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1 — SABIK ZABIT H U L Â S A S I 

Birinci celse 
Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek gerek ruznarae-

deki ve gerek gelen evrak listesindeki mesail müzakere 
ve intaç olunduktan sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci celse 
Refet Bey tarafından açılarak 1932 senesi muvaze-

Lâyihalar 
1 — Seyrisefain idaresi memurlarının tekaütlükleri 

hakkmda kanun lâyihası (İktisat, Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

Mazbatalar 
2 — Aksaray mebusu Besim Atalay. Bey ve 18 arka

daşının, Samanpazan - Hamamönü yolunun açılmasına 
dair 2/44 numaralı kanun teklifi ve Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

3 — Askerî ceza kanununa müzeyyel 1/126 ve as
kerî muhakeme usulü ve askerî ceza kanunlarının bazı 
maddelerinin tashih ve tadiline dair 1/319 numaralı 
kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa ve Adliye encümen
leri mazbataları (Ruznameye) 

4 — Barut ve mevaddı infilâkıye meselesine dair 
5/13 numaralı Tetkik encümeni mazbatası (Ruznameye) 

5 — Bütçe encümeninin, şehit Ali Kabuli Beyin ke
rimesi hanıma vatanî hizmet tertibinden maaş tahsisi 
hakkmda 2/45 numaralı kanun teklifi ve mazbatası 
(Ruznameye) 

6 — Erzinin Karamustafah mahallesinden Ankoğul-
larmdan ömeroğlu Ükkâşın ölüm cezasına çarpılması 
hakkında 3/207 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

7 — Gümrük kanununun muaddel 43 üncü madde
sinin tefsiri hakkmda 3/113 numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(Ruznameye) 

8 — Hazineden taksitle mal satın almış olanların 
taksit bedellerinin İecili hakkındaki kanuna müzeyyel 

nei umumiye kanunu lâyihasının müzakeresine devamla: 
Maarif bütçesi kabul olunduktan sonra pazar günü top-
lanılmâk üzere celse tatil edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Refet Ruşen Eşref II. Rüştü' 

1/291 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe e n 
cümenleri mazbataları (Ruznameye) 

9 — 7 haziran 1926 tarih ve 906 numaralı kanunla 
tadil edilen gümrük kanununun 43 üncü maddesinin tef
siri hakkında 3/20 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Ad
liye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (Ruzna
meye) 

10 — Ziraat bankası hakkındaki kanuna müzeyyel 
1967 numaralı kanunun 2 nei maddesinin tadiline ve &; 
ücnü maddesinin ilgasma dair 1/379 numaralı kanun lâ
yihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

11 — Türkiye Cümhuriyetile İngiltere Hükümeti ara
sında münakit muzahereti adliye mukavelenamesinin tas
diki hakkında 1/231 numaralı kanun lâyihası ve Adli
ye ve Hariciye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

12 — Türkiye Cümhuriyetile Irak Hükümeti a r a 
sında iadei mücrimin muahedenamesinin tasdiki hakkm
da 1/232 numaralı kanun lâyihası ve Adliye ve Harici
ye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

13 — Türkiye Cümhuriyetile Lehistan Hükümeti a r a 
sında münakit ikamet (mukavelenamesinin tasdiki hak
kında 1/235 numaralı kanun lâyihası ve Hariciye encü
meni mazbatası (Ruznameye) 

14 — Türkiye Cümhuriyetile Norveç Hükümeti ara
sında münakit ikamet, ticaret ve seyrisefain muahedena
mesinin tasdiki hakkmda 1/135 numaralı kanun lâyihası 
ve İktisat ve Hariciye encümenleri mazbataları (Ruz--
nameye) 

2 — H A V A L E I E D Î L E N (EVRAK 



BÎRÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 14,15 

Reis — Kâzını Paşa 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHİSAR), Haydar Rüştü B. ( DENİZLİ ) 

Beis — Meclis inikat etmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 1932 senesi bütçesi hakkında yeniden tan
sım küınan 1/317 numaralı kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası 

A - Millî Müdafaa vekâleti bütçesi 

Reis — Millî Müdafaa vekâleti bütçesi müzake
re olunacaktır. Bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da vekil Bey izahat verecektir. 

Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Diyarbekir) — 
Muhterem arkadaşlar, 1932 Millî Müdafaa bütçe
leri hakkında biraz izahat arzetmekliğinıe müsaa
denizi rica edeceğim. 

1932 senesi için hazırladığımız Millî Müdafaa 
bütçeleri Kara, Deniz, Hava Askerî fabrikalar ve 
Harita umum müdürlüğü bütçelerini ihtiva etmek 
üzere ceman 40 milyon 200 bin liradır. Bu yekûn 
geçen seneki Millî Müdafaa bütçelerinin evvelki 
seneye nazaran 11 milyon tasarrufla 59.5 milyonla 
kapanmış olduğuna göre geçer» senekinden 19 mil
yon lira kadar farklıdır. Yani 1930 senesi bütçeleri 
Tayyare cemiyeti hasılatından alman mebaliğ ile 
bera'ber ceman yekûn 71 milyon küsura baliğ ol
muş, geçen sene bütçeleri ise 59,5 milyonla kapan
mış ve bu sene Heyeti Celileni/.e arzedilen bütçeler 
yekûnu da 40 milyon 200 'bin lira ile «bağlanmıştır. 

