim. Ben bu mak
sadı takip ediyorum. 

REİS — Efendim; bütçenin heyeti umumiyesi hak
kında başka söz isteyen var mı? Yoktur. Fasıllara ge
çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

501 Merkez maaşatı 39 340 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

502 Merkez ücüratı 47 620 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

503 Vilâyetler memurini maaşatı 128 210 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

504 Vilâyetler ücüratı 209 640 
RElS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

505 Mazulin maaşı 6 000 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

506 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 270 521 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

507 ihtisas ücreti mahtuası 4 800 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

508 Vilâyatı baîde tahsisatı 30 000 
RElS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

509 Merkez ayniyatı sabitesi 17 000 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

510 Merkez levazımı 6 500 
REİS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

511 Merkez müteferrikası 5 000 
RElS — itiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 
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512 Vilâyetler ayniyatı sabitesi 184 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

513 Vilâyetler levazımı 16 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

514 Vilâyetler müteferrikası 3 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

515 Masarifi müştereke 137 600 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

516 İstikşafa* 70 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

517 Yollar 2 150 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

518 Sular 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

519 Nakliyatı havaiye 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

520 Ecnebi mütehassısları 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

521 Avrupa'ya gönderilen talebe 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

522 Cemiyeti akvam komiserlerinin 

300 000 

16 000 

12 000 

14 000 

11 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

523 Erzurum » Sarıkamış Demiryolla
rına muavenet 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

524 Edirne - Karaağaç hattı istimlâk 
resmi 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

300 000 

5 000 

Ura 

525 Edirne « Karaağaç hattının mericin 
tuğyaniyle bozulan aksamı için 
1339 - 1341 senelerinde yapılmış ye 
1926 senesinde yapılacak tamirat 

10 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Efendim; Ak
saray hattı için kabul edilen kısmın, bu sene tay edildi
ğini görüyorum. Başka yerden, başka fasıllardan ke
serek hiç olmazsa buna da istikşafa! masraf i için bir 
miktar kabul edilmesi her halde muvafık olurdu. 
Anadolu'nun zahire ambarı olan buğdayı, yağı, her 
şeyi çürüyen Aksaray ve havalisine yapılacak olan bu 
hatta, zannederim Mersin Umanı kadar mühimdir. 
Her halde buraya biraz para ayrılması lâzımdır. 

REİS — Başka mütalaa var mı? Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

