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1. — SABIK ZABIT IBULÂISASI 

Altmış Sekizinci İnikat 
28 Nisan 1928 Cumartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın riyasetleriyle akdolunarak 1928 

senesi Muvazenei Umumiye Kanunu lâyihasının mü
zakeresine devamla Müdafaa! Milliye Vekâleti, Dahi
liye, imalâtı Harbiye, ve Harita Müdiriyeti Umumi-
yeleri bütçeleri ve Maliye Vekâleti bütçesinin encü
menden gelen 192 nci faslı ile ilâveten teklif olunan 
200 ncü (A) faslı aynen kabul olundu. 

Müteakiben Muvazenei Umumiye Kanunu lâyiha
sının birinci maddesi dahi kabul olunduktan sonra 
teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

Kâzım Paşa tarafından açılarak Muvazenei Umu
miye Kanunu lâyithasmın ikinci maddesi müzakere 
ve aynen kabul edildikten sonra celse tatil olundu. 

Reis 
Kâzım 

Kâtip 
Denizli 

Necip Ali 

Kâtip 
Rize 

Ali 

2. — HAVALE EDtLEN EVRAK 

1. — Ankara Mebusu ihsan Bey ve altmış bir refi
kinin, Ankara'da bulunan bilumum memurinin 1928 

senesi zarfında pahalılık zammından müstefit olmala
rına dair teklifi. 

BİRİNCİ 'CELSE 
Açılma Saati: 14,40 
REİS: Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : tshak Refet Bey Di^beikfa-), Necip AK iBey (DdmzM) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

3. — MÜZAKERE 

1. — 1928 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası. 

R'EİÎS — Efendim, Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihasının müzakeresine devam edeceğiz; 

Üçüncü Madde — İşbu Muvazenei Umumiye Ka
nununun varidat kısmını teşkil eden ve merbut (C) 
işaretli cetvelde envai gösterilen kâffei tekâlif ve rü
sum ile varidatı muhtelifenin ve müteferrika namı al
tında zikredilen hâsılatın 1928 senei maliyesinde da
hi tarh ve tahsiline devam olunur. 

REİS — Üçüncü maddeyi reye arz ediyorum... 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — 1928 senei maliyesi zarfın
da vilâyet idare! hususiyeleri namı hesabına olan te
kâlifi umumiye üzerinden kavanini mahsusa ile tayin 
olunanlardan maada küsuratı munzamıma tarh ve 
tahsil edilemez. 

EDİLEN MEVAD 
REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler lüt

fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Beşinci Madde — 1928 sene! mıaliyesi zarfında 
Osmanlı Bankası ile olan Hazine hesabı carisinden 
maada kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve 
küşadına ve azamî altı ay vadeli Hazine bonoları ih
racına Maliye Vekili mezundur. Ancak tedavülde bu
lunacak Hazine bonoları hiç bir zaman beş milyon 
lirayı tecavüz edemez. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı Madde — Hidematı vataniye tertibinden 
elyevm maaş almakta olan zevat işbu 'Kanuna mer
but (H) işaretli cetvelde isimleri yazılı olanlardan 
ibarettir. Bunun haricinde maaş tahsisi bir kanuna 
müstenit olmak lâzımdır. 

— 346 — 
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REÎS — Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etaıeyenlıer el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Yedinci Madde — Müdafaai Milliye, Bahriye, 
İmalâtı Harbiye, Harita dairelerinin ve Seyyar Sahil 
ve Huduıt Jandarma Kıtaatının 1928 senei maliyesi 
kadroları Bütçe Encümenince kabul olunan şekilde 
tatbik edilmek üzere diğer devairin 1928 senei mali
yesi kadroları merbut (H) cetvelinde irae olunmuştur. 

SAKİR BEY (Bütçe Encümeni Reisi (Edirne) — 
(H) cetvelindeki bazı tabı hatalarının tashih lüzu
munu arzedeceğim efendim. Üç yüz on ikinci sahi
fede muhasebe kaleminde (30) lira maaşlı mümey
yizler (2) iken (1) yazılmıştır, iki olacaktır. Kâtipler 
(1) iken (2) yazılmıştır, oda bir olarak tashih edile
cektir. 315 nci sahifede ve mahzeni evraik müdürü 
(40) lira yazılmıştır. (50i) lira olacaktır. 320 nci say
fada Muhasebe! Umumiye (Şube müdürü) (2) numa
ralı bir işaretle şu meşruhat ilâve edilecektir : 

ı«Kavanin ve muamelât, hesabat, muvazene ve 
mukavelât takip ve teftiş şubeleri, 322 nci sahifede 
pul ve kıymetli evrak ve levazım müdüriyeti kısmın
da mümeyyizlerin mukabilinde şu meşruhat olacak
tır: Mümeyyizlerden biri ayniyat muhasipliği vazife
sini ifa edecektir. 324 ncü sahifedie müstahdemin 
kısmında (20) daktilograf, 60'ar liralık) kelimeleri 
tabedilmemiştir. Bunun da ilâvesi lâzımdır, 326 nci 
sahifede kaza mal müdürleri kısmındaki (54) rak-
kamı (55) olacaktır, 341 nci sahifede Posta Telgraf 
ve Telefon Müdiriyeti Umumiyesi kadrosunun «Tet
kiki hesabat müdiriyeti diye görülen unvanın» tet
kik ve hesap müdiriyeti» şeklinde tashih olunacaktır. 
343 ncü sahifede (Hat başmemurü ve sermüvezzileri) 
mukabilinde (43) görünüyor. Onu takiben (92), on
dan sonra gelen 400 adedinin mukabili (Hat memu
ra ve müvezzi) suretinde tashih olunacaktır. 350 nci 
sahifede Hariciyenin tahsisatı maktuaya ait meşru
hatı da şu suretle tashih edilecektir: Haziran, teşri
nievvel, şubat aylarında ve üç taksitte Müsteşarla, 
Baş Hukuk Müşavirine altışar yüz ve Müsteşar Mu
avini ile Daire ve Teşrifat Müdiri Umumilerine ve 
Hukuk Müşavirleri ile Müşaviri Siyasiye beşer yüz 
Teşrifat Müdiri Umumî Muavini ile Kalemi Mah
sus Müdürüne ve Daire Şube Müdürleri ile İstihba
rat, Umuru Şehbenderiye, Umuru Ticariye, Tabii
yet Müdürlerine ve Siyasî Müşavirlik Kalemi Müdi-
riyetine dörder yüz lira tahsisatı maktua verilecek
tir. 354 ncü sahifede temsil tahsisatı kısmı Büyük El
çi parantez içinde (Vaşington) vardır. O silinecek 

(1) rakkamı (2) olarak gösterilecektir. Onu takiben 
(2) görülen rakkam (1) olarak konacaktın Yine ay
nı sahifede birinci sınıf Müsteşar makabilinde bir 
(50) vardır, parantez içerisinde (Vaşinıgton) kelime-

; si ilâve edilecektir. 363 ncü sahifede Ankara Leylî 
; Hukuk Mektebi profesörlerine ait olan meşruhata 
i şu fıkra ilâve olunuyor : «Aynı ücret dahilinde ol-
i mak üzere bir dersin müteaddit profesörlere tevdii 
caizdir.» Maarife ait olan kadroda 367 nci sahifede 
«Meslekî tedrisat ve Sanayii Nefise Dairesi» «Yük
sek ve meslekî tedrisat ve Sanayii Nefise Dairesi» 
suretinde tashih olunacaktır. 

382 nci sahifede : Vilâyat memurin ve müstah
demini kısmının sonunda birinci sınıf Orman fen me
murları 28'dir, 88 olacaktır. İkinci sınıf Orman fen 
memurları (124)'tür, (52) olacak efendim. 386 nci 
sahifede : Baytar idareleri gardiyanları ikinci sü
tunda maaş faslında yazılmıştır. 30 ücretli kısmında 
yazılacaktır, 387 nci sahifede : Baytar Mektebi Âli
si kısmında laboratuvar şefi 6,50 olarak maaş kıs
mında yazılmıştır. Bu da ücret sütununda gösterile
cektir. 390 nci sahifede : Makinist son sütunda 9 
gösterilmiştir, 11 olacaktır. Bu arzettiğim tashihat 
bütçelerde kabul edilmiş olan tahsisatın dahilinde
dir, 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Matbaa 
da ne çok sehiv yapmıştır. 

REİS — Efendim; Bütçe Encümenince yapılmış 
olan tashihat ve tadilâtla müıettip hataları hakkında 
Encümen Reisi tarafından verilen izahatı istimıa bu
yurdunuz, maddeyi bu suretde reyinize arzediyorum: 

i Kabul edenler lütfen el kaldır un.. Kabul etmeyenler 
i el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci Madde — Muvyzenei Umumiye Ka
nunu ile merbutu kadrolara duhil bulunmadıkça ay-

'• rica teşkilât icra ve maaşlı mtmur ve daimî hidemat 
için ücreti şehriye veya yevmiyeli müstahdemin is
tihdam edilemez. Muvakkat veya senenin muayyen 
bir mevsimine münhasır hidemat ile müstesna ve 

; zarurî ahval dolayısıyla kadro dahilindeki memurin 
! ve müstahdemin ile ifası mümkün olmayan hidemat 

için kadroya dahil olmaksızın ücreti şehriyeyi veya 
yevmiyeli müstahdemin kullanmak caizdir. Bu kabil 
müstahdeminin ücret ve yevmiyeleri münhasıran 
dairei aidesi bütçesindeki müstahdemini muvakkate 

; tertibinden verilir. 
Fasıl numaralan ile unvanları merbut (T) cetve-

; ünde münderiç masraf tertiplerinden idaresi zarurî 
! görülen hidemat için kezalik ücreti şehriyeli eşya 
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yevmiyeli müstahdemin kullanılabilir. Bunların kad
roları İcra Vekilleri Heyeti kararıyla tatbik ve mü
teakip sene bütçesine rapten Büyük Millet Meclisine 
takdim olunur. 