Geçen sene ile bu sene arasındaki azim farkın 
mühim bir kısmı şekle aittir, (iecen seneki bütçe
lerde ( faslı mahsuslar ) i teşkil eden ve geçmiş se
nelerdeki mukavelât ile ati senelere sari olan dü
yundan tevellüt eden tekasitin yekûnunu ihtiva 
eyliyen kısımlar, bu sene Maliye vekâleti Düyunu 
umumiye bütçesine intikal etmiştir. Kezalik geçen 
sene bütçesinden Tayyare cemiyeti hasılatı umumî 
varidat arasında olduğu halde bu sene bu mebaliğ 
Bütçe encümeninizin tensitbile bütçe lâyihasının 30 
uncu maddesinde gösterildiği üzere hesabatı nâzi-
meye alınmış ve bu şekil geçen kabul buyurduğu
nuz 1831 numaralı kanuna daha uygun olmuştur. 
Şekle aü olan bu farklar hariç tutulduğu halde 
bu seneki bütçelerimizin yekûnu üzerinde; geçen 
sene bütçesine nazaran 5 milyon küsur bin lira ta
sarruf farkı vardır, Geçen seneki bütçelerde evvel
ki seneye nazaran 11 milyon lira tasarruf temin 
«dilmişti. Bu sene tekrar buna ilâveten 5,5 milyon 

lira tasarruf yapılmıştır ki buna sebep malî ve ik
tisadî buhranın bütün Devlet daireleri bütçelerine 
tahmil ettiği tasarruf zaruret ve mecburiyeti ol
muştur. Yani bu suretle biz de kendi bütçemi
ze ' isabet eden yükü almış bulunuyoruz. 
Hükümetimizin buna cesaret edişi evvelâ mil
letin, bahusus Millî Müdafaaya taallûk eden 
mevzularda her zaman izharından hali kalmadı
ğı yüksek alâka ve meubutiycte fevkalâde itima
dından, saniyen de Millî Müdafaa vekâletimi
zin münhasıran vatanın müdafaasını gaye edin
miş , mübalâğasız bir teşkilâta müstenit olmasın
dan ve nihayet beynelmilel büyük bir cereyan alan 
tesliüıatın tahdidi etrafındaki arzuların böyle filî 
eserlerle takviyesine Hükümetinizin ehemmiyet 
vermesinden ileri gelmiştir (Bravo sesleri). 

Derhal arzedeyim ki; bu zarurî tasarruflarla 
beraber Millî Müdafaa teşkilâtınız, Millî Müda
faa teçhizatınız, esaslı vazifelerini ifadan hali 
kalmıyacak ve büyük Meclisinizin arzu ettiği 
gibi ibu tasarruf müdafaa teşkilatının umumî hu-
tutu üzerinde hiç bir sarsıntı hâsıl etmiyecektir 
(Bravo, güzel sesleri). Geçen sene yine bütçe mü-
nasobetile bu kürsüden arzetmiş olduğum gibi, 
yine müsaadenizle arzedeyim ki, tasarruf için en 
büyük ümit veren orduyu iaşe etmek hususunda 
memleketimiz fiatlarının müsait bulunmasıdır. Ge
çen sene izhar ettiğim bu ümit filen tahakkuk et
miş ve bir neferin iaşesini vasati olarak 17 kuruşa 
mal etmek imkânı hâsıl olmuştur. 

Geçen sene bütçe ile kabul ettiğiniz erkanı da
hilinde olarak dahili esnan olan efradm tamamı 
talim ve terbiyeye alınmış, zabıtan ve ordu men-
subini arasında kanunen ve kıdemen istihkak kes-
bedenlcrden bini mütecaviz zatin terfileri yapılmış, 
orduya mekteplerden çıkarak yeni dahil olan ana
sır tamamen yerleştirilmiş ve bunun haricinde 
yine ordu için 2 bini mütecaviz ihtiyat zabiti tah
sillerini ikmal ederek ordunun ihtiyatına alınmış
lardır. Bu sene ümidimiz ayni bütçenin bu erka-
mı. dahilinde ayni faaliyetin ayni şekillerde de
vam edeceği ve muvaffakiyet iktisap olunacağı 
merkezindedir. 

Efendim, lehülha-mt memleketimiz geniş, hu
dutları vâsi, coğrafî vaziyetimiz mühim ve nüfu-
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sumuz »-ittikçe mütezayittir. Bunlar ordu teşki
lâtının vüsat ve şümulü üzerinde birinci derece
de müessir olan ımüıhim amillerdir. Her senenin 
esnan erbabını silâh altına davet etmek askerlik 
şeref ve terbiyesinden hiç kimseyi mahrum etme
mek borç ve vazifedir. Huzurunuzda tekrar et
mek lüzumsuzdur, istemem. Fakat yine söj'liye-
yim: askerlik hiç şüphesiz mükellefiyet değildir. 
Her türk genci için millî bir şeref ve mukaddes 
bir haktır (Bravo sesleri). Kimseyi bundan mah
rum etmek mümkün değildir. Bir taraftan da 
şüphesiz, Cumhuriyetin feyzile olacaktır ve ista
tistikler göstermektedir ki - her sene dahili esnan 
olan efrat miktarı muntazaman artmaktadır. 926, 
927 Ğcn itibaren 140 000 den başlıyan esnan erbabı 
170 000 - 174 000 ne kadar çıkmıştır. Bunun ma
nası aşikârdır. Memleketin nüfusu tezayüt etmek
tedir. Bu hesapları dünyanın her tarafında kolay 
bilirler. Huzuru âlinizde tekrara hacet yoktur. 
170 bin esnan erbabı verdbilen bir memleketin nü
fusunun ne kadar olacağı pek aşikârdır. Bizim he
sabımız (17) milyondan aşağı değildir. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — 20 milyon. 
Millî Müdafaa vekili Zekâi B. (Devamla) — 

Yeni tahriri nüfus elbette bu hakikati gösterecek
tir. 