526 Kütübü fenniye ve matbuatı fenni
ye esmam ve mükâfatı , 3 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

527 Ankara'da inikat edecek fenni kong
reler masrafı 1 500 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

528 Limanlar ve demiryolları 9 950 000 
REİS — İtiraz eden var mı? Ka
bul edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; bu beş 
yüz yirmi sekizinci fasılda Trabzon - Erzurum hattı 
ve Trabzon limanı maddesi vardır. Bunun için iki la
kırdı söyleyip ineceğim. Malumu âliniz bir kanun var 
bu hattın inşası ve ikmal müddetini tayin ettik. İn
şa ve ikmali için tahsis olunacak parayı da koyduk. 
Geçen sene bütçenin müzayakasından dolayı beş yüz 
bin Ura koyduk ve belki inşasına başlanır ve bir şey 
yapıhr diye ümit ettik. Bu sene Hükümet, 90 bin Hra 
tahsisat ile Meclise getirdi. Encümen de on bin liraya 
indirdi. Çok rica ederim arkadaşlar, on bin Hra ile 
keşfiyat yapılamaz. Trabzon - Erzurum hattı Trabzon 
limanı, elli milyon liralık bir iştir. Çok rica ederim. 
Encümen; bu on bin lirayı ne için koydu? Bütçemiz 
müsait değildir der ve koymayabilirdi. Bu on bin lira 
ile bir iş olmaz, keşfiyata yetişmez. İnşaat olmaz. 
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Kulübe inşa edecek değiliz, dağları deleceğiz. Şimen- t 
difer inşa edeceğiz. Elli milyon liralık bir işin başla- I 
ması için bu para kâfi değildir. Bu on bin lirayı ne I 
için konduğunu encümen izah etsin de ben de tesfiyei I 
sadr edeyim. Bu kadar para güzergâh tayini için de I 
yetişmez. j 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Yalnız limanın etüdü için. I 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, vaktiyle 
Jarkson Şirketine altı bin altın mukabilinde limanın I 
keşfiyatı yaptırılmış. Evrakiyle beraber meydanda du- I 
ruyor. Etüdü mevcuttur. Hatta matbu mevcuttur. j 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ereğli'nin 
ehemmiyetini iki üç kelime ile ifade etmek lâzım gelir- I 
se Ereğli'nin şimaldeki Hamburg, Akdenizdeki Marsilya I 
gibi Karadenizlin parlak ve feyizli bir limanı olaca
ğım söylemek kâfidir. Bir gün bir vesile ile yine bu 
kürsüden arz etmiştim ki, milletin çalışkanlığı ve 
Cumhuriyetin feyzi sayesinde ticaretimiz yakından o 
dereceye varacak ki, ithalât ve ihracat itibariyle Hay
darpaşa Limanı, rıhtımı katiyen tahammül edemiye-
cektir. Mutlak surette Ereğli Limanı gibi bir liman 
vücuda getirilecek ve Anadolu merkez ithalât ve ih
racatı için orası kucağını açacaktır. Garbi Anadolu I 
için İzmir, yine merkezi Anadolu için ve bir kısım 
garbi Anadolu için de İstanbul kalacaktır. Şu halde 
vekil beyden soruyorum, hiç tereddüde hacet yok I 
iken aca^ba, Ereğli - Ankara hattı Filyos tarafından 
mı gitmeli, Filyos'a bir liman mı inşa edilmeli, yoksa 
Allah'ın asırlardan beri bize bahşettiği koskoca bir 
Ereğli Limanı varken Ereğli Limanına mı gitmeli? 
Rica ederim arkadaşlar, bunda hiç tereddüde hacet 
yoktur, Ereğli'yi tanıyanlar bilirler, ne diyeyim Allah 
bütün güzelliklerini oraya verdikten maada, bütün iyi
liklerini de bahsetmiştir. Kömür madenleri, orman
lar, yalnız bir rüzgâra maruz kalması gibi meziyet
ler ve saire ve saire hangi birini tadat edeyim? Şim
di sözüme nihayet veriyorum. Ben (1 955 000) raka
mına mukabil encümen tarafından (50 000) liranın 
konulmasına hiç mana veremedim. Acaba buda mı 
etüt? Ereğli Limanı hiç etüde muhtaç değildir, Ereğ
li - Karadere hattı vesilesiyle bütün etütler yapılmış
tır. (Etüt ne demek sesleri) Efendim, tetkik demek
miş. (Tetkik ne demek sesleri) araştırma... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Araştırma, (reşerş) mukabilidir. \ 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Yanlış \ 
diyorlar. Demin Muhtar Bey söylerken hatırıma gel- i 
di„ ben Silivri'de kaymakam iken yirmi beş bin lira- ! 
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hk bir iş için beş yüz lira gönderildi. Ben bu parayı 
denize atmayacağım dedim. Nafıa Vekâletine karşı 
mühendisleri de kandırdım, yapacağını hileyi yaptım 
ve nihayet o beş yüz lirayı Hükümete kazandırdım. 
Buraya (Elli bin) lirayı koymak denize atmak demek
tir. Yalnız asıl şunu öğrenmek istiyorum ki, tereddü
de mahal yok iken Filyos mu, yoksa Ereğli mi, buna 
Hükümetçe ne karar verilmiş ise lütfen bunu izah 
buyursunlar. Filyos'u tanımazsınız, arkadaşlar bura
sı bataklık beş on haneden ibaret, burada yeniden 
liman yapılır mı? Yapılmaz mı diye tetkikatta bu
lunmak beyhude masraftır ve paramıza yazıktır. Bu
radan daima tekrar ediyorum. Bu milletin, Cumhuri
yetin saniyeleri aylar değil, yıllar kadar ehemmiyetli
dir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendiler, senelerden be
ri sarsıntıya uğrayıp giden Adapazarı ~. Arifiye hattı 
şöyle bir tarafa kaldı, ondan sonra Ereğli - Ankara 
hattı çıktı, bu hattın ormanı zengin yerlerden geçe
rek Bolu'ya varacağı söylendi. Binaenaleyh Bolu'nun 
iktisadiyatına - ve bilhassa dahile ve Ankara'ya doğ
ru sevkıyatta bulunacağı için - çok yardımı olacağın
dan dolayı halk sevinç içinde idi ve bir çok teşebbü-
sat vardı. Bilâhare haber aldık ki, bir heyeti keşfiye 
tekrar bu hattın Aydos'u aşarak ve çıplak bir vadiye 
düşerek, Çerkeş'ten Soğanlı Çay vadisini kat ederek 
450 - 500 kilometre mesafe katetmek suretiyle Saf
ranbolu'ya oradan Bartın'a müntehi olacağı anlaşıl
dı. Bendeniz bu ciheti vekili muhteremden soruyo
rum, hattı zatında iş böyle ise oraya evvelce Ereğli 
- Ankara demeye idi. Çubukabat - Safranbolu, veya 
Çubukabat s- Bartın denilmesi daha muvafık olaca
ğını zannediyorum. Halbuki kanun Ereğli - Ankara 
diye daha yakında çıkmış ve mürekkebi kurumamış-
tur. Bendeniz bu cihetin izahını rica ediyorum. 