Yevmiye' alan amele bu hükümden müstesnadır. 
Masraf tertiplerinden idare olunacak hidemat kad
rolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin ifasına 
müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunması 
şarttır. ( 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bir su
al soracağım Paşa hazretleri, efendim; maddede 
(müstesna ve zarurî ahval dolayısiyle deniliyor) kad
rodaki bu müstesna ve zarurî ahvalin esbabı muci-
bede izahını görmedim, ne gibi hadiseler müstesna 
ve zarurî ahvalden addedilecek de kadro ve teşkilât 
haricinde ücretle tekrar memur alınabilecektir, 

SAKİR BEY (Bütçe En. Reisi) (Edirne) — 
Müstesna ve zarurî ahval kendi mefhumundan za
ten müsteban olmaktadır. Bunların hepsini tadat ka
bil olsa idi ve daimî hidemat şeklinde bunları yap
mak imkânı bulunsaydı, şüphesiz kadroya ithal et
mek icap ederdi. Encümeniniz kadrolarda herhan
gi bir tebeddül vukuunu men edebilmek için geçen 
sene bu maddeyi Heyeti Muhteremeye arzetmiştir, 
mazhan tasvip olmuştu. Bu sene de aynı madde hiç 
bir tebeddüle uğramaksızın tekrar edilmektedir. Bu
nunla bilhassa bütçelerin müstahdemini muvakkate 
merkez ve vilâyet kısımlarındaki müstahdemin v ücu-
ratı tertiplerinin ne gibi müstahdemine sarf edilece
ğine dair bu maddenin metninde bir izah ve işaret 
vardır. 

Müstahdemini muvakkate namı altında kabul 
buyrulmuş olan tahsisatın sarfı dahi encümen tara
fından hiç bir kayda tabi bırakılmak istenmemiştir. 
Encümeninizce o tertipten İstihdam edilecek olanlar 
ister şehriye, ister yevmiye alan kısmından olsun 
mutlaka müstesna ve zaruri ahval kaydı içerisinde 
telâkki eiilebilecek işler dolayisiyle çalışılacaktır. 
Bununla şunu kastedebiliriz ki, daireyi temizleyebil
mek için hariçten yevmiyeli bir veya müteaddit kim
seler getirip çalıştırmak caiz değildir. Fakat herhan
gi bir hadise vukua gelmiştir. Veya bir yangın ol
muştur. Bu gibi fevkalâde telakki edilecek hal muva
cehesinde bir karışıklık vukua gelir. Bunu müstah
demini mevcude ile derhal izale etmek kabil ola
maz. O gibi ahvalde ve bütçesinde müstahdemin 
tahsisatı olmak şartiyle ücreti şehriye veya yevmiye 
verilmek suretiyle müstahdemin istihdamına cevaz 
vermektedir. 

REİS -— Sekizinci madde hakkında başka mü
talâa var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mad
de kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — 1928 senei maliyesi Diya
net İşleri Riyaseti kadrosunda dahil ıbulunan vaiz ve 
dersiamlar miktarı beş yüze tenezzül edinceye kadar 
bu sınıflarda vukubulacak münhalâtın tedricen mev
kuf tutulması mecburidir. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Madde
yi aynen reyinize arzediyorum.. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Onuncu Madde — 1928 senei maliyesi Rüsumat 
Müdiriyetİ Umumiyesi, memurin kadrosunda vuku
bulacak münhalâttan tensip edilenlerini mevkuf tut
mak suretiyle tahakkuk edecek tasarruftan İcra Ve
killeri Heyeti karariyle tespit olunan nispet ve şerai
te tevfikan her ay nihayetinde rüsumat memurini 
mevcudesinden lüzum görülenlerine ikramiye tevzi 
ve itasına Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Onuncu maddeyi -kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

O «birinci Madde — 1928 senei maliyesi bütçesi
ne mevzu. ihtiyat tahsisatından Muhasebei Umumi
ye Kanunu mucibince muhtelif devair bütçelerine 
nakli caiz olan tertipler merbut (Z) cetvelinde gös
terilmiştir. 

REİS — Onbirinci maldeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

On İkinci Madde — 1928 senei maliyesi Düyu
nu Umumiye Bütçesinin 260 ncı faslına mevzu kam
biyo tahsisatının sarfı, düyunu hariciyenin sureti 
tesviyesi hakkında vazolunacak ahkâma tabidir. 

REİS — Onikinoi maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

On Üçüncü Madde — 1928 senei maliyesi Tapu 
ve Kadastro Müdiriyeti Umumiyesi Bütçesinin «Ka
dastro ve Tahdit Heyetleri masarifi» unvanlı 330 un
cu faslına mevzu tahsisattan lüzum görülecek mikta
rını mezkûr iMüdiriyeti Umumiye bütçesinin «Tahri
ri basit tecrübe masrafı» unvanlı 332 inci lasthnâ 
naklen sarfa Maliye Vekili mezundur, 

REİS — On Üçüncü 'Maddeyi reyimize arzediyo-
rum, kabul edenler el kaldırsın... Kabul ötmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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REİS — Efendim, Bütçe Encümeninin bir mazba
tası vardır, okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
İmalâtı Harbiye bütçesinde fabrikalar masarifi 

umumiyesi fasıllarına mevzu metaliğin mütedavil ser
maye olarak istimal edilmesıime mezuniyet itası hak
kındaki kanun lâyihası Müdafaaı Milliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik !Bey hazır olduğu hailde tetkik 
ve müzakere olundu: Alınan izahattan imalâtı Harbiye 
Fabrikalarının azami kabiliyetlerimden istifadeyi temin 
için .teklif olunduğu anlaşılan boı lâyihai kanuni yenin 
imalâtı Harbiye Fabrikalarınım hususiyetine binaen 
Müdafaaı Milliye faslı mahsusundan nakli tahsisata 
cevaz vermek üzere Bütçe» Kanununa ilâve olunacak 
bir madde ile halli mümkün görülmüş ve bu hususta 
tanzim kılınan maddenin bütçe lâyihasına ilâve olun
mak üzere Heyeti Umumiyeye takdimi kararlaştırıl
mıştır. 29 . 'Nisa» , 1SP$ 

Reis Reis Vekili 
Edirne Burdur 
Saik'ir Vahit 

Mazbata Muharriri Kâtip ' 
Gaziantep Kütahya 

Niyazi Asım 
Aza Aza 

Aydın İsparta 
Mühendis Mithat Mükerrem 

Aza Aza 
Elâzıiz Kırklareli 

Hasan Tahsin Nahit 
Aza Aza 

Bursa Samsun 
Muhlis Adil -

Aza 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

On Dördüncü Madde — 1928 senei maliyesi Mü-
dafaai Milliye Vekâleti bütçesinin 867 nci faslı mah
susuna mevzu tahsisattan lüzum görülecek miktarını 
mezkûr senei maliye imalâtı Harbiye Müdiriyetı 
Umumiyesi bütçesinin Fabrikaların işletme masarifi 
umumiyesi unvanlı 958 nci fasıtona naklen sarfa Mü
dafaaı Milliye ve Maliye Vekilleri mezundurlar. 

REİS — Efendim bu maddei kanuniyeyi, kaçıncı 
madde olmak üzere teklif ediyorsunuz? 

SAKİR BEY (Bütçe Encümeni Raisi) (Edirne) — 
14 ncü madde olması muvafıktır. Tertip itibariyle da
ha doğru olduğundan bu suretle kabulünü rica ede
miz» 

•REİS — Encümen şimdi okuduğumuz maddeyi 14 
ncü madde olarak teklif ediyor, 'bu maddeyi, on dör
düncü madde olarak reyi alinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etme
yenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

14 ncü madde 15 nci oluyor. 
Onbeşinci Madde — Polis merkez ve başmemur-

ları ile resmi ve sivil ıserkomiser, ikinci komiser, ko
miser muavinleri ve polis «memurlarına ve lâaıkal ge
ce yarısına kadar açık merkezlerle telefon santralla-
rında gece hizmeti ifa ©den yirmi beş liradan dun 
maaşlı memurine aylık maaş ve tahsisatı fevkalâde
leri miktarı aslileri mecmuunun yüzde onu daireleri 
bütçelerinin tahsisatı fevkalâde tertiplerinden her ay 
zammı mahsus olarak verilir. Bu zammı mahsus bir 
güna tevkif ata tabi •değildir. 

ıŞAKİR ıBEY (Bütçe Encümeni Reisi) (Edirne) — 
Tertip itibariyle arz edeceğim. «Polis merkez ve baş-
memurlariyle..» deniyor. «Polis müfettişleri, merkez 
ve baş memurlariyle..» olacalk. ;Sunra, «Açık merkez
lerle» denilmiş, iltibasa mahal kalmamak üzere arz 
ediyorum, bu da «Açık posta ve telgraf merkezleriy-
•le» şeklinde olacaıktır. 

RBÎS — Mütalâa varmı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi bu suretle kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir efen
dim. . 

On Altıncı Madde — 1338 -- 1922, 1927 seneleri 
Muvazenei Umumiye, Avans ve Muvakkat Bütçe Ka
nunları mevadından, ahkâmı 1928 senei maliyesinde 
dahi devam edecek olanlar merbut (Y) işaretli cetvel
de muharrerdir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, merbut (Y) 
işaretli cetvelde 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun 50 nci maddesi vardır. «Ahkâmı hususiyeye 
tabi bulunanlar müstesna olmak üzere varidatı dev
lete müteallik/ kavan'in mucibince kaçakçılık dolayı-
siyle istiyfa olunacak cezayı nakdilerin nısfına kadar 
miktarı muhbirler ile kaçağın derdesti emrinde hizmeti 
görülenlere derhal ikramiye olarak verilebilir. Bu su
retle verilecek olan ikramiyelerin sureti sarfı beher 
daire bütçesinde açılacak faslı mahsusa veçhi mah
subu Maliye Vekâletince tanzim kılınacak talimatna
me ile tayin olunur.» 