Büyük ordularınızın ve arzettiğim kesafette
ki efradın bütçedeki rakamlarla iaşe ve ilbası 
şplıesiz kolay olmuyor. Muasır orduların bütün 
tekemnıülâtmı, talim ve terbiyesinde ve bilûmum 
alât ve vesaitinde ve her cephede takip eden or
dularınız; ayni zamanda bir büyük mektep va
zifesini de görmektedir. Oraya dahil olan efra
da, okumak yazmak bilmiyorsa ilk defa okuma 
yazmadan başılıyarak yurt bilgisi daha sonra, da 
askerî talim ve terbiye gösterilmektedir. Bu ka
dar mühim vezaifin, askerliğin lusa müddeti 
içinde hakkile ifa edilebilmesi için ordularınızın 
iaşe istihkakı üzerinde daha semih davranmak ve 
ilk imkândan istifade ederek müsaadenizle ar-
zetmek için Hükümete yeni teklifler yapmak lü
zumunu hissetmekteyim. Bununla beraber bu 
günkü kanunlarımızın derpiş ettiği iaşe hudutla
rı dahilinde iaşe edilmiş olan ordularımız efradı
nın; tahtı silâha alınırken vasatı sıkletleri terhis 
olunurken vasatı sikletleri arasında daima 4 - 5 
kilo fazlalığın tahakkuk etmiş olduğunu lisanı 
şükranla arzedebilirim. Ordumuzun sıhhatine fev
kalâde itina edilmektedir. Vefiyat nisbeti ise 
binde altıyı geçmemektedir. Muasır ordularda 
kabul edilen vasati nisbet ise binde beştir. Ev
velki zamanlara ait ordu vefiyatı düşünülecek 
olursa bugünkü ordunuzun vefiyat azlığı muasır 
orduların nisbetine yetişmiş olduğu iftiharla gö
rülmektedir. Bu muvaffakiyet içüı memurini ai-
desi zannederim ki teşekküre lâyıktır ( Doğ-ru, 
bravo sesleri ) . 

Her halde hulasaten şunu da arşedeyim ki; ka
ra ordularınız Büyük Meclisin daima izhar ettiği 

itinaya lâyik olmağa çalışmakta ve muntazaman 
İ tekemmül etmektedir. Cumhuriyet orduları her za-
| manki gibi kudretli ve imanlı olarak vatan hudut
larını beklemektedir. Bundan Heyeti Celile emin 
ve müsterih olabilir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Deniz bütçesi hakkındaki maruzatım daha kısa 
olacaktır. Bu bütçe geçen sene sekiz milyondu. Bu
nun 4 milyonu deniz için sipariş edilen yeni filo
nun esmanına ait taksitlere, diğer dört milyonu da 
maaşat ve muayyenata taallûk etmekte idi. 

Bu sene filonun taksitleri, demin arzettiğim 
gibi, düyunu umumiye bütçesine intikal etti ve 
intikal ettiği için burada deniz bütçesi azalmıştır. 
Bunun üzerinde ayrıca tasarruf payları da vardır. 

Bu münasebetle arzedeyim ki Büyük Meclisin 
büyük fedakârlıklarla deniz ordusuna mal ettiği 
yeni filo bütün ecza ve anasırile tamamlanmış, te
sellüm edilmiş, şartnamelerine ve mukavelelerine 
muvafrk görülerek alınmış ve Türkiye sularına 
gelmiş ve Türk donanmasına iltihak etmiştir. 4 
açık deniz torpidosu, 4 deniz altı gemisi, 3 muak
kipten mürekkep olan bu yeni donanma asrın bü
tün terakkiyatını, sürat ve kudreti harbiye itibari-
le son tekemmülâtını üzerlerinde cemetmiş olan, 
hakikaten yüksek kifayet ve kudrette bir mecmua
dır. Deniz ordusu; bu son sistem donanmaya malik 
olmaktan mütevellit şükran hislerini, vazifelerini 
daha çok dikkat etmek ve bu itinaya liyakat gös
termek suretile ispat edecektir (Bravo sesleri). 

Hava kuvvetleri bütçesi; 
Geçen senoki bütçe Tayyare cemiyetinden vaki 

olan i ana t hasılatı da bütçe içerisine alınmak sure
tile 3,5 milyon lira kadar olarak gösterilmişken 
bu sene demin arzettiğim giibi bu kısmm bütçeden 
ayrılması sebebile 900 000 liradan ibaret bir rakam 
haline düşmüştür. Bu münasebetle huzuru âlinizde 
hava kuvvetlerinin inkişaf ve terakkisinde çok bü
yük âmil olan Tayyare cemiyetinin mesai ve hi-
mematı m lisanı şükranla yadetmeyi vatanî bir borç 
teiâkki ederim ve gene bu münasebetle efradı mil
lete hava kuvvetlerimizin inkişafına, başlıca mü
him mesnet olan Tayyare cemiyetine yardım etme
nin en büyük vatanperverlik delili olduğunu ve 
hakikaten hava kuvvetlerimizin bu yardımlar sa
yesinde güvenilir, esaslı ve muntazam tekemmül 
eden bir kudret ifade ettiğini zikretmeyi lüzumlu 
addederim. 