NİYAZİ BEY (Mersîn) — Efendim, 528 nei fasıl 
münasebe'tıyîe arz edeceğim nokta bir meselei kanuni
yedir. Bu 528 eci fasıl muihteflif mevaddı muhtevidir. 
Bu maddelerin ekserislİMİn ihtiva ettiği tahsisat, fcava-
n'jıiil mahsusa ile vaziyeti taayyün eden umuru nafıa
dır. Tahsisatı kavaıiini mahsusaya müstenit bulunan 
umur ve hidematı nafflanın ayrı aym bir fasıl mevzuu 
tfeşk'il etmesi k a p eder. Malumuâfinizdiir ki, bütçede, 
kanun mahiyetinde olarak, kabul edilen, fasıllardır. 
Ydksa maddeler değildir. Binaenaleyh burada bir yan
lışlık görüyorum. Bu zühulün tashihi bütçe noktai 
maziarınldan zaruridir. 

İkinci bir noktayı arz edeyim. Bunu geçen sene de 
işaret etmliştim. Bütçeyi ithal olunan herhangi bir tali-
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sisat lâzfomifîfa bir hizmet mukabilidir. Eğer meclis
te bütçeye bir tahsisat vaz edilecek ve o tahsisat da 
asla sarf edilmeyecekse, o halde Meclisi Âlini, Bü
yük MMet Meclisinin iradesi, infaz edilmemiş olur 
M asla kalbul edilemez. Eğer medisce herhangi bir 
şey için tahsisat vaz edilmiş ise onun için inşası mec
lisçe matluptur ve onun bilinmesi lâzımdır. Bu bir me
seldi kanuniyedir, binaenaleyh onu yapıp yapmamak 
hükümetin yedi İktidarında, yedi ihtiyarında değildir. 
Bu -noktai nazardan izahat rica ederim ve fasd nöktai 
nazarından bütçenin tahsillini de ayrıca istirham eyle
rim. 

NAFİA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — An
kara - Ereğli hattının mebde ve mürttehasam tayin et
mek için heyeti mütefenriine tarafından bir çok mü
talaa! vardı. Onun İçin bir heyet çağırarak, bu heyet 
hangi limana müttehi olacağım ve hangi güzergâhı ta
yin edeceğini tespit edip gelecektir? Filyos o meyanda 
Söylenmişti, giden mütehassıslar Puyosun münasip ol-
madığını, Ereğli'nin daha münasip olduğunu söyle
miştir. O mesele haBohıranuştur. Güzergâh meselesine 
gelince; muhtelif güzergâhları tetkik ediyorlar, güzer-
gâbinr için henüz karar verilmiş değildir. 

iMersln Umanı meselemi hakkmda encümen cevap 
veı'ecekth'. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — 
Geçen sene kalbul buyurulan bütçenin fasıllarında şi
mendiferler birer madde olarak gösterilmiştir. Zanne
derim Niyazi Beyin arzusu yalnız Mersini ayırmaktır 
bunu istihdaf ederek umumi mütalaa dermeyan etti
ler. Geçen sene elimizdeki bütçe kanununda arade -
Diyarbekir hattı, Samsun - Sivas hattı Uzunköprü 
hattı, Trabzon - Erzurum hattı, Tavşanlı hattı ve 
Trabzon Hmanı ayrı ayrı birer madde olarak göserll-
miştfr. Yani bir fasıl içerisinde maddeler ayrı ayrı 
gösterM'ş^r. 

Buyurdular ki; bir işin tahsisatı bütçeye konunca 
behemahal icra edilmelidir. Varidat varsa!.. Para ol
madığı zaman hidematı devleti terk etmek veya ona 
bakmamak mı icap eder? Memurine maaş mı verme
meli? Yoksa ehem olan masrafı mı ihtiyar ermeli? 
Her halde bu hükümetin takdirinle kalır bir iştir. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bendeniz zannediyo
rum ki, kürsüye çıktığım zaman arkadaşlar Mersin 
Limanından bahsedeceğim fikrinde bulundular. Hal
buki bendeniz Mersin Limanından bahsetmedim. Bu 
doğrudan doğruya Meclis işi olmuştur. Bir kanun 
meselesi olmuştur. Bunun yapılmasını Meclis arzu 
etmiş ve tahsisatını vaz etmiştir. Binaenaleyh Niya

zi'nin işi değildir. Takip etmek doğrudan doğruya 
Meclisin hakkıdır. 