Bu madde Meclisi Âlinizi şu onbeş gün zarfında 
iki d:fa işgal eden bir meseleye mütealliktir. Malumu 
âliniz on beş gün kadar evvel cereyan eden bir müza
kere esnasında arzu edilen şekil ve manada tatbik edil
miyor, herhalde tefsire ihtiyaç vardır deniyor. Onun 

— 349 
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İçin bendeniz takrir veriyorum, gerçi ıbütçenin son 
maddesidir, pişmiş aşa soğuk su katmak gibi bir şey 
olacak ama işimiz de henüz bitmedi. Bütçede 2, 3 
gün sonra ikmal edilecek, bendeniz bir takrir veriyo
rum, bu maddeyi encümene verelim ve encümen tef
sir ile gelsin ve husule gelen yanlış muameleye bade
ma mahal kalmasın. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaade 
buyurur musunuz, Maliye Encümeni namına kısaca 
arz edeceğim. Bu, iki mesele idi. Bir bu maddei ka
nuniye; bir de diğer bir maddei kanuniyeye taalluk 
eden iki tefsir vardı. Bunların her ikisini de Maliye 
Encümeni tefsir etti. Bütçe Encümenine tevdi etti, 
Bütçe Encümeni de meşgul olduğu için anlaşılan He
yeti Celilenize tefsiri takdim edememiştir. Tefsir ya
pılmış ve havalesi mucibince Bütçe Encümenine tev
di olunmuştur. 

SAKİR BEY (Bütçe Encümeni Reisi) (Edirne) — 
Efendim, bu maddeye şimdiye kadar ayrı bir formül 
ile Heyeti Celilenizin mazharı tasvibi olmakta idi. 
Formül pek umumî olduğu için hangi maddelerin te
kerrür ettiği vehleten anlaşılmamakta idi. Encüme
niniz bütçede kabul edilecek olan ahkâmı daha va
zıh bir hale koymak mütalaası ile bu sene eski for
mülü terkederek Heyeti Muhteremelerine bir cetvel 
halinde es'ki bütçelerin yeni bütçe ile ittisali zarurî 
görülen ahkâmı havi bir cetvel raptetrniştir. Bununla 
onu ifham etmele arzu ediyoruzki badema daimî ah
kâma tabi olan eski bütçe kanunları, avans kanunla
rı, muvakkat bütçe kanunları ahkâmı her sene bu cet
velde tekerrür edecek yerde ayrı kanunlarla kendi ah
kâmı mey anına ilhak edilmiş olsun. Bu sene bir kıs
mı kendi kanunlarına bu suretle ilhak edilmiştir. Fa
kat; hepsini birden tayyetmek nazarı itibare almamak 
imkânı olamazdı, muamelâtı devleti sekteden vikaye 
zaruretiyle halen mevki meriyette bulunan ahkâmı ha
vi maddeleri ihtiva eder bir cetvel olmak üzere (Y) 
cetvelini huzuru âlinize takdim etmiş olduk. Ragıp 
Bey bu cetvelde münderiç olan mevaddan birini Mec
lisi Âlinin encümenlere göndermiş bulunduğu bir 
tefsir ile münasebettar görerek onun halline tâliken 
encümene göndermek yolunda serdi mütalaa buyur
dular. Filvaki encümeninize kaçak ikramiyeleri hak
kında Divanı Muhasebat raporları dolayısiyle nazarı 
itibara alınan teklifler gelmiştir. Bunlardan birini en« 
cümen daha evvel ihzar etmiiş, fakat ikincisini bütçe 
tetkikatı başladıktan sonra geldiği için bunu intaca 
muvaffak olamamıştır. Yakın zamanda Meclisi Âliye 
takdim edilecektir. Mesele esasen bir tefsir mesele-
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sidir, ahkâmı asliyeyi tebdil mahiyetinde değildir. Bu 
maddenin sureti tatbikine bir veçhe verecek mahiyet
tedir. Onu değiştiren Meclisi Âlinin yeni bir hükmü 
olmadıkça encümeniniz mevcut hükmü tekrar etmek
ten başka bir şey yapamazdı. Burada 55 nci maddeyi 
zikretmekle, yapmak istediğimiz encümeninizin nok-
tai nazarı, bu şimdiye kadar nasıl tatbik edilmiş ise, 
daireye ithal edilmiş ise, o daireye ithal etme'ktir. Mec
lisi Âli başka bir noktai nazar ile tespit edecek olursa 
bittabi bu maddede ona göre tadil olunur veyahut 
tatbiki tepdil edilir. Bu münasebetle cetvelde 1341 se
nesi Bütçe Kanununun 34 ncü maddesinin noksan kal
dığını da arz edeceğim. Bu madde (Amenajman) pos
talarının teşkiline müteallik olan salâhiyeti bahşeden 
maddedir, iktisat Vekâleti salâhiyeti haiz olmadığı 
takdirde bir çok müşkülâta maruz kalacağı endişesin
de olduğu için o maddenin de, 33 ncü sayfada (mad
de 26) diye görülüyor, madde 37'ye geçiyor, ikisinin 
arasında 34 ncü madde olarak ilâvesi temennisinde-
yiz« 

AHMET HAMDİ BEY (Yozgat) — Tefsirin bîr 
an evvel gelmesi temennisindeyiz; 

MAZHAfR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim; 
bu on beşinci maddeden anlıyoruzki 1922*den 1927" 
ye kadar olan altı senelik bütçelerdeki aşağı, yukarı 
kirle iki kadar maddenin de şu 16 nci madde mucl-: 
bince devamı meriyetini kabul etmek lâzımgeldiğini 
anlıyoruz. Malumu ihsanmızdır ki; Teşkilâtı Esasiye 
Kanununun 97 nci maddesi mucibince Muvazenei 
Umumiye Kanunları ancak bir seneye mahsustur ve 
hatta Teşkilâtı Esasiye Kanununun 97 nci maddesi 
aynen şöyle söyler : (Muvazenei Umumiye Kanunu
nun hükmü bir seneye mahsustur.) Şundan anlıyoruz 
ki, ahkâmı daimeyi havi olan mevad Muvazenei Umu
miye Kanununa dahil olmamak; lâzım gelir. Nasılkii 
Bütçe Encümeni Reisli muhteremi Beyefendi de ahkâ
mı daimeyi havi olan mevad için ayrıca kanun tedvi
ni lâzım geldiğini söylediler. Şu halde Muvazenei Umu
miye Kanunları bundan 4 - 5 sene evvel 60 maddeye 
kadar çıkarken sene be sene görüyoruzki iniyor - çün
kü hükmü bir senede cari ve ahkâmı daimeyi havi 
olan mevadı dahil olmıyacağı cihetle - sene besene 
görüyoruz ki Muvazenei Umumiye Kanununun mad
deleri azalmaktadır. 'Bu bütçe esasatına muvafık usul
dür. Fakat; bu ne kadar doğru bir usul ise bunun ak
si olarak ahkâmı daimeyi haVi olan bazı mevaddiın 
böyle dört beş sene ahkâmı caridir, şeklinde kanunaı 
dercedilmesi de esasata mugayirdir. Fakat; maattees
süf zaruret icabatı; sade bizde değil başka devletle-
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rin bütçelerinde de bu gibi ahkâmı daime böyle Mu
vazene! Umumiye Kanunlarına dahil olmaktadır. Şa-
kir Beyefendinin buyurdukları gibi ellinci maddedeki 
anlaşıldığına nazaran daimî ahkâmı havi olan bir mad
denin de 1341 tarihinden beri muttasıl ahkâmı caridir 
şeklinde devam edip gelmesi de Muvazenei Umumiye 
(Kanununun usul ve esasatına mugayir olduğunda hiç 
şüphe yoktur. Bendenizin istirhamatım ahkâmı dai
meyi havi mevad ha'kkında devairi müteallikası kanun 
teklif etmelidir ve Muvazenei Umumiye Kanunu da 
artık bu gibi ahkâmı daimeyi ihtiva etmemelidir. Eğer 
ahkâmı daimiyi havi olupta böyle zikredilen mevad 
ile Muvazenei Umumiye Kanununu toplarsak yine 50 -
60 maddeye baliğ olur. Onun için Maliye Vekilinden 
soruyorum: Bu maruzatıma iştirak buyuruyorlar mı? 
Ve gelecek sene Muvazenei Umumiye Kanunumuzun 
hakikaten mükemmel bir şekilde olması için ahkâmı 
daimeyi havi olan bu gibi mevad hakkında ayrıca bir 
kanun teklif edileceğim vaat buyuruyorlar mı? Bu su
alime cevap verirlerse mesele kalmaz. 

HÂİSAİN BEY (Trabzon) — Efendim, Mazhar Mü
fit Beyefendinin izahatları veçhile, Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuz mucibince ahkâmı daimeyi ihtiva eden 
mevaddı kanuniyenin hükmü bir seneye raci bulunan 
Muvazenei Umumiye Kanunlarında afazi mevki etme
mesi lâzım geleceği pek tabiidir. Fakat bir iltibasa ma
hal verir zannındeyim. Muvazenei Umumiye Kanunu
muzda henüz ahkâmı daimeyi havi ve Teşkilâtı Esasi
ye Kanununun ahkâmına münafi ahkâm mevcut oldu
ğuna dâir bir mana çıkar. Halbuki Muvazenei Umu
miye Kanununun (Y) cetveline atfen konan bir mad
de Teşkilâtı Esasiye Kanununun o maddesinin hükmü
nü icraya matuf bir şeydir. Eğer bu madde konma
mış olsa idi ve (Y) cetveli raptedilmemiş olsa idi o 
zaman şimdiye kadar muhtelif Muvazenei Umumiye 
Kanunlarında ahkâmı daimeyi havi olarak dercedil-
miş olan mevaddın her sene hükmü tatlbik edilmekte 
olduğu halde ve Bütçe Kanunlarına geçmiş bulunduğu 
için - bir senelik kanun içinde ahkâmı daimeyi havi 
ıbir madde koymak hükmü - ve binaenaleyh, Teşkilâtı 
(Esasiye Kanununa muhalif hareketi tazammun edebi
lirdi. Meclisi Âli daima bu ciheti nazarı itibara alarak 
her sene evvelki Muvazenei Umumiye Kanunlarından 
hangilerinin ahkâmı daimeyi havi maddeleri var ise , 
onların görülen ihtiyacat ve zaruret karşısında bir se
ne için dahi devamı meriyetini her sene zikretmekte
dir. Binaenaleyh (Y) cetveline dahil olan bütün ahkâ
mı daimeyi havi olan maddeler bu madde mucibince 
yalnız 1928 senesinde mevkii meriyettedirler. 1929 se-

l rtesine geldiğimiz zaman ya bu ahkâmı daimeyi ifade 
I ajden maddelerden birçoğu kanunla tebdil edilerek or-
I tkdan kalkacaktır, yahut bunlardan bir kısmının mev-
I kii meriyette kalması icap edecek ise 1929 senesi Mu-
I vazenei Umumiye Kanunlarına bir sene mevkii meri-
I yette kalmaları için sureti mahsusada salâhiyet veril-
I m iş olacaktır. Binaenaleyh muamele Teşkilâtı Esasiye 
I Kanunumuzun o hükmünü teminen yapılmaktadır ve 
I bu teamüldür. Mazhar Müfit Beyefendi esas mesele

de haklıdırlar. Ve zaten 1926 Muvazenei Umumiye 
I 'Kanununun müzakeresi münasebetiyle burada uzun 

uzadıya mevzubahis olmuştur. Mazhar Müfit Bey ar-
I kadaşrmıza hatırlatırım, muvazenei umumiyeye, büt