Hava kuvvetlerinin inkişafı yanında Hüküme
timizin çok ehemmiyet verdiği sivil tayyarecilik 
meselesi de beraber ta'kip edilmektedir, ümit ede
rim ki bu sene içerisinde IstanıbulLa Ankara ara
sında muntazam hava postası nakliyatı başlıyacak 
ve gelecek sene bu hava posta nakliyatı Ankara 
ile Diyarbekir arasına kadar teşmil edilecek ve bu 
suretle Türkiye havaları üzerinde beynelmilel ha
vaî münakalât muntazaman temin edilmiş olacak
tır. 

Bu günkü tayyare fabrikalarımız doğrudan 
doğruya yeni tayyare imal etmek kudret ve kabili
yetini edinmişlerdir (Alkışlar). 
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Bundan sonraki bütçemiz askerî fabrikalarına 
ait bütçedir. Geçen sene zarfında Ankara, Kırık
kale askerî fabrikalar manzumesine bir de yeni çe
lik'fabrikası ilâve edilmiştir. Bu fabrika tesellüm 
edilmiş ve faaliyete başlamıştır. Fabrika esasen bu 
manzumenin tertibinde takip edilen program dai
resinde diğer fabrikalarla hem ahenk olarak bü
yük kuvvet ve vüsatte yapılmıştır. Tabiî esbabı 
malûmu âlinizdir. 

Bu fabrikaların kudretlerinin tamamını, hazar 
zamanında, sulh zamanında mevaddı harbiye ve 
mühimmat istihsal etmek için sarf ve istihlâk et
meğe ne askerî fabrikalarımızın bütçesi müsaittir 
-çünkü onlar bu günkü bütçenin on misli fazla 
bütçeyi istilzam etmektedir - ne de buna şimdiki 
halde bir lüzum vardır. Binaenaleyh bu noktadan 
hareket eden Hükümetiniz, fabrikalarm boş za
manlarını, kuvvetlerini daha diğer rantabl işlerde 
de kullanabilmesi için devair ve şirketler için ray, 
kablo, tel ve buna mümasil mevaddı hadidiye ya
pabilmek için Büyük Meclisimizin müsaadesini 
almış ve olbaptaki kanunun tatbikma geçilmiştir. 
Arzettiğim çelik haddehanesi bize senede 200 kilo
metre ray imal edecek kabiliyettedir. (Bravo ses
leri). 

Askerî fabrikalar mevzuunda Hükümetinizin sıla 
takip etmeğe mecbur olduğu mühhn bir esas, maliyet 
fiatı meselesidir. Devletçilik tatbikatını yapmakta 
olduğumuz bir zamanda fabrikaların bize temin 
ettiği hasılayı, fabrikalara yaptığımız fedakâr
lıklarla ölçmek ve maliyet fiatmı haddi itidalde 
tutmak için azamî mesai sarfetmek lâzımdır. Bu 
noktai nazardan askerî fabrikalarımızın vaziyeti
ni iki kelime ile arzedeyim: evvelâ maliyet fi- j 
atma menfi tesir icra eden bazı avamili hatırlat
mak lâzımdır. Bu fabrikalar bir takmı esbap ı 
dolayısile malûm mratakalarda tesis edilmişler
dir. Bu vaziyet maliyet fiatı üzerinde tesir ya- j 
pryor. Çünkü nakliyat masrafı bu fiatın üzerine 
yükleniyor. Fakat bu vaziyet bilinerek ve arzu 
edilerek kaıbul edilmişti. Çünkü askerî fabrika
ların emin.mıntakada bulunması ve bundan mü
tevellit büyük menafi nazara alınmıştır. 

Saniyen bu tesisat sefer zamanında ihtiyaca 
tekabül edecek büyük bir program dahilinde ya
pılmıştır. Bu kadar vüsat ve kudrette yapılmış 
olan fabrikalar bittabi şimdiki halde azamî mesai 
ile çalışamazlar. Binaenaleyh hazarda bunlar da
ha az kuvvetle çalışınca bunun da maliyet fiatı 
üzerinde menfi tesir icra edeceği muhakkaktır. 

Sonra askerî fabrikalar askerî müessesatın ade
ta bir laboratuarı gibi bir çok devairin ihtiyaç-1 
ları için de hiamet eden bir müessesedir. Ordu- j 
nun ustalarını, teknisyenlerini yetiştirmekle meş
guldür. Bunların hepsi maliyet fiatı üzerinde te
sir yapıyor ve menfi tesir yapacak amillerdir. 
Böyle olmakla beraber askerî fabrikalarımızın 
istihsal ettiği mevaddı harbiyenin maliyet fiatı 
-dünya piyasasından yüksek değildir. Askerî fab
rikalarda 928 den 931 e kadar yapılan harp ve ma-1 

Inevra fişeklerinin maliyet fiatı, Avrupadan mu
bayaa edilen vasatî mubayaa fiatından yüksek 
değildir. 