Yalnız fasıl meselesi hakkındaki mülâhazaya Ab-
diillıalik Beyin bendenize vermiş okluğu cevaba tek
rar cevap oOarak arz edSyim ki; geçen sene bendeniz 
bütçe münasebetiyle bu noktayı arz ettim. Fakat na
sılsa heyeti umumiyesinîn müzakeresi esnasında söy
lediğim için sonradan ihmal edildi. Fakat iyi dikkat 
edilecek olursa umuru nafıaya ait kavanlirii maîısu-
sada diyorki; senesi zarfında sarf edilmeyen tahsisat 
sene! atiyeye devredilecektir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — O usul mül
gadır.; -

NİYAZİ BEY ^Mersin) — Fakat kanunlar unut
mayınız ki meridir. Bu kanunlar meri İken filan mad
deden filan maddeye bir fasıl dahilînde tahsisat nak
letmek salâhiyeti heyeti veküeye ait iken bunun telifi 
imkanı var imdir? Bendeniz anlayamıyorum. Her fa
sıl bir maddei kanuniyedir. Her hangi bir kanunla 
umuru nafıaya ait veya her hangi bir şeye ait bir şey 
kabul edilmiş ise o, bir faslın mevzu olabilir. Madde 
mevzu olamaz. 

(Bu bîr prensip meselesidir. Geçen sene bendeniz 
yine bu itirazı serdettim, fakat Nafıa\ bütçesinin he
yeti umumiyetinde söylediğim için nasılsa unutul
du. Fakat, sarahaten mevzubahis olup reddedilmedi. 
Hata her zaman tashih edilmek lâzıtn gelir. Bütçe 
şekli budur» başka olamaz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Refiki muhteremim Niyazi Beyefendi mülahazatı 
umumiye olarak söylediklerini, Mersin için söyleme
diklerini ifade buyurdular. Fakat o tahtında müstedir 
hüve idi. Nitekim ben de bu meseleyi şimdi, Trabzon 
tahtında müstedir hüve olmak üzere konuşacağım. 
Filhakika 528 nci f ashn her maddesi Meclisi Âlice ka
bul edilmiş olan bir kanunu mahsusa müstenittir. Bu 
itibarla Mersin limanının Trabzon hatlına hakkı rüç-
hanı olmadığı gibi Kütahya - Tavşanlı hattının da 
Erzurum - Trabzon hattına hakkı rfiçham yoktur. 
Yalnız teklif buyurdukları sekil meseleyi halletmez. 
Farz ediniz ki 528 nci faslın bütün maddeler! ayrı 
ayrı birer faslı mahsustur. Kavanin mahsusası ne di
yor? Senesi zarfında o umur için vukubulacak sar-! 
fiyat buraya konulur diyor. Vaziyeti maliye dolayı» 
siyle, buraya konulan 7, 8 şebekenin bîrden yapıtmav 
sına imkân yoktur - velevki fash mahsus olsun - yani 
faslı mahsus olmakla maddei mahsusa olmak veya 
bir f ashn yekdiğeriyle münasebet ve irtibatı olan bir 
maddesi bulunmak - netice itibariyle hiçbir faidei 
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ameliye temin etmez. Bendeniz zannediyorum ki ye
dinci maddedeki Trabzon - Erzurum hattı, Trabzon 
limanına dair kamın o kadar kati ve sarihtir ki hatta 
ahi senede ikmali mevzubahistir. Mersin limanı hak
kında böyle bir şey de yoktur. 