çeye taalluku olmayan a'hkâmın Muvazenei Umumiye 
j Kanununa ithal edilmemesi usul ittihaz edilmiş ve 

iki üç seneden beri Muvazenei Umumiye Kanunları
mız tamamen bütçeye taaluk eden ahkâma hasredil-

j mistir. Ve bundan dolayıdır ki senesine göre 30, 24, 
50, 60 maddeden ibaret olan Muvazenei Umumiye Ka
nunu şimdi 9, 10,12 maddeye inmiştir. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun hükmü ile bu yapı» 
lan maddenin arasında tevafuku tam vardır. Bu ciheti 
arz için söz aldım. 

•TAİHİ'R BEY (Giresun) — Muhterem arkadaşlar; 
bu madde dolayısiyle, hatıra gelmiş olan bir keyfiyet
ten bahsedeceğim- Ragıp Bey arkadaşımızın söylemiş 
olduğu veçhile bu mesele Meclisi Âlinizin asabiyetini 
tahrik etmiş bir keyfiyettir. Fakat, bendeniz diyorum-
ki (Benim içtihadım, prensibim) ' bu kaçakçılardan 
alınan cezayı nakdiler yapmış olduğumuz kanunların 
kuvveti sayesinde mühim bir yekûn teşkil ediyor. Me
selâ Meclisi Âli kabul etti. Bir sigara kâğıdından beş 

1 kuruş ceza alınacak dedi. Malumu âliniz bu ceza 
ağırdır. Tabiî kaçakçılığı kökünden imha için yapılan 
>̂ir tedbirdir. Fakat bizim Türkiyemizde şimdiye ka-

jdar böyle ağır cezalar görülmemiştir. Ecnebi memle
ketlerde görür, işitirdik, hayret ederdik. Fakat; fayda-

I h olduğu tahakkuk etti ve Meclisi Âli de kabul etti. 
I 'Bundan dolayı mühim cezayı nakdiler tahsil olundu. 

jÜç yüz bin, beş yüz bin gibi mühim meblâğlar . 

Beyefendiler, bunları tahsil edenlerin, hükmeden-
I. ilerin, bunda emeği sepkedenlerin işgüzarlıklan olmasa 
I jgerektir. Bu cezayı nakdileri tahsil ötmek, tahakkuk et-
I itirme'k, derdest etmek bile bunların yedi kudretlerin-
I jden pek yüksek şeylerdir zannederim. Bunları temin 
I edenler ancak Meclisi Âlinizden çıkan kanunlardır ve 
I :Hükümeti Cumhuriyemizin kuvvet ve kudretidir. Bu 
I ı paralan bunlar tahsil ediyorlar, sonra nasıl olur beye-
1 ;fendiler bilir misiniz? Üç yüz bin, beş yüz bin lira ne 
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ise bunda emeği sepkedenlere hemen lop diye verili
yor. Böyle bir şeyi bendeniz hiçbir devletin kanunla
rında, mantıklarında ve benim de çocuklukta okudu
ğum hesap 'kaidelerinde, ticaret kitaplarında görme
dim. Tuhaftır, bu gibi kârlar, bu gibi cezalar bir nis
peti makule dairesinde tahakkuk ettirilir ve herkese 
o nispet dairesinde tevzi edilir. Meselâ bin liraya ka
dar olan cezayı nakdinin şu kadarı derdest edene ve
rilir veyahut lâzımgelenlere verilir, bin liradan on bin 
liraya kadar olanın da yüzde şu kadarı verilir, on bin 
liradan yüz bin liraya kadar alanın da şu kadarı tef
rik edilir. Böyle bir tahakkuk cetveli yapılır, üst tara
lı bu milletin, bu kanunların hakkıdır, Hükümetin, 
kanunları temin eden Meclisi Âlinizin kudretlerinin, 
kuvvetinin hakkıdır. Bu kayıt olunmak lâzımdır. Yok
sa beş yüz bin lira şuna, buna verilemez. Bu doğru de
ğildir. Yahut memleketin tekemmülünde vazifeten mu
amele cereyan etmiştir diyerekten şu kaleme, şu beye 
tevzii benim mantığıma muvafık değildir. Eğer böy
le muameleyi cereyan ettirenlere hep birden para tev
zi etmek lâzım gelirse zannederim bu paradan epey
ce kuvvetli bir hissede hükkâma ait olmak lâzımgelir. 
Çünkü neticeten onların mahkemelerinde hükmolu-
nuyor. Bilmiyorum onlara da veriliyor mu, onlara ve
rilmiyorsa doğru değildir. Bendeniz zannediyorum 
ki bu mesele hesap noktai nazarından ehemmiyetle 
nazarı dikkate alınması lâzımgelen bir keyfiyettir. Bu
nun için ufak bir takrir veriyorum. Eğer Meclisi Âli
nizin mantığına muvafık ise - maliyecilerimiz ve Ma
liye Vekilimiz buradadır - eğer bu nazarı dikkate alı
nacak bir keyfiyet ise bunu bir hesap dairesinde yapar 
siniz. (Alkışlar) 

AHMET RÖMZÎ BEY (Gaziantep) — Muvazenei 
Umumiye Kanununda ahkâmı daimeyi haiz, mahiyeti 
itibariyle daimî olan maddeleri bulundurmanın bir 
mahzuru da şimdiki açılan münakaşada görüldü. Şim
diki münakaşada Muvazenei Umumiye Kanununa 
merbüten her sene hükmü tecdit edilen, ahkâmı daimî 
olan maddelerin birisine taalluk eden bir münakaşa
dır. Kaçağın derdesti dolayısiyle ikramiyenin sureti 
tevzii tatbikatta ne yolda hareket edilmesi mevzuuba-
histir. Bilvesile bu mesailin bir tefsir talebine müncer 
olduğu ve bu tefsirin de encümenlerde tetkik edilmek
te bulunduğunu öğreniyoruz ve biliyoruz. Şimdi tef
sir dolayısiyle meselenin aslını halletmeye imkân yok
tur. Bunun hakkında istisas encümenleri tarafından 
mütalaat dermeyan edilmediği cihetle şu zamanda sırf 
senelik Bütçe Kanunu dolayısiyle yeniden müzakere 
ederek tadilât yapmaya da imkân yoktur. 
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Önün için tefsiri geldiği vakit halletmek üzere en 
doğru yol şimdi bu meselenin tehiri ile maddenin ka
bulüdür. 

KILIOOĞLU HAKKI BEY (Kocaeli) — Muhte
rem efendiler, kaçakçılık dolayısiyle muhbirlere vesai-
reye verilen cezayı nakdinin ahlâkı ifsat etmekte bü
yük tesiri olduğunu fiilen gördük. Kendi dairei inti-
habiyemde bir memur ikramiye alacağım diye mal 
kaçaktır dedi. Vilâyetin Valisi böyle olmadığını söy
ledi ve eldeki kanuna da tevafuku olmadığı görüldüğü 
halde bu memur bu kaçaktır diye ısrar ediyor. Niha
yet üçüncü defa olarak kendisine verilen emir üzerine 
eşyayı iade etti. Buna mümasil hadisat pek çok yer
lerde vardır. Demin muhterem bir arkadaşımın dedi
ği gibi bu kaçakçılardan alınan cezayı nakdilerden 
muhbirlere vesaireye verilen ikramiyelerin bir haddi 
makule ircaı Büyük Millet Meclisinin umdei fazilet
lerinden birisidir. Binaenaleyh buna karar verilme
sini rica ve teklif ederim. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Efendim, her
hangi bir kanunun tefsiri talep edilebilir, bir madde
nin tefsirinin talep edilmesi maddei kanuniye hükmü
nün derhal tevkif ve onun icrasının tehirini icap et
me^ 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Yozgat) — Encümen 
kanun yapar, bu da hallolur gider. 