Avrupadaki vasatî mubayaa fiatına elbette bi
zim Avrupadan mubayaa etmek halinde oraya gön
dereceğimiz komisyonların harcırah ve yevmiyesini 
ilâve etmek lâzımdır. Bu da hesap edilirse her hal-. 
do buradaki maliyet fiatının daha dun olduğu 
görülmektedir. Fişekler hakkında böyle olduğu 
gibi, top mermileri hakkında da vaziyet böyle ve 
belki daha müsaittir. 

Barutun bizdeki maliyet fiatı, Avrupadan alı
nanların bu günkü maliyet fiatlarma göre yüksek 
görülmektedir. Fakat barut istihsali için lâzım 
olan mevaddı iptidaiyenin dışarıdan gelerek güm
rük resmine tâbi tutulması ve bu hususta mevaddı 
iptidaiye olarak kullanılan ispirtonun istihlâk 
resmidir ki buna sebep olmaktadır. Fakat diğer 
taraftan bu gümrük resimlerinin de Devlet ha
zinesine girdiği düşünülerek tenzil edilince hesap 
tamamlaşır. 

İlâve edeyim ki, barut fa/brikalanmız büyült 
programın tertibatı dahilinde Kırıkkalede henüz 
yapılmamıştır. Modern teçhizatla mücehhez olan 
fabrikaların, İnhisar vekâletile mutabık kaldığımız 
takdirde, askerî fabrikalar tarafından idaresi ve 
onların askerî ihtiyacata tekahül edecek bazı ne-
vakısınm ikmali derpiş edilecek ve şüphesiz bu da 
maliyet fiatlarını daha çok tenzile müessir olacak
tır. 

Harita umum müdürlüğü küçük bir bütçe ile 
çalışmaktadır. Erkânı haıfoiyenin talimatı dahi-' 
Linde*muntazaman uğraşmakta ve terakki vadisinde 
adım adım ilerlemektedir. 

Bu maruzatımla Mdllî Müdafaa bütçesini He
yeti Celilenin tasvibine arzediyorum. 

Reis — Söz istiyen var mı? 
Memet Ali B. (Artvin) — Arkadaşlar, Müda-

faai Milliyenin havacılık kısmında bir kaç söz 
söyliyeceğim. Bilirsiniz ki bugün tayyarecilik 
akılların ermiyeceği hir derecede büyük bir sür
atle terakki etmektedir. Vekil Beyefendinin 
şimdi söylemiş olduğu gibi tayyare fabrikası biz
de yapıldı ve biz de kendimiz tayyare yapa
cağız dedi, büyük bir sevinç duyduk. Bir mem
leketin tayyareciliğinin terakkisi için behemehal 
kendi memleketinde, en son sistem tayyare ya
pabilecek bir fabrikaya malik olması lâzımdır. 
Biz Avrupa Devletlerinin ordularında kullanılan 
belli başlı tanınmış tiplerden tayyare alıyoruz ve 
aldığımız tayyarelerin kıymetinin nısfına yakın 
yedek edevatı alıyoruz. Bir müddet sonra bu al
mış olduğumuz tayyarelerin muaddeli ve daha 
mükemmeli çıkar, bunu almak mecburiyeti hasıl 
olur ve alırız. Bir müddet sonra daha mükem
meli çıkar, evvelce aldığımız ikinci dereceye dü
şer, velhâsıl bütçemizin yarısını versek başa çıka
mayız ve matlup derecede hali hazır terakkiya-
tmı salim bir surette takip edemeyiz. 

Tayyareleri memleketimizde yapacağız. Ken-
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di fabrikalarımızda istediğimiz gibi tayyare imal 
edeceğiz. Tayyare fabrikasının bizim memleketi
mizde yapılmasının büyük bir faidesi daha vardır. 
Bu tayyare fabrikasına merbut bir uçuş mektebi 
de yaparsak burada yetiştireceğimiz askerî ve si
vil tayyarecilerin talim ve terbiyesi ucuz olur, 
talim esnasında kıracakları tayyareler, tayyare 
fabrikasında çabucak ve ucuz olarak tamir edilir. 

Kayseride Yünkers şirketi zamanından kalma 
bir tayyare fabrikası vardır. Bunu Amerikalı
lara vermiş ve kendilerine bir tecrübe zamanı da 
bırakmıştık. Bu tecrübe zamanı bitmedi mi? 
Vekil Beyefendinin ifadesinden anlaşılıyor ki ; 
bizim istediğimiz tayyareyi yapacaktır. Burada 
yapılacak tayyareler iki kısımdır. Biri avcı tay
yaresi, biri de talim tayyaresidir. Tayyarelerin 
bir kısmını da Amerikada yapıp buraya getirecek
lerdir. Amerikada yapılacak tayyareleri, ma
demki bu fabrika teşekkül etmiştir, bizim mem
leketimizde yapsada Amerikadan yapılmış oldu
ğu halde getirmese daha iyi olmaz mı? 