'NİYAZİ BEY {Mersin) — Vardır. 1343 senesi ya
ni 1927 senesi nihayetine kadar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
(Mevcut tahsisatla hepsine seyyanen başlamak lâzım 
gelirse her biri birer kanunu mahsus ahkâmından 
olan bütün maddelere serpiştirerek işe başlamak lâ
zım gelir. Halbuki bunda faidei ameliye yoktur. 
Memleketin menafii umumiyesİ ve haklan ayrı ayrı 
yapmak İçin takip ettiğimiz gaye bu tarzı harekete 
manidir. Sekiz hatta bîrden başlayıp da her sene her 
birinden sekizer kilometre yapmakla, bunlardan ikisi
ne başlayıp senede ellişer, yüzer kilometrelik birer 
şebeke vücuda getirmek yollarından hangisini intihap 
etmek lâzımdır? ilmen ve fennen şüphesiz ikinci tar
zı hareket doğrudur. Mülazahatı umumiye içinde, 
memleketin menafii umumiyesİ mevzubahis olan hu-
susatta rejiyonal menafii* dairei intihabiye menafii 
tatmin edilemiyor. Maalesef hep aynı vaziyet karşı
sındayız. Ben kendiimden bahsediyorum. Demiryol
ları öyle şeylerdir ki, bunları yaparken yalnız o hat
ların temin edeceği menafii iktisadiye menafii ticari 
ye değil aym zamanda memleketin umumî menafii 
âliye ve askeriyesi, emniyet ve asayş mesaili herhan- \ 
gi bir ihtimalde o hatların bize müfit olacağı düşünü
lerek yapılır. Binaenaleyh bu hatırın inşaatına baş
landığı zaman daima bu müjahazai umumiyeye göre 
yürümek lâzımdır. Erzurum'dan başlayarak beri ta
rafa doğru inşaata devanı etmek çok doğru olur. Fa
kat edemiyoruz, bunun sebebi nedir? Hattın diğer 
hatlarla münasebetini düşünerek yürümek mecburi
yetindeyiz. Arade - Dryarbekir hattı ki dar bir hattır. 
'Bunun tehirine ve başka bir istikamette umumî bir 
hat yapılmasına saik olan esbabı, bu hususdaki ka
nun müzakere edilirken alâkadar makam izah etti. 
Bendeniz demek istiyorum ki; bu 528 nci faslın her 
maddesini müstakil bir faslı njahsus yapsak ve her 
birine muayyen para dahi koysak, hatta etüt gibi, 
yabut beş on metre musabı taştırmak yahut bir mik
tar arazi istimlâk etmek gibi işe başlıyoruz dedirtmek
ten başka bir manası olmayan faaliyetler, o hatlara 
fiilen sarılmak demek değildir. Bunu inkâra mahal 
yoktur. Fakat her biri birer faslı mahsus olsa ne 
olacaktır? Sorarım Niyazi Bey; kendileri hükümette 
bulunsalar, Maliye Vekili olsalar Ankara - Sivas şe
bekesi gibi - kî, birinci, şebekede - Ulukışla hattiyle baş-
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layarak 'memleketin bütün aksamı garbiyesi ile mah
reçler ile vasıta olacağı muhakkak bulunan ve diğer 
mülahazatı askeriye ve fennîyeyi cami olan hatta mı 
devam edelim? Yoksa onu yarıda bırakalım da Er
zurum'dan mı başlayalım? Şuradan haşlayalım, bu
radan başlayalım diye mi? Karar verirler. Hükümet 
İçinde bulununca ve iş bir memleket işidir diye dü
şünülünce eldeki paranın hepsine ademi kifayeti 
takdirinde hangisine tahsis edileceği meselesinde, ben
deniz zannetmiyorum ki geçen sene hükümetin tut-! 
tuğu yoldan başka kendileri bir hattı hareket imkâ
nını bulabilsinler. Faslı mahsusa tahsisat koymaktan 
bir şey çıkmaz. Bendeniz Niyazi Beyefendiye bütçem 
nin içerisinde öyle fasıllar gösteririm ki hepsi faslı 
mahsustur. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — O halde niye kanun 
getirdiniz, bütçeye koydunuz? 

MALÎYE VEKİL! HASAN BEY (Devamla) — 
Kanun yaptık. Fakat elde bulunan para ile bütün 
işleri göremeyip de bazılarını terk etmek mecburi
yetinde kalınca faide, ehemmiyet ve zaruret *tîba« 
iliyle ikinci derecede kalanların tehiri zarurîdir. Nite
kim bu fasıllara konan paralardan mühim miktarı 
Nafıa Vekâleti bütçesinde olmak üzere (4 600 000) 
liralık münakale mevkufat var. Meclisi Âh' kanun ya
parken vaziyeti tetkik ederek bu hatların tevkifine 
inşa edilmemesine karar vermiştir. 

NİYAZİ «EY (Mersin) — Meclisi Âli memleke
tin şimendifer siyasetini bilmeli! 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY <Devamla) — 
Efendim, Meclisi Âli bunu bilmektedir. Yani yapı
lan teivkifat tutulan paralar Meclisi Âlinin malumatı 
haricinde değil bilakis malumatı dairesinde ve şu fasıl
dan 500 bin lira şuraya geçmiştir, şöyle olmuştur diye 
kendisinin tasvibine iktiran eden kanunlarla yapıl
mıştır. Arz ediyorum ki kanunları yaparken Meclisi 
Âli şimendifer siyasetinin tarza tatbikine agâh olmuş
tur ve tasvibine izhar etmiştir. Bendeniz neticeten arz 
ediyorum. Şurayı yapaflım burayı yapalım. Amenna. 
Memleketin ihtiyaçları dairesinde her şeyi yapmak 
lâzımdır. Bu hususta kimseyi bekleyemeyiz. Fakat hep
sini yapalım derken hiçbirisini yapamayacağımız mu-* 
hakkaktir. Faslı mahsus olsa bile kudreti maliye mev
cut olmadıkça bu hizmeti yapılacağına elde delil yok
lar. Faslı mahsus vardır ki kifayeti maliye mevcut 
olmaması hasebiyle yüzde doksan beşi tehir edilmiş
tir, yapılamamıştır. Bunların madde olmakla fasıl ol
ması arasında tatbikatta bir faide1! ameliye yoktur. 
Keşke imkân olsa da gerek Mersin umanını, gerek 
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Trabzon hattını ve gerek diğer battan yapsak. Oniarm 
ehemmiyeti ticariye ve fktisadiyesi malumdur ve kim
se İnkâr edemez. Ancak yapamadığnmzın sebebi kod-
rethnizin ademi kifayetidir. LâyükeMulJâha nefsen 
İBâviis'übâ... 