MUSA KÂZIM BEY (Devamla) — Buraya bir 
maddei kanuniye gelmiştir ve zaten malum ve muay
yen olan bir maddedir. Bu maddenin bugün kabul 
edilmiş olması tefsirin müzakeresini tehir etmez ve 
bir fıkrai tefsiriye ile eğer tefsir edilecekse bir fıkrai 
tefsiriyenin buraya ilâve edilmesi yine Meclisi Âlinin 
maksadını temin eder. Şakir Beyefendi çok vazih 
olarak beyan ettiler. Binaenaleyh bunu tehir etmeye 
lüzum yoktur. Elde bir maddei kanuniye mevcuttur. 
Tefsir edildiği zaman tefsirin hükmü de nazarı dikka
te alınmak üzere bunu kabul eder geçeriz. Yarın da 
tefsiri müzakere ederiz. Eğer tefsir muvafık ise kabul1 

ederiz, değilse bu madde baki kalır. Esasen Bütçe ka
nunlarının hükümleri bir senedir. Ahkâmı daimeyi ha
vi olanlar da - zaruret hasebiyle - her sene Muvazene 
Kanununda tekrar edilmektedir. Gelecek sene bu da 
tamamen belki ahkâmı daime olmak üzere kanunlar 
meyanına girer, yahut bu kanunun hükmü tahdit edi
lir. Teşkilâtı esasiyeye mugayir bir ciheti yoktur. Ay
nı zamanda her gün gelmekte ve tefsir edilmekte ve 
hüküm ile izah edilmektedir. Tehire lüzum yoktur. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Encümen tefsiri geti
receğini söyledi. Bendeniz takririmi geri alıyorum. 
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RJ0ŞİT BEY (Gaziayıntap) — Takrir şu mealdedir. |j 
Memurini muvazzafa vazifesini ifa etmiştir. Onlara j 
ikramiye verilmesin. Yalnız muhbirlere verilsin, hu- I 
kük müşavirleri memurini muvazzaf adandır, işittiğime I 
göre hukuk müşavirine altı .bin lira verilmesin diye j 
bu takrir verilmiştir. Maksadı aslî bu idi. Tefsirde j 
maksat da buydu. Vazıfedarlara verilmez diye takrir j 
verilmişti .O suretle Meclisi Âli nazarı dikkate almış j 
ve encümene havale etmiştir. Bu maddei kanuniye- | 
nin kabulü ile o tefsir de gelirse vazifedar olan ada- j 
ma bu para verilecek mi, verilmiyecek mi o vakit bel-} 
li olur. Memurini muvazzaf aya verilmiyecektir diye | 
kabul edilecek olursa vazıfedarlara verilmez, yani bir [ 
vaziifed^ra sen, filân kimsenin eşyası tutulmuş, bu eş- M 
yayı filân yere koy, denince, tabiî vazifesidir koya- j 
çaktır. Ama memur alıp buraya koyacaktır. Yalnız [ 
muhbirlere, ihbar edenlere, ihbar ettiği zaman verme-; 
lidir. Verilmezse ihbar etmez, malumat vermez. Bi-1 
naenaleyh bu maddei kanuniyenin kabulüne bir mani i 
yoktur. Bu maddei kanuniye kabul edilmelidir ve en- J 
cümenden rica ederim, tefsiri de yakında getirmelidir, j 
Vazifedarlara, yani hukuk müşaviri vazifesini yapmış j 
verilecek mi verilmiyecek mi? Bu iş hallolsun. M 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Maliye Vekili) (tz- \ 
mir) — Efendim, Hasan Fehmi Beyefendi bütçede! 
mevcut olan daimî hükümlerin her sene tekrar edil-M 
mek suretiyle devam eden bazı esasatın' Teşkilâtı Esa-j 
siye Kanunumuzla kabiliyeti telif iyesini burada peki 
güzel izah buyurdular. Ona bir kelime ilâve edecek j 
'değilim, hiç şüphe yokki bütçemizin içinde kanunla-j 
rımızın içinde ahzi mevki etmesi lâzım gelen bazı me î̂ 
vaddm Muvazene Kanununda senelerden beri de
vam edip gitmesi doğru bir iş değildir. Ancak Maz-| I 
'har Müfit Beyefendinin arzu ettiği miktarda ve arzu; I 
ettiği şekilde buradan bir teminat vermenin maddetenj I 
mümkün olamıyacağını Heyeti Celilenin teslim buyu- j I 
racağını ümit ediyorum. Çünkü o mevad birçok ve-1 I 
kâletleri de alâkadar eder, yahuz buradan söylenecek | I 
söz şimdiye kadar Mazhar Müfit Beyefendinin işareti I 
ve kabul ettiği veçhile her sene azar, azar azalmaktaj I 
olan bu mevaddin gelecek sene de aynı teamülde yü-j I 
rüyeceği ve miktarının azalacağı hakkında teminatı I 
vermekten ibaret olur. Bundan daha fazlası zannede-) I 
rim ki ciddi olmaktan uzak kalır. Asıl takrir üzerine) I 
avdet edilmek iktiza ederse takrir encümeninizdedir.l I 
Binaenaleyh, yakmda buraya gelecektir. Bütçe niha-j I 
yete gelecektir, Heyeti Celiienizin tefsir veya tadili da-İ I 
bilinde Vekâletiniz iş görecektir. Bütçe nihayete gel-j I 
mistir, esasen bugün, yarın Heyeti Umumiyeye tefsiri I 
veya tadil şeklinde gelmesi muhakkak olan bir madde; I 
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| için bütçeyi birkaç gün daha tehir etmek zannederim-
I ki muvafık görülmez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Ybzgat) — Müzakere 
kâfi efendim, 

REÎS — Takrirler vardır, okunacak•: 

Riyaseti Celileye 
I Müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'ını teklif 
I ederi!. 

Erzurum Bayazit Urfa 
Aziz Halit Ali Saip 

I Riyaseti Celileye 
I Müzakere kâfidir. Maddenin reye konulmasını tefc-
I lif eyleriz. 

Trabzon Rize 
Ali Becil Ali 

Riyaseti Celileye 
Bu madde berayı tefsir encümendedir. Alınacak 

cezayı nakdilerin tevzii noktasından da madde nok
sandır. Bütçe Encümeni tefsir yerine vazıh bir kanun 
yaparsa noksanı vaki telâfi edilmiş olur. Binaenaleyh 
müzakere kâfidir, maddenin reye vaz'ını teklif eyle
rin^ 

Yozgat Mebusu 
Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
16 ncı maddede cezayi nakdilerin ikramiyesi bir 

nispet dairesinde -tahakkuk ettirilerek muhbirlere ve
ya ait olanlara tevzii muvafık olacağından maddenin 
encümene havalesiyle ona göre tanzimini arz ve tek
lif eylerim. 

Giresun 
Tabir . , 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Umumiye Kanununun müzakere olu

nan bu maddesi bir çok ahkâmı ihtiva etmesi itiba
riyle kabili müzakere değildir. Mevzuubahis mesele 
tefsirdedir, müzekerenih kifayetini, maddenin kabu
lünü teklif eylerim. 

Gaziayıntap 
' Remzi 

Riyaseti Celileye 
16 ncı maddenin şifahen arz olunan esbabı muci-

beye binaen encümene iadesini teklif eylerim. 
Kütahya 

Mehmet Ragıp 
I RAGIP BEY (Kütahya) — Takririmi geri alıyo-
I rum, 
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REİS — Efendim, Ragıp Bey takririni geriye al
mıştır. Mevcut takrirlerden birisi maddenin encü
mene iadesi hakkındadır, diğer takrir maddenin ay
nen reye yazma dairdir.. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Maddenin 
reye vazı usulü hakkında bir nokta öğrenmek istiyo
rum. ' 

REÎS — Buyurunuz. 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Madde bir 

(Y) cetvelinden bahsediyor. Cetvel ayrı olarak oku
nacak mıdır? Yoksa yalnız madde mi okunacaktır? 

REİS — Kanunun maddesi okunur. Ona ait olan 
cetvel okunmaz. Mütemail değildir. Cetvel hakkında, 
aza ayrı ayrı mütalâasını dermeyanla müzakere cer-
yan eder. Fakat kabul edilecek şey maddedir. (Y) cet
veli hakkında mütalâanız varsa söylersiniz. 

Evvelâ Tahir Beyin takririni reye arzedeceğim. 
Takrir, maddenin Encümene iadesi hakkındadır. Bu 
takriri kabul edenler lütfen el -kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

16 ncı maddenin reye vazı hakkındaki takriri re
yinize arzediyorum.. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

İHSAN BEY (Ankara) — Efendim Muvazene* 
Umumiye kanununa bur madde ilâvesine dair bir ma
ruzatım vardır., 

REÎS — Buyurunuz ; 

İHSAN BEY (Ankara) — Muhterem arkadaşlar, 
hepinizin de malumu olduğu üzere Memurin Kanu
nunun 37 nci maddesi mudi bince Ankara'da bulu
nan memurine pahalılık zammı namiyle bir para 
verilmektedir. Bu madde nasılsa bir seneden beri yan
lışlıkla tatbik edilmiştir. Madde pahalılık zammı 
verilmesi tespit edilen mahaller haricinden gelenlere 
zam yapılmasını amir iken Ankara mülhakatından 
meselâ buraya yirmi saat mesafede bulunan Nallı
han kazasından gelipte burada ifayı vazife eden 
memura pahalılık zammı verilmemektedir. Eskişe
hir'in Mihalıççık kazasından gelen bir memur paha
lılık zammı aldığı halde, Ankara'nın Nallıhan kaza
sından gelen bir memur bu zamdan istifade edeme
mektedir. Bunu hepiniz takdir buyurursunuz ki bun
da hiç bir makuliyet yoktur. Ve zaten kanunun emri 
veçhile almaları bir haktır, bu haklarına almak için 
bir seneden beri müteaddit makamata müracaat et
tikleri halde intaç edilmemiştir. 

Bundan başka Ankara'nın yerli memurları da 
bundan istifade edemiyor. Fakat otuz yedinci mad

de gerçi buna manidir, maddenin sarahatinden do
layı istifade edememektedirler. Lâkin- Ankara'da 
bulunan memurların kısmı azamı, halkın fakir ta
bakasına mensup ve memurin içinde de 1 500, 1 800 
kuruş gibi pek az maaş alan efendilerdir ve temini 
maişet hususunda da daima müzayaka çekmektedirler. 
Hariçten gelip ev, bağ sahibi olduğu halde pahalılık 
zammından istifade edenler karşısında burada bulu-
nupta oturacak bir odası olmayanların pahalılık 
zammı alamamalarından dolayı ıstırap içindedirler. 
Gerek yanlış tatbikatı tashih etmek, gerekse bunla
rın yeis ve ıstırabına mıani olmak içlin burada bir 
maddei kanuniye teklif etmiş oluyoruz: Altmış beş 
arkadaşımız da imza etmiştir. O madde şudur : (An
kara'da bulunan bilumum memurin, Memurin Ka
nununun otuz yedinci maddesindeki kuyuda tabi ol
maksızın 1928 senesi zarfında pahalılılk zammından 
müstefit olurlar.) 