Arkadaşlar, Tayyare .bugün her hususta çok 
ehemmiyetli bir mevki ihraz etmiş ve taarruz si
lâhlarının en başına geçmiştir. Bugün iyi tayyare 
kuvvetlerine malik olmıyan bir ordu hiç bir iş 
göremez. Fakat bunu söylemekle bizim tayyare
miz yoktur demek istemiyorum. Memleketimize 
yan gözle bakacak düşmanların gözlerini yuva
sından çıkarıp oyacak kadar tayyare ve tayyare
cimiz vardır ( Bravo sesleri, alkışlar ) . 

Buunla demek istiyorum ki; tayyare çok ehem
miyetli bir silâhtır. Arkadaşlar, tayyare bu gün 
insaniyete bir çok nafi hizmetler yapmıştır. Mese
lâ günlerle gidemediğiniz bir yere, tayyare ile iki 
saat içerisinde gidersiniz. Tayyareler mektupları
mızı, eşyamızı çok az zaman zarfında mahalli mak
suduna eriştirir. Vekil Bey bizde de tayyare postala
rı yapılacağından bahsetti. Loft Hanza namında te
essüs etmiş bir şirketin gittiğini işitiyoruz. Acaba 
neden gitmiştir ve bu bizde ne için iş görememiş
tir? Sonra taıbiî bu yapacağımız hava postalarını 
sivil tayyareler yapacaktır. Bu ne zaman başlıya-
caktır?. Tayyare harp zamanında düşman ordula-
rile temas etmeden evvel düşmanın kuvvetini, ne
relerde toplandığını, hangi istikamette yürüdüğü
nü vaktile ordu kumandanlarına haber verir ve 
düşman kıtalarını bombardıman eder ve cephe ge
rilerinde gayrimuharip ahali üzerine bomba yağdı
rır ve bunların kuvvei maneviyesini kırarak harp 
üzerinde büyük tesirler yapar. « Amma gayrimu-
haripler bombardıman edilemez insaniyete muga
yirdir» diyeceksiniz, bu mantığı bir tarafa bıraka
lım. Harbi umumide gayrimuharipler üzerine bir 
çok bombalar yağdığını bir çok milletler filiyatla 
görmüşlerdir. Bir milletin ordusunun maneviyatı
nın sağlam olması lâzımdır. Bundan da bizim 
gayri muharip ahalimiz bombardıman edilirse ma
neviyatı kırılır fikrine zahip olmayınız. Türk mil
letinin kahraman ordusunun maneviyatını hiç bir ' 

alâtı harbiyenin kıramıyacağını, Çanakkalede ve is
tiklâli harbinde canlı misallerile bütün dünyaya 
karşı gösterdik, çoluk çocuklarımızla, ihtiyar er
kek ve kadınlarımızla bütün dünyaya karşı ispat 
ettik (Alkışlar). Söylemek istediğim, tayyarelerin 
harpte yapabileceği işleri saymaktır. 

Sonra arkadaşlar, tayyarelerin, iki düşman ordusu 
muharebeye tutuştuğu zaman büyük rolleri vardır. 
meselâ düşman ordusu muharebeye tutuştuğu zaman 
biz havadan düşman kumandanının nerede olduğu
nu bulabiliriz. Uçarak, o düşman ordusuna kuman
da eden kumandanın filân köyde oturduğunu, fi
lân ormanda bulunduğunu görebiliriz. Bunu nasıl 
görebiliriz? O muhitin fotoğraf isini tayyarelerle 
alırız. O fotoğrafiyi banyo ederiz. Orada bir ta
kım çizgiler görülür. Bu çizgi ne demektir, ne ola
bilir? Bu çizgi kumandanlığa merbut telefon tel
leridir. Teller mermilerin tesirinden masun kalmak 
için toprak kazılarak yere gömülür. O çizgiler ne
rede nihayet buluyorsa kumandan orada bulunu
yor demektir. Binaenaleyh şafakla tayyareler ora
ya şahin gibi yetişir ve bombardıman ederler ve 
kumandana rahat iş gördürmezler. 

Hatta umumî harpte Almanlar Kayzerin başı 
üzerine telden bir ağ germişlerdi. Tayyarelerin 
hücumundan korunsun diye. 

Sonra arkadaşlar, tayyarelerle düşmanın kaz
mış olduğu yer altmdaki lağımları da bulmak ka
bildir. Bunları fotoğraflarla bulabiliriz. Düşman 
siperleri bir kalınlıkta gidiyor, bir müddet sonra 
bu kalınlık bir az daha kalınlaşmış, bu nedir? bu 
odur ki: yer altında kazılan topraklan yitecek de
ğil ya, bu toprakları kazmaktan maksadı lağım 
yapmaktır. Lağımdan çıkan toprakları siperin ü-
zerine yığmış ve orasını kabartmıştır. Bundan la
ğım kazıldığı anlaşılıyor, bunun lâğım kazması 
hissedilir edilmez derhal mukabil lağım kazılarak 
ona mâni olunur, ve düşman maksadına muvaffak 
olamazlar. Hatta düşman siperlerinin derinliğini 
ve toplarm çaplarını da anlamak kabildir. Fotoğ
raf metr tatbik edilir, inhiraf zaviyeleri almır; bu 
sayede siperlerin derinliği ve topların çaplarının 
kaç santim olduğu anlaşılır. Topçu ateşini ona gö
re tanzim eder ve mütemadiyen tayyareler keşif 
yapar ve topçuya malûmat verirler. 