NtYAZİ BEY (Mersin) —Efendim, bir sual so
racağım. Vekil Beyefendinin Söyledikleri şeylerin kıs
mı azamı Nafıa Vekâletine ait mesaiMir. Vekili aidin
den soracağım şey evvelâ şudur: (Esas itibariyle vaziye
ti kavarfim mahsusa ile muayyen tahsisat bütçe nokta! 
nazarından madde mevzuu mu okır? Yobsa fani mev
zuu mu olur? 

İkincisi : O kanunlarda tahsisatın senei âtiyeye 
devri esası kabul edilirse bu madde şekliyle kafbiü te
lif mMir? 

Üçüncüsü : Aynı kavanrai mevzuada meselâ (Na-
fıa bütçesinde ... inşaat namiyle açılacak ... fasla) 
veyahut (faslı mahsus olarak Nafıa bütçeline kon
muştur) diye tasrih edilirse artık bütçede madde ola
rak zikredilebilir mi, edilemez mi? 

Dördüncüsü; Ibu sene bizzat hükümet büze muh-
teHf nafıa kanunları getirdi. Elbette devletin vurunu 
takdir eden MaUye Vekili Beyefendi de hükümetin 
İçinde bulunuyorlardı. Maliye Vekili Bey böyle bir 
kanunu Meclise getirmemeli idi ve böyle bir kanu
nun müzakeresinde kan eden İtiraza* re müdafaatım 
yapmalı İdi. Fakat kanun yapıldıktan ve tahsisat ka
bul edildikten sonra hükümet onu yapmakta <ve yap
mamakta muhtar olabiKr mi? 

IMAUtYE VEKİIİ HASAN »EY tflrabzon) — 
Eğer kanunu mahsusunda bir işe sarfedüecek para 
filân (bütçeye faslı mahsus olarak konacak denmiş 
ise..,* 

NİYAZİ BEY {Mersin) — Sarahaten!.. 

MAUYE VEKMA (BASAN BEY (Trabzon) — 
O madde olarak konmaz. Faslı mahsus olarak konur. 
iBöyie kanunu mahsusta kayıt yok ise mtiteamil olan 
şekil, bilhassa senelerden beri Meclisi Âlinin nazarı 
tasvibinden gecen Nafıa Vekâleti bütçesinin şekli, her 
biri bir kanunu mahsus olan inşaatı nafıa bütçesinin 
herhangi bir faslının maddeleri olarak yazılmaktadır. 
Buna hiçbir manii kanunî yoktur. Eğer herhangi bîr 
kanunda o inşaatın, bütçeye, Iash mahsus olarak ko
nacağına dair bir sarahat yoksa (var sesleri) müsaade 
buyurunuz. Ondan sarfedilemeyen parayı ertesi sene* 
ye devretmek, yani tahsisatı müdervere kabul et
mek demektir. Senesi zarfmda sarf edilecek tahsisa
tın tamamen sarfedöenıeyen bakiyesini ertesi sene 
sarfetmek üzere hükümete merzuniyet vermek, isin 

şefcüni bozan, içinden çdafanaz bir hale getiren ha-
kiyeleci böyle ee^mi â*ryej*e devretmek üaere yapılmış 
«lan İcammlardır, 

ŞÜKRÜ «EY (Bonı) — O vakit itiraz etmeli 
İÜBİZ. 

MALtYE VEKİLİ HASAN BE¥ ((Trabzon) — 
O vakit wkfl khn ise o itirazını yapmıştır. Sen idi 
isem ben de yapmışımdnv Binaenaleyh Meclisi Âti 
bütçenöı huamtmı bozan vaziyeti maHyenin iyi bir 
«mitte yttrtiatesi Böktai nazanndan teşevvüş ika eden 
böyle devre» tahsisat tektiflai artık bırakmıştır. Hü
kümet dahi bu usulü terk etmiştir ve zannederim bu 
sene hiç devreli tahsisat teklif edihnemişir. Her mese
le hakkında yaptığımız bütçeler devresinde olarak ya
pılmıştır. 