. Maliye Vekili muhteremi Şükrü Beyefendi de 
taraftar bulunuyorlar. Ve Bütçe Encümeni de taraf
tar görünüyor. Hiç olmazsa tundan sonra istifade 
etsinler, Heysti Celilenizden kabulünü rica ediyo
rum. (Muvafık sesleri) 

REİS — Efendim, bu herhangi bir fasla zamma 
müteallik bir tekliftir. Altmış imza vardır. Fakat 
bütçe müzakeresi bitmiştir. Hangi fasıla ve nereye 

ilâve edilecektir. 
REMZİ BEY (Gaziantep) — Usul hakkında Pa

şa hazretleri. 
REÎS — Evvelâ Encümen bir defa mütalâasını 

dermeyan etsin efendim. Hangi fasıla zam oluna
caktır? (Zam yoktur sesleri) 

SAKİR BEY (Bütçe Encümeni Reisi) (Edirne) 
— Efendim, İhsan Beyin teklifleri şüphesizki bir 
zammı havidir. Encümen bunun tesiri malisini he
sap etmiş olmadığı için şimdiden bir hesap arzetmek 
imkânını göremiyorum. Ankara'da her dairenin, tek
liflerinin mevzuuna dahil olan sınıftan memurlar 
vardır. Bütçedeki uzaklık ve pahalılık zammı hesa
bında ancak Ankara'da mevcut ahkâma göre paha
lılık zammı alınması lâzım gelenler için hesap edil
miş ve ona göre tahsisat kabul edilmiştir. Bütçeye 
bir tesir yapacağı şüphesizdir. Bendeniz bunu usûl 
itibariyle bütçeye raptetmenin muvafık olmayacağı 
mütalâai şahsiyesindeyim. Dahilî Nizamname, büt
çede masrafın artmasını mucip olan teklif ve tadil-
namelerin, mazbatanın tevziini müteakip 'bütçe mü
zakeresine takaddüm eden bk hafta zarfında veril
mesi hususunu sarahaten zikretmektedir. Binaen-
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aleyh bütçeye bunun raptını talep etmek muvafık 
olmayacağı mütalâasında bulunuyorum. 

Ancak Heyeti Umumiye nazarı itbare alırsa 
encümeniniz bittabi tetkikatıtu yapar. Eğer ayrıca 
tahsisatı munzaınmaya da ihtiyaç görülürse onu da 
ayrıca arzederiz. Bütçeye rapUnın usul itibariyle mu
vafık olmayacağı mütalâasındayım. 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim, teklifin Üstâh-
daf dttiiğli gaye hakkımda beyanı mütalâa ettmeyeceğiım. 
Ankara'da bulunan Ankara memurlaınının da Ankara 
pahahıMk zammımdam (istifade edip etmemeleri hamgiısli 
muvafıkı madelettir, bu ayrı bir meseledir. Yalnız 
daha şimdi, bütçenin içerisine Muvazenei Umumi
ye Kanununa ahkâmı daimeyi ihtiva etmeyen mad
de koymayalım diye müzakere cereyan etti ve iki se
neden beri de bu bütçe ile Muvazenei Umumiye Ka
nunu ile alâkadar olmayan teklifat bütçenin içersine 
girmesin, Muvazenei Umumiye Kanununa böyle bir 
madde girmesin ve böyle bir teklifat vaki olmasın 
diye Meclisi Âliden karar almışızdır. Refiki muhte
remin ihsan Beyefendinin teklifi Memurin Kanunu
nun muayyen bir maddesinin tadiline taalluk eden 
bir meseledir ve ahkâmı daimedendir. Şu halde Mu
vazenei Umumiye Kanunu ile bunun hiç bir alâka
sı yoktur. 

Bunu müstakil bir teklifi kanunî halinde Meclise 
verirler. Alâkadar oüam encümenler bumu tetkik eder
ler, icabı madelet, noktai nazarları veçhile olduğu 
anlaşılacak olursa alelusul intaç edilir. Tadil sekili
nin de 'intaç edilmesi lâzım gelirse icap eden tahsi
sat ona göre konur. Muvazenei Umumiyeye ahkâ
mı kamraiyeyi haiz bir madde koymayalım, diye şim
di karar verdik, şimdi aksine hareket ediyoruz. Ben
deniz bunu arzediyorum. 

REİS — Efendüm, takrir sahipleri münasip gö
rürlerse bu takriri bütçe encümenine ıteivdi edelıim. 

(Münıaslipıtlir sesledi) 'Bütçe Encümenine havale' edil-
ımişitıir, 

'Bütçe Kainumumuın müzakeresine devam edüyoraz. 
On yedÜnıci madde — Bu kanunum ahkâmı 1 ha

ziran 1928 tıarlihiiınlden ırnuitetoerdlir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edliSmüştir. 

On sekiziinüi madde — Bu ıkanluhun ahkâmını İc
raya Maliye Vekil ımemurdlur. 

REÎS — Madtieyi kabull edenler el kaldırsın... 
Kalbul emmeyenler el kaldırsın... Klabul ödiitaıdıştiir. 

Efemdüm, heyeti umumiiyösinii reye arzetmeden 
j evvel BaşveMI Paişa hazretleri maruzat ve 'beyanat-
• ta buiunacaiyardır. 

İSMET PAŞA (Başvekil) (Malatya) — MulbJtıe-
reim efenkMeriım, 1928 senesi bütçeislinde nilhali kartar-

ı fanınızı izhar buyuracağınız vaziyete geHdük, bütçenüin 
| bütün teferttuatı üzerimde arkadaşlarımı ariız ve antik 
I tafsilât ve malumat arzettiler. Nihai kararlarınızdan 
j evvel hu bütçeyi takdime ısaak olan siyaseti ve bütçeyi 
| tatbike memur olanlarım 'hangi zilhnayet ve hangi am-
î layıışla hareket edeceklerdim bür defa hulâsa ötmek 
! isterlkn. 

t Biziiım takip etttiğümliz siyaseti, dahffi ve harici 
! safhasında vuzuh ve İstikametle ifade edebiliriz. Da-
I h i i ısliiyasette vuzuh ve istikamet, Cumlhuriiyeıt kamum-
• Harını 'biâ faıik ve bilâ imıttiyaz herkese tatbik et-
İ mefcte. dikkat ve hassasiyet göslteren bk siyasettir. 
İ Demokrasimin ıbu ıtarzdia tezahürü elibette kuvvet ve 
) iküdretle tecelli eder, 'biz bu memlekette hayırlı ve 

semereli olarak yapılacak bütün işler için ilk şart 
ve azimet noktası evvel emirde vatandaşların 
huzurunu Ve cemiyetin niizıamını salim ve müstakim 
'bir dahili siyasette bizatihi müteharrik nâk'ilrnier eü-

! ne mevdu bir usul ile kabili tahakkuk görüyoruz. 
; Bu memleketin yüz seneden beri tarüihü gösterir İki 

hayırlı ve iyi ıslahat yapmak içim memflleıketiin şerai
tinin, vesaitinin müsait ve mütehammil olduğu azami 
hasılayı idrak etmekte tereddüt mie (kadar muzyar i'se, 
geniş ve kayııfcsız şeraiti memleketin ortasına sere
rek anarşiyi tesüi etmek, onun kadar muzur, omun 
kadar kısırdır. Zararı, çok tecrübelerle sabit oüluk-
tam sıomra her iki fikrim zıddı olan 'bir haittı hareke
tin dahili siyasetimizde dikkatle takip ediyoruz. 

Memleketim hayır ve mef!i için şeraiitünlim ve vesai
tinim müsait ve mütehaimuıl olduğu azami haisi'llayı 
isteyecek ve alacak kadar idrak ve cesaret, somra bü
tün icraatı memleketin demokrasi yolumda her güm 
bir hatve daha ilerlemesini temin edecek suret ve 
selâmet ile tatbik, memleketin «uzamanı herhalde mu
hafaza edecek dikkat, hassasiyet ve fcıuıdret işte hliıziilmı 
anlayışımız dahil siyasetlte ıbudur. Bumu, istipdlaıt idla-
relerinin aciz içinde yetişmiş, hiç bir zaman bir iş 
yapmamış ve müşkülât karşısında vazife yönümlderı 
hemoii çekilmeye alışmış olanlar, belki sert addede
bilirler. Hatta tecebbür zammedebilirler. Fakat haki
kat halde bize bu kabil Ssmadattan hiç biri atfotoa-
maz, gözle görülür ve ele tutulur misallerle tered
dütleri izale, şamilimi olamlan ikna, haltta ilzamı ede-
biiJlMz. 
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Harici siyasette ıbıitün gayretimiz, hiç k'iim&enin r 
menafi laüeyhinıdıe 'hareket derpiş etmeyen dürüst bir 
istilkamıeibte kendi menaMırM temin ötmeye ımıatuıf-
dluır. Bizimi eamnü'yîet talbiriımiiz, bu memllleiketin <rhie-
nafii aleyhine hareket etmemeyi ifade eden herhan
gi ıbir müracaatı hüsnü teMlklkli etmeye Müteveccihtir. 
Zannederim: M bundan müdafaayı nefise müstenit as
gari ve daha ısaimlimıi bir 'hiattı hareket tasavvur olu
namaz. MünasebatımıZ dürüst ve müstahikimanedir. 
Her dostluğa ehemmiyet veririz. Bilhassa dostluk
larımıza çdk vefa gösteriyoruz Muallak mesaili 
halletmek için sadece halledilmiş bir neticeye 
varmak tesellesini dahi bir zevk bilerek lâzım 
gelen gayreti göstermekteyiz. Eğer her hangi Ibir me
selenin halinde dahıa ileıli 'bir çare gösteremiyor ve
ya kabul edemiiyorsıak filhalkiilka o meselede bu 
memleketlini ırnönafii daha liflieri fedakârlığa müte- J 
hamımdıl oikniamasınidandıır. Mazur görülmeliyiz. 
Dahili ve haricli siyasetin bu mlüsltalkimlane ve açıık 

Jcalbatımı kanaatle mu'hafaza eıtaııeik için Oumlhuıriye-
rtin kuvayı müdafaasınla (istinat etmeye ehemımlityel! 
veriyoruz. Bu gün memleketleri 'kuıvaiyı müseMıahadan 
müstağni kıllacak ibaşka OT vaısıtai emniyet henüz 
yokltur. 

Bizim miüdafai mletrielket vefsaliin'e 'bu Mokltai na
zardan verdiğimliz ehemirniıyet ibeeâ olduğu fcaldar, 
mıüdafaai memlekette toalhstös ettiğimiz vesaitte ne 
(kadar asgari hudult itle 'iktifa ötltliğiıriiız, ibu Memlefee-
ıtün coğrafi vaziyeti ve ihtiyacatı göz önlüne alınırsa 
suhuletle teslim olunur. 