Keşif için kullanılan sabit balonlar; bunlar hak
kında da ufak bir misal arzedeyim: Harbi umumide 
Fransada bir çok sabit balonlar bir zaman uça-
maz oldular. Bunun da sebebi Almanların keşfet
tikleri bir usuldür. Bu usulle düşmanın sabit ba
lonları tepelendi. Bilâhare bu usulü İngilizler de 
keşfettiler, onlar da îngiltereyi bombardıman 
eden Alman zeplinlerini tepelediler. Bundan sonra 
Alman zeplinleri îngiltereye gidemez oldu. 

Bu usul de şudur: Bir cismi sakil yani müdev-
ver bir küre - fındıktan daha büyük cesamette -
bu kürenin ucuna üç ayaklı bir maşa takılıyor ve 
bir havaî fişeğin içerisine bu cismi sakillerden elli, 
altmış dane konur, bu maşalar arasında da platin 
teller vardır. Bu fişekler tayyarenin dış yan taraf-
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l a rma üçer, dörder tane konur, tayyare dört beş 
bin metreye yükselir, tam hedefe yani balonlara 

.yanaşır yanaşmaz rasıt fişeklerden bir ikisini ateş
ler, fişek tayyareden yüz, yüz elli metre uzakla
şınca batlar, cismi sakil sukut kanunu 
mucibince düşer ve birbirinden tebaüt eder. 
Bunların bir veya, ikisi balona vurur , 
balonu deler, maşalar cismi sakilden daha büyük 
•olduğu için deldiği yerden geçemez ve balonda bir 
«delik açıp orada kalır ve balondaki açılan delikten 
gaz çıkmağa başlar. Gaz ile maşanın uçlarınnda o-
l a n tel temas eder etmez bilkimya hara
ret hâsıl olur, balon birden bire patla
yıp yanar. Bu usulü ilk önce Almanlar keş
fettiği halde bilâhare îngilizlerde öğrenerek onİar 
«la Alman balonlarını tahrip etmeğe başladı. 

Canınız sıkılmasın. Bir parça da askerİik me
selelerini dinlersek hepimize lâzım olacak şeylerdir. 
Bir gün olur ki, hepimiz de o vazifenin başında 

"bulunabiliriz (Şüphesiz sesleri). Tayyare ile siper
lerin sinematografı almıyor. Ben Alzas L/orende 
bulunduğum zaman -siper içinde bir sinema 
gösterdiler. Bunda karşıki siperin içerisi 
gösteriliyordu. Bizden ovvel kolordu, fırka, 
alay, tabur kumandanları seyretmişti. O gece de 
^çavuş ve onbaşılar görüyordu. Bir siperde bulu
nuyorsunuz, karşınızda da düşman var; düşmanın 
siper içinde ne halde bulunduğunu nereden mes
tur ateş ettiğini, cephanesinin, erzakının nereden 
geldiğini bilerek kavga etmek başkadır. Cfözü ka
palı kavga etmek yine başkadır. Bunlar düşma
nın muntazaman tayyarelerle fotoğraflarını alı
yorlardı. 

Sonra arkadaşlar, tayyareciliğin ehemmiyetini 
kademe kademe sayarken tayyarecilerin de ufak 
bir aletle orduya, memlekete ne kadar ıbüyük 
hizmetler yaptığına dair bir misal arzedeyim: 

Alzas Lorende rasıtlık kursunda bulunurken ra-
sutliık dersinde beni uçuran genç bir mülâzım 19 -
"20 yaşlarında bir zabit idi. Hava bulutlu idi. O 
kadar şiddetli ateş vardı ki, bizim memle'keti-
miade olsa içli, cephane israf ediliyor diye suale 
maruz kalınırdı. 

Mülâzım bakayım orada ne oluyor diye kendi 
kendine siperler üzerine gitti. 20 dakika sonra 
•avdet etti. Bunun tayyaresinde 50 - 60 yara 
vardı. Fransızlar Almanları fena halde sıkıştır
mışlar, Almanlar muharebeyi kaybetmek üzere 
iken tayyareci 100 metreye kadar inmiş, mitralyozla 
Fransrz siperlerine ateş etmiş, Fransızlar şaşırmış, 
kendi ordusunun da kuvvei maneviyesi fazlalaş
mış ve ordusu da harbi kazanmıştır. O günkü 
zaferi bir tayyareci yüzünden Alman ordusu 
kazanmıştır. Sonra arkadaşlar, bizim merhum 
tayyareci Fazıl arkadaşımız mütarekeden biraz ev
vel İstanbul üzerinde bir kavga oldu, hatırlar
ısınız - bir tayyare ile 8 İngiliz tayyaresinin üze
rine hücum etti. İngilizlerden bir rasıdı yarala
ndı. Kendim de yaralandı ve İstiklâl harbinde 
Sakarya harekâtında kumanda heyeti bir çok 

ı karışık malûmat alıyordu. İşte arkadaşlar ba 
sırada kahraman Fazıl enıayat yerine paça süyö, 
lak yerine patates kullanarak tayyaresile düşman 
üzerine uçtu ve hakikî haberi getirip kumanda 
heyetini o müşkül mevkiden kurtardı. Zaten bi
zim -(milletimizin en büyük haslâtlerinden biri 
de yoksulluk zamanlarında varlık yaratmaktır. 
Gene arkadaşlar, Çana-kkalede bizim bir tayya
remizin kanadına bir top mermisi isabet etti, ora
daki kahraman türk yavrusu rasıt yerinden fır
ladı, ceketini çıkararak deliğin üzerine kapadı 
ve göğsünü yara üzerine gererek bu tayyareyi 
salimen yere indirdi. 