Devreli veya devresizin manası nedir? Herhangi 
bir hizmetin tamamen İfası için bir kanunu mahsus 
ile yekûn 'bir para kabul edilmiş İse, başladığım bü
yük bir iş ise, büyük bir inşaat mevzubahis ise, Trab
zon limanı gibi Erzurum hattı gibi bir kere bunların 
masraflarının yekûn İtibariyle 'bir sene bütçesine kon
masına imkân yoktur. O sene ne sarfedüirse, o sene
nin bütçesinde tahakkuk ettirilip veyahut o iş için, o 
sene ne miktar iş yapılacak ise, ne kadar iş yapılması 
tahmil edilirse o miktar bütçeye konur. Bu iki şekil
den başka bir şey yoktur. Senesi zarfında vukubulan 
tahakkukat, tahsisat olarak o fazla yazdır veyahut sene 
bidayetinde şu işin şu kadarı yapılacak denir, tespit 
edilir ve bütçeye o kadar tahsisat konur ve o mik
tarın da o sene zarfında sarfedihneyen miktarı kanunu 
mahsus mucibince ertesi seneye devredilir. Eğer hizme
tin heyeti umumiyesi üçün Sktiza eden para on milyon, 
onbeş milyon ise, yekûn itibariyle kalbul edilmiş ise, 
sekiz milyon lira tahsisatı bu sene koyduk. Fakat attı 
milyon liralık iş yaptık. İki milyonu kain-, ffld milyon 
lirayı devretmek salâhiyetimiz var. Devretmezsek ne 
olur? ERi milyon hra olarak kanon mahsus ile kabul 
edilen yekûn tahsisat iki milyon tenakuz mu eder? Ha
yır altı milyon lirası o «ene bütçesinde kalır, gelecek 
sene bütçesinde daha ne kadar yapılacak İse odur. 
Yekûn itibarîyle hükümetin o iş için elK milyon lira
lık taabhüdat tcrasma mezuniyeti var demektir. Me
sele bundan ibarettir. Bakiyei tahsisatın senei âtiyeye 
devrinde bir faide tasavvur etmiyorum. Muayyen ve 
bir defa olan işler için - mabadı yok •* yekûn hizmet 
için İktiza eden paranın miktarı tespit edilmeyip ve 
kanuna konuhnayıp açık bırakıldığı zamanlarda deni
lir ki : Filân işe sarfedihnek üzere bîr milyon liralık 
tahsisat konmuştur. Fakat senesi zarfında bu bir mil
yon lira tamamen sarf edilmezse ertesi sene o bir mil-
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yon liranın bakiyesi de sarf olunur. O iş 'bir milyon 
lira ile ikmal edilmezse yeniden tahsisat abramak lâ
zım gelir. Bir milyon liradan az sarf olunacak olursa, 
eksik de ikmal edilirse bakiyesi mutlaka sarf mı edi
lir? Hayır edilmez. Demek ki; devreli tahsisat usulü 
İle tenlin edilmek istenen ffaideyi amelîye yoktur. Şu 
halde?.. Dördüncü sualinizi lütfen tekrar buyurur mu
sunuz? Hatırıma gelmedi. 

NİYAZİ HEY (Mersin) — Hükümet herhangi bir 
kanunla ve bütçe ile kabul edilen tahsisatı sarfedip 
etmemekte mezun olabilir mi? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Haa! hatırladım» arz edeyim: Bir kanunu mahsusla 
kabul edilen bir hizmetin ifası İçin, kanunu mahsusla 
hizmeti kabul kâfi değil. O hizmetlerin ifasını ve be
hemehal o sene zarfında yapılmasını ve başlanması
nı temin edecek olan bütçe tahsisatıdır. 

NÎYAZt BEY (Mersin) — Onu da koymuşuz-
dur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bütçeye tahsisat koyduktan sonra icrası esas itiba
rîyle hükümet için mecburîdir. Fakat siai Malîye ye
kûn bütçeden konulacak olan tahsisatın hepsine kâfi 
gelmezse o vakit ne yapacağız? Ona lütfen cevap ve
rir misiniz? Nitekim geçen seneki bütçe 153 milyon 
lira varidat, 189 milyon lira tahsisattır. 36 milyon li
ra açıktır. Bu açık hangi tahsisata rast gelecek? Bunu 
lütfen tayin ediniz? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Onu bizzat bütçenin 
hini tasdikinde düşünmek veyahut da tahsisat konur
ken düşünmek lâzımdır. Bilâhare meclise gelir ve tan* 
sisat ona göre verilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurunuz beyefendi; 1341 senesi bütçesi 
burada müzakere edilirken o, 16 milyon 980 bin li
ralık mıerkufat cetveli hakkında müzakerat cereyan 
ederken zannederim burada meclisi âliye söylenme
miş söz yoktur. Bu bütçenin içine koyduğumuz tah
sisat ile bu vazaif in icra edüeceğine dair hükümet 
sizden bir taahhüt alabilmiş midir? (Almıştır sesleri). 
Hayır!. Geçen senenin zabıtlarını açıp lütfen okuyu
nuz. Çünkü hükümetin eîine geçecek olan menabi-
den fazla size iş yaparım gibi kabüLyeyi tatbikeyesi 
olmayan adimül imkân bir teklif deruhte etmesini 
zannetmem. Heyeti celile Öyle bir taahhüde maruz 
kalsa bile kabul etmez, o zaman ne olacaktır? Bu 
bütçede açık vardır. Bütün devair bütçelerine konan 
tahsisatın ipkası için ne yapacağız? Kendinizi bir an 
için hükümet farz buyurun ve bu bütçeyi mevki ic-
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raya koymakla mükellef ad buyurunuz. Ne yapacak
sınız? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Meclise gelip, yeni 
varidat kanunu getiririm. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Buyurduğunuz tahsisatların başka yerlere nakli için 
kanun gelmiş ve Meclisi Âlinin malumatı ile başka 
yerlere nakledilmiştir. Meclisi Âlinin gıyabında ya
pılmış değildir. Bütün bunlar Meclisi Âlinin nıalu-
matıyla, tasvibiyle yapılmıştır. Mesele bundan ibaret
tir. (Müzakere kâfi sesleri). Yani arz etmek istiyo
rum ki; hem halim hem derdim. Ben de memleketi 
düşünüyorum. Trabzon * Erzurum hattının inşası için 
mümkün olsa buraya iki milyon lira korum. Fakat 
vaziyeti umumiye içinde kendi hususî ihtiyaçlarıma 
menfi cevap vermek mecburiyeti karşısındayım. 