ıSiyasü hututunu 'bu ısuıretlle tasvir etmeye çalış-
'tığım manzume 'içinde bütçenin diğer ıbütün ımevad-
dı bize yalnız bir idare, cihazım değil, sılhalfcte, maa
rifte, nafıa ve iktisatta Ibir program manzarasını arz-
dtmielktedir. Bu programan zengin olduğunu ifade 
edecek değilim. lAırzu edlersenliz ki memilieıketiin in
kişaf ını ve faaliyetini ifade eden programı çok daha 
vasi ihtiyaçlara vefa eldecek kadar zengin olsun. Fiil-
'hakilka memleketin Ühtilyacıı böyledir. Onun için 'biz 
daima iddia ediyoruz ki takdim edebildiğimiz büt
çelerden çdk daha fazlası ıbu memleket için lâzım
dır ve mümkündür. Lâzım olan vesaikin her sene 
daha ziyade vüsatle temin olunmasına esaslı olan I 
'bir nikbinlikle itimıat ve intizar ediyoruz. 

'Efendilerim; eğer bu memleketin bütçelerinin dört 
sene evvel yüz mülyondan 'başladığını, ne kadar 
açıklar gösterdiğini bir defa tahattur buyurursanız, 
bu gün ellimizde mevcut 'bulunan (bütçenin az bir za
manda daha vasi 'kudretle 'karşımıza geflldiğilnli' kalbul | 
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buyurursunuz. Bu azimet nofktası bize, gelecek büt
çeler in daha ziyade iıhıfciyaıcata tekabül edebilmesi 
için medarı, emniyet olabilir. Yapılacak bir çok iş
ler karşısında şaşırıp feryat etmek yerine, İşin bir 
ucundan 'başlıyarak bir tekini yapmayı kârlı ve kısa 
yol 'addedenlerdeniz. -(Bravo sestorıi) Onun için bütçe
de bir çok lihtiyacata temas edıitaemiş olsa fcOlb, b'ir 
takım ihtiyacata bilfiil temas edlrrüiş olması ve kud
retli, kifayetli ellerinizle rnıütevazlin ve filhakika ka
bili taltibik bir şekilde meydana çikmış olması iiîe amielil 
ve semereli olduğu emniyetle derpiş oluna'biıliir. Bu 
emniyet memleket için başlı başına bir kuvvettir. 
Şüphe yok; büyük Meclisin, sade Ibütçe sahasında 
bile, senelerden beri gösterdiği tekârnüMier bu mem
leketin feyizli inkişaf atına ve sendierdenberi teceib-
bür ve istiipdat içinde ydfeiışnıiş olanların ıbizdıe gör
mek iisitemıediklıed dömıokrasli1 hayatına en muikni 'mi
sallerden olacaktır. Bu Ibütçenin münakaşası; yalnız 
ibüyük Meclis azasına deği, bizzat hükümet azasını 
bile milletin bir parasını, büyük Meclisin tasvibi ol
mayan bir yere sarfetmemeik için hususi ahkâm vaz
etmek yolunda 'müm'teZiç 'bir faaliyete sevk etmliştir. 
(Alkışlar) 

Bütçe açık oldukça, onu icra edecclk olanların 
elinde en vaisi salâhiyetler kalır. Çünkü ibüıyük Meçi
sin ıdenpûş eitmıiş (oldiuğu faaliyetlerden ıbir çoğunu 
tatbik edip etmemek ve büyük Meclisin sualine karşı si
zin 'bu talebiniz ıbütçenin açık yerine rast geldi, 'baha
nesiyle kurtulmak daima mümkündür ve mümkün 
olmuşltur. 

Muhterem efendilerim!; bütçe, samimiyetlie sarf-
dlünan gayretlere göre varidatı kabili tahakkuk, ma
sarif atı kabili icra ve.tatbik, ;amelü ıbir ikisvede teza
hür ediyor. Bu ıbütçenin dahlıiojde 'bizim bu memle
ketin idaresi için düşündükllermM, aniiayışımızı hulâsa 
etmek istedim. Eğer Ibu gün ücra mevkiinde 'bulu
nanlara bu bütçeyi tatbik etmek içlin de itimadınızı 
lâyı'k görecek olursanız, ıbütçaniin heyeti umumiye-
sinlde izhar etmiş olduğunuz reyleri bu itimat için 
db misal addedeceğiz. (Bravo sesleri, aJlkıışlar) 

REİS — Muvazene! Umumiye Kanun lâyihasının 
'heyeti umumiyes'ini tayinli esamii ile reyinize aırz-
ediyorum; 

(tsti'hsaıld ara muamelesine Airitvülnı da'irei intihabi-
yesinden başlandı.) 

Efendim, henüz rey vermıeyenıler vansa verisinler 
Ârâ ilstihsıaıl'i muamıd'esi hitam bulmuştur. Reyle rin ne-
ticesini arzediyorum. . 
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238 zat reye iştirak, etmiştir. Muamele tamam- ; 
dır ve 238 zat kanunu ikabul. (etmişlerdik. Binana-
leyh 1928 senesi Muvazeneli Umıum'iye Kanunu mev
cudun ittifakıyla kabul editoiştir. (Alkışlar) 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Bütçe
yi kabul eden ve hükümete itimadınızı takdim ederiz.; 

reykrinize, hürmet ve teşökkürlerimizi takdim öderiz. 
(Allah muvaffakiyet versin sesleri) Bu mıemfeıkeıtlte her 

icraatım başlıca ve yegâne mesnedi olan 'itimadınızın 
mahalline masruf olduğunu 'ilspat edebiılimetk baişhca 
emelimizdir. (Alkışlar, Allah muvaffak etsin sesleri). 

REİS — Bu günkü ınüzakeıremliz htiıtam bulunuş
tur. Perşembe günü saat on dörtte toplanmak üzere 
celseyi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : Saat: 1630 
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1928 Senesi Mu^azeneı Umumıiye Kanunu Lâyihasının Neticei Ârâsı 

(Kaınnın kabul ediHmıişıtir.) 

.ADANA 
eimj i B. 
K©!d|$ 09. 
K.'e(m|all B, 
Zaımülr iB, 

AFYON KARAHltSAR 
lAOfi B, 
Hajyıdar B, 
itzjZieit İB, 
iîzjzet U M B, 
Muısia IKâzıpn, B.. 

İAİKSAIRIAY 
[Beeiüm Altalllaıy B, 
fsmalil Hakiki B. 

!AM|A1SYA 
Bslajt B< 
lîjşmlajifl (Haflcfka B., 
Nafliz; B, 

'ANKARA 
H a İ t Ferilt B. . 
'thısiairn B< 
•RjjtOatt B< 
'Saimü B. 

nama* B , 
| (ANTALYA 

lAİhjmjeît Sâk<i B, 
(HialsfaJA Sutku B, 
fRJajsiîh B, 
ISülDeyımıain, ıŞdvIkıat B, 

'ARTVİN1 

(Aisiılmı B< 
'Mlefbimleit A l B, 

AYDIN 
Emfo Fıiikrıi B, 
M i t a t B, 
Tahsin B, 

Âzia 'adedi : '. 
ıRieyte' lişialırlalk. edıenifer : ' 

Kalbul «dlefndier, : '< 
Redıdledıenllîar : 

Müsltenlkjllar : 

'Reyle; lişltiiırtalk; eıtaııayıanjller : 
Mülnihlailllier : 

316 
238 
238 

— 

— 
75 
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(Kabul Edenler) 

BALIKESİR 
IBmjiln, B., • 
Ealhlrlelttİn B. 
'famjaS OaJkjkıı B. 
IKâznjrrii \Paşa • 
iMıejhmlett ÂkBf B, 
iMıdhttnlet OaiviiJt B. 
Osimiain, Niy)a|z)i B. 
'Sadiılk; B< 

BEYAZIT 
H a » B, 

• lltaa|q B< 
Şöflük; B, 

BİLEİOÜK 
lliNmJhkn B . 
'Ra|s)imı B, 

BİTLİS 
ıjftyiajs iSbımfi B. 
/Mulhlijtîtöm B. 
IMuMfaı NıatmH B. • 

BOLU 
(Oem)tt B<' 
Dr- EımlJn ıGamiatt B, 
Şülkmü B, 

BURDUR 
IMuisltialfia ŞeUlef B, 
ISaft VaMt BH 

BURSA 
''Ahım)e(t /Mtüln|i)rı İB. 
(AlsıaiE B, 
Dr, êlflifk; Lültifıi, B, 
IMqsltiaifia: Fejhjmli B, 
iRıefeıt B, 
ISeinlilh B, 

ÇANAKKALE 
'Miefhımiett B. 
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•'SaımfJh'ıRıftıit B., 
•Şüflürft B, 
•Ziıya, Gfovte B. 

ÇANKIRI 
Tlailtâlt B -L 'l\)lit1)v IXJ • 

Ziya- B. 

ÇORUM 
Dr., Muıstofa B. 
İis|mja}ill Keımja)l B. 

. !İjs|m|at B, 
'Müjnjiır B, 

Ziyıaj B. 

DENİZLİ 
Dr, Kâziım B.; 
'Bm/înt lAnsIlajnj B. 
Hıayidafl Raijş(tıü B i 

İMıaızjttafr, Müıflilt B. 
NtecCp Âli B. 

ÖİYARBEKİR 
İjslhjalk; Rfefelt B, 
ıKâzülrrii Pasta 
Rügitıü B, 

EDİIRNE 
Fajiikı B, 
Hahamı Halyırii İB. 
Şlaık̂ r B. 

ELÂZİZ! 
Hasamı Taihısiiinı B. 
Hüıŝ ylîmj B. 
'Mustafa B. 

BRZljNGAN 
AltidıüjRnaJc B., 
'Azüzj Slaımıüh B, 
iMJusıttalfiaı Saffet B. 
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(ERZURUM 
lAsjimı B . 

Azfe B,, 
NJaffi Altuf B. 
Malaz! B< 
ıNıedîp Aslım B. 
Talhisto, B. 