İngilterede bizim zabitlerimiz tayyare kursun
da bulundular. Uçuş imtihanının en sonunda pa
raşütle inmek teklif edildi, işte en son imtihan 
paraşütle tayyareden inmekti. Orada tahsilde 
bulunan zabitlere bunu yapacaksınız dendi. Di
ğer milletlerden olanlar <Jediler ki, bizim kanu
numuzda böyle bir mecburiyet yoktur. TürMe-
re gelince bunlar kemali iftiharla ineriz dediler 
ve tayyarenin kanatlarına bindiler. 1000, 1500 
metre yükseldikten sonra biri sağdan, diğeri sol
dan kendilerini atıp yere salimen indiler. "Bunu 
gören diğer milletler de utandılar ve paraşütle 
atılmak, mecburiyetinde kaldılar. 

Sonra arkadaşlar, tayyarecilerimiz Ağrı da
ğında büyük kahramanlıklar gösterdiler, Ağrı-
dağının yalçın kayaları içerisinde havanın şiddetli 
hücumlarına karşı düşmanı- inlere sokarak mit-
ralyozlarla aradılar ve tepelediler. 

Geçenlerde Italyada Mülâzim Sabri Bey son 
imtihanını verirken kendisine bir vazife verildi. 
Sen 2000 metreye çıkacaksın, orada şu manevrayı 
yapacaksın, şu kadar metre indikten sonra filân 
manevrayı yapacaksın dendi. Bu cesur ve çok 
iktidarlı tayyareciyi seyretmek için o mektepteki 
tayyarecilerin hepsi uçuş meydanına çıktılar. 

Meydanda bunu seyrederken bu zabit muhtelif 
manevralar yaptı. Sonra tersine olarak uçacaksın 
denildi. Tersine olarak tayyare ile uçuşa devam 
etti. Fakat tayyare bunun kumandasına itaat et
medi. Tayyarenin tekerlekleri yukarıda, kendi» 
baş aşağı, sukut etmeğe başladı. Arkadaşlar, böyle 
tehlikeli bir vaziyetten kurtulmak, ancak Allahm 
inayetine bağlıdır. Bu kıymetli tayyarecimiz bu teh
likeli vaziyetten kurtulmak için paraşütle kendisini 
attı, fakat arkadaşlar, daha büyük bir felâketle kar
şılaştı, paraşüt açılmadı. Kendisi ağır, paraşüt hafif 
olduğu için, kendisi altta, paraşüt yukarıda sürat
le iniyordu. Fakat arkadaşlar, bu soğuk kanlı kah
raman türk çocuğu itdalini bozmadı, paraşütü 
kendine çekmeğe başladı, çeke çeke açtı, fakat yi
ne tersine olarak yere indi ve iner inmez derhal 
yerinden fırladı ve sevgili tavvaresinin yanına koç-* 
tu (Alkışlar). 

Arkadaşlar, binlerce kahramanlık misali göste
ren tayyareciliğe şimdi verdiğimiz ehemmiyette» 
daiha çok ehemmiyet vermemiz ve bu gün elimizde 
bulunaH;tayyarecilerimizi daha fazla gözetmemi* 
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M'.rrndır. Yani şimdiye kadar söylediğim sözlerin 
neticesi budur (Handeler). Tayyarecilerimize ay
da otuz lira müteferrika ile iki senede onar lira zam 
Yeriliyor. Bundan başka bir şey verilip verilmedi
ğini bilmiyorum. Günde 1000 kilometre uçuş ya
panlara bir miktar para verilmesi teklif ediliyor
du, verildi mi? Sonra diğer devletlerde olduğu gi
bi gece uçuşu yapanlara bizde de bir para veriliyor 
mu? Tayyarecilerin uçuş kudretini ve heveslerini 
artırmak için rekor kıranlara bir şey veriliyor mu? 

Arkadaşlar, iyi bir tayyareci olmak için sağlam 
bir vücut, kuvvetli bir kalp ve sağlam, bir kafa is
ter. Cesur ve azim sahibi bir tayyarecinin iyi va
zife görmesi için vücuduna iyi bakması lâzımdır. 
öyle çürük çarık yemek yemekle bu iş olmaz 
( Handeler ) . Yerde yapılan bir vazife ile havada 
yapılan bir vazife arasında dağlar kadar fark var
dır. 

Arkadaşlar, Emir Faysal Hazretleri burada 
iken kendisine Muhafız alayı tarafından askerî 
bir manevra yapıldı buna tayyarelerimiz de işti
rak etti. Eskişehir istikametinden şahinler gibi 
süzülerek gelen tayyareler kendilerine mahsus 
tabiye nizamlarile Ankara üzerinde dolaştılar. 
Sekiz tayyareden ibaret olan filolar gayet mun
tazam mesafe ve aralıklarla bir kaç devir yaptı
lar, en yüksekte avcı tayyareleri uçuyor ve alt
larında uçan tayyareleri düşman taarruzundan 
himaye ediyor vaziyetinde idi. Keşif ve bombardı
man tayyareleri geldiği istikametten uzaklaşmağa 
başladığı zaman avcı