Tekrar arz ediyorum. İster faslı mahsus olsun, 
ister maddei mahsusa olsun fiiliyatta siai Maliye hâ
sıl olmadıkça behemahal bir tarafı boş kalacaktır. 
Ya nisbet dairesinde boş kalacaktır yahut muayyen 
işler tamamen boş kalacaktır, bunun ne faidesi var
dır? O halde vaziyeti maliye müsait iken kanunu 
mahsus yapmanın ne faidesi vardır. Bahusus inşaatı 
nafıada böyle olduğu halde bu sene biz bile heyeti 
ceîiîeye bazı levayihi kanuniye teklif ettik, Ereğli -
Ankara hattı için, Keller -. Malatya hattı ve diğer 
hatlar için teklifatta bulunduk. Bunun faidei ameli
yesi şudur; umuru nafia; daima bütçedeki menabii 
seneviye ile yapılan şeylerden değildir, masarifi fev
kalâdedir. Hükümet böyle bir kanunla bir salahiyete 
mazhar olursa ihtimaîki ilerde bir talip çıkarsai onun
la taahhüde girişir, müzakereye girer, mukavele im
zasına salahiyeti ohır ve bütçeye yeni, bir şey koy-
maksızın o işe bir an evvel başlaması için imkân hâ
sıl olmuş olur. Bu imkânları aramak ve bu gibi me-
nabie baş vurmak için hükümetin elinde, Meclisi Âli
nin tasvibinden geçmiş taahhüt ve icra salahiyetini 
haiz olan kanunlar vardır. Bu kanunları bir an ev
vel, yani bütçede karşılığım bulmadan Meclisi Âliye 
teklif etmekten, takip edilen faidei amele budur. Bir 
grupla, bir heyetle anlaşmaya imkân varsa o kanu
nun bahşettiği salahiyete binaen hükümet masrafı ka
bul edebilir. Teşebbüsata girebilir. Kanun olmazsa 
kanun yapıhncaya kadar böyle birşey konuşmaya da
hi hükümetin salahiyeti yoktur. (Kâfi reye sesleri). 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Heyeti umumiyesi için 
taahhüde girişebilmek salahiyeti geçen sene muvaze-
nei umumiye kanununa konulan bir madde ile (31) 
nci madde ile temin edildi, 
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REİS — Takrir okunsun efendim. 
Riyaseti Celüeye 

Tahsisatı kavanira mahsusaya müstenit bulunup 
müstakil fasıl mevzuları olan umuru nafıanın heyeti 
mecmuasının 528 nci faslın maddeleri halinde derç 
edilmesi doğru olamıyacağından ayrı ayrı fasıl şeklin
de iraesj suretiyle tashihini teklif eylerim. 

Mersin 
Niyazi 

NİYAZI BEY (Mersin) — Reis bey; bir şey arz 
edeyim. Vekil beyefendi meseleyi ikiye ayırdı. Ken
dileri de itiraf ettiler ki: Eğer kanunu mahsusunda 
faslı mahsus olarak zikredilmiş ise o ayrıca bir fasd 
olarak zikredilmek lâzımdır. Bu noktai nazardan ve
kil beyefendi kabul etmiştir. Bazı kavanin vardır ki 
ayrıca fasit tnahsusda zikredilmiştir. 

REİS — Efendim; takriri nazarı dikkate alanlar 
el kaldırsın... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — İmkânı ol
sa da ben de bu takririn kabulü için dört elimi bir
den kaldırsam, ne yapayım imkânı yok. 

REİS — Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... 
Nazan dikkate alınmadı. Faslın yekûnu hakkında 
başka itiraz yoktur. Fasıl kabul edilmiştir. 

Fasd Lira 

529 Mektepler masarifi 166 000 
REİS — İtiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

530 Konya ovası irva ve İska dairesi 125 000 
REİS — İtiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

531 Van gölü 40 000 

REİS — İtiraz eden varım? Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, vaktimiz bugün gecikmiştir. Yarın saat 
13,05*de içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 17,35 
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