BSKitıŞEHİR 
(ASi Uİvli B. 
Emlin BH 

ISalilt B. 

GAZHANTEP 
(Ahımlöt Rernızji B. 
tPerit B i 

ıKtlıç Aîi (B. 
'Röşjilt B. 
IŞamA B, 

IOİREISUN 
Haidüm .'MuJittfcn B. 
Halkllcı TainUk B, 
IKâzînmi B. 
ıTaihliri B , 

GÜIMÜŞHA'NE 
Hâ lH Hih'alt B, 
Haisarı Fehım)i B 

HAKKÂRİ 
iljbtrıiaihıiimı B, 

İSPARTA 
Hıüsieyfim Hüsmıü B. 
iMiüıkıennem Bu 
'Rnziaj B, 

dÇELj 
Eim)ih B. 
ıHafc!^ B. 
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İDSTANBUL 
IBdhliç B, 
m. 'Nuriatrtün A l B, 
iEtdliip Söıtvöt B« 
iFıtöltl İB., 
Malmıdii B< 
Harnduiaıh Suphi B, 
Müteseyifl B. 
Hhsan Paşa 
iSüıneyyja, Paşa 
Teyflik Kâmlil B, 
•Zliyıaleltltıiin! B. 

İZMİR 
ıEînfvıer( B-
ıHtilsleıyjırç B, 
iMıaihjmMt Oedâl B. 
lMıü!n)iin fi-
IOsım|aln|ziaıdıe Hamdii B. 

KARS 
BaHıa, T a t B, 
Dr, Sâdĵ öfiöin fi. 
Hiafllit <B< 

ıKASTAMONU 
lOemjalt B, 
Haslaım 'Fehmi B. 
'Rjejflilk B, • 
V«Wt Çöterii B. 

iKAlYSElRft 
Alhlmıeit H&mji B. 
IDr„ ıBuınhiainıetltüin B. 
(Dr. HaiKiıt B. 
Hasan Femiıt B. 
'Reşit! B< 

KIRŞEHİR 
Hazım B, 

KOCAELİ 
' tbrja'hiim B. 
KamıaMtün B. 
Kıll)«çoğÜu Haikkı B. 
ıRla'gıip B 

i iRJö ît !Safe|tific B, 
!Sa|lihla|tltiJn B1 

KOMYAl 
Alhmett Haımldli B, 
Fqalt (B; 
Hiijsinü B< 
Kâaılm; Hüsnıüi B. 
lM<uıs|aj Kâziümı B. 
Mqs|tia£a B.-
ıNıaikm Hâzum, ıB. 
iRefük, B< 
TaVfalkı FSkmdt B. 

KÜTAHYA 
ÜeVıdeit B. 
lîsm(a)iİ Hakiki B. 
ıNiyazli Asıimj fi, 
IRlagı^ B.; 
Redep İB. 

IMALAfTYA 
Aityctü|l|m|utMipi B. 
'Dr, Fazül (Berjkıi B., 
'Dr, HÜltaii B< 
Vıasıif ©, 

MAiNUSA 
iÂıkJfö B. 
'Bajhlrİ B< 
ö r , (Salim B. 
Kâmli B. 
iK!e(m(aH fi, 
ösmlajm B< 
'Yaşair, B. 

MARAŞ 
'Mltlhlalt B. 
Nuirjejtltüıq B, 

IMAROİN 
Abdiüinrjdzıak. fi-, 
-Ali \Rizsa, B, 
iînfialni Flarift B, 
•Nu(r|i İB. 
Yak!üp !Kadd|i B. 

MERSİN 
AHi Mülriiıf ©.. 

MUĞIJA 
lAÜi Nlazimü. B. 
N ı # B, 
Yuaıps Nıaıdli B. 

NÎODE 
Aitıa B. 
Faiik B. 
•öaİp B, 
Halilt B< 

ORDU 
ıHasata FaM B. 
iüstmiajijl |B1 

RıeMali B. 
Şevikielt B, 

iRÜZE 
\AÜU B. 
vAkjft İB, 
Atıif B, 
!EsNt B. 
Fu|a|t İB, 
Halslain, Cajvült B. 

ISAMISUN; 
Âdlül İB, 
iAIÜ Râin(a B. 
IDr< Aısflmı B„ 
iEtaern, B-

SİİRT, 
« a P Bulıkji B. 
MıalhmMt B., 

SİNOP 
Recep Zülhlfcü B i 

tRjeftik Hamala: B . 
Ymvit K'drmall B, 

S*VAI$ 
ll|b»r!alh!imi AffiâJajd)d|iını B. 
!Rlömi2(i Bv 

ıŞdm&tfiiai B. 
'Ziyiajötltlilriı B, 

l 

ŞARKÎ KARiAHtSAR 
IsrmaliDE B/ 
lMlethlm/e|t <Em|iın, B< 
Tâyflik; B< 

UTEKİIRDAĞ 
(Oömffl B, 
Fa|ilkı B4 

TOKAT; 
Hijsleyıimı Hü(Snjüi B, 
'Miu|s(öa(f)a Vıasifli B , 
Süreyya Tejvlfijlk B, 

TRABZION 
lAbidMBlalh B, 
•Adi iBediü B. 
lAlrjif B, 
IDlapuş, B. 
Matsain B, 
i'Şefli'fc B, 

lURiFAl 
m SlaBpi B-
Dr. Raifet B. 
Farıîlt OellSl B, 
(Malrimlullj B, 
'Röfiejt B., 

VAN 
iHakjkji fi, 

IMütrülp B.

YOZGAT 
Ajyn)» B, 

r Haimjdi B. 
j (SalHÜh. B, 
ı ISüteymialnı Safim B. 

Talhsön B. 

ZONGULDAK 
[Hjüjslniü B. 
ıRlalgııp B. 
Riiflalt B, 
'Mtehimlelt Maifiiz; B. • 

(Reye İştirak Etmiyenler) 

AFYON KARAHfSAR 
Ruışön Eşr»eif B. 

AKSARAY 
Neşqt B, (M.) 

İANKARA 
A l B. 
Öazji IMuısitof a Kemial 

Paşıa (Röisicuımlhur) 
•Şajkttn B, 

(ANTALYA 
Dir̂  Cbmlal B. 

AYDIN 
Dr, (Mazhıar fi, 
Dr. Reşlit Gafflip B, 

BALIKEStR 

A i §1111111* B, 
ıHatyridtlin, B, (M.) 

BOLU 
Cövtalt Abhas B, 
Pallilh RJifleı B. 

BURSA 
Bajkftelrîıyiollöig Reıfiiık B, 
IDir, Elsalt B., 
MMhDils B.; 

OEBELİBEREKET 
Alili Rızîa B. 
Avtn)i Paşa (M.) 
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ÇANKIRI 
'MuKbaifia AbıcBha» B. <V.) 
Rltfalt B, 

ÜENİÎZLİ 
Yeısuf B< 

DIÜYARBEKİR 
Zejkjâtf B, , 

EDİRNE 
ıZJdkji MesvUL B. 

ELÂZİZ 
Nla%(dtfa B. 

ERZURUM 
Alhimiöt Bikri B. 

ElSKÎlŞBHtR 
Otı Iıs(m|ati(l. İBesficn, Paşa 

OA7İAİNTF!P 
LAfö fOönjaınJi B, 

GİRESUN 
'3avik&t B^ 

GÜMÜŞHANE 
iCömNl ıHüsnlü B. (M.) 
ı§e(vtk)e*t B, ItfM,) . 
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i İSPARTA 
^ İlbrıahÜm B. 

i IjSTANBUL 
Ah^mett Rajslim B, 

1 Aklçıolrlalopu Yusuf ıB. 
'Dr, Malkıkii Şiiniasi Paşa 
Dr. RefSk B.. i(V.) 

Hiaıyidfaır B., . 

İZMİR 
Dr, Telvifiilk Rüışlbü B. (V.) 
Kâimlil İSabüü B. ıflM.) 
Mahmut Esat B. (V.) 
Mıuıatalfıa Neaatö.B. (V.) 
iMuslteıfia.RiaihlmliB. ı(V.) 
Stajrjaçıoğlıu iŞjüikjrü B. 

• KARS 
Ağaoğlu Ahımieıt B. 
Beclrfi IB. (M.) 

KASTAMONU 

Ali Rina B„ ;(M.) 
Mlelhimjefc Fu!a|t B. 

(Reddea 
Biliecttk 
iCöbleSltilböröl̂ t 
ıS;afln|suiri 
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1 KIRKLARELİ 
Dr, FİLM B. 
Mielhjm t̂ Nefrit B. 
Şevket B. i(]M.) 

KIRŞEHİİR 
Lültıfii M'üif.ilt B. (M.) 
Yalhıyja GaÜp B. (}M.) 

KOCAELİ 
'îbrla|hüımj Süoleyyıa IB. 

KONYA 
•Nietvizîait B. 

KÜTAHYA -
î!b)t1a!hM B, 
NMrJi B. 

İMALATYA 
İsırmeit ıPaşia (Başvieiklill) 
iMaJbjmiuit Nediiırm B, 

MANİSA 
MtehimMt Slalbıfi B. (M.) 
Mustafa Fteyzii B, 

MARAŞ 
Ab^ülkjadıir İB. (M.) 
Mıelhtmjett B, . | 

(enler) 
': 1 
: ,1; 
!: 'I. 

i MERİSİN 
Hiajkjkft B. 

MUĞLA 
Şülkjrü Kaiyla a , (M.) 

ORDU 
Majlfll Ssiükft B. 

SAMSUN 
Avm|i BH (M.) 

, ISJİIVAS, 
Necımjeltltüın Stydık, B. (M.) 
R!a|h|m|i B< 
Râ)sita B. 

TEKİRDAĞ 
Gefflâl Nuırli B, OM.) 

TOKAT 
'BeMiır Lültıfii B. 
Ş̂ vlkji B, (M.) 

TRABZON 
Nldbtoaldle Hlamidli B, 
SıüJIleyımiam $ u n B. (M.) 

ZONGULDAK 
HJalli'i B, (M.) 
Tuvali; H!im)i B. 

Yakûlr< 

*>&<* 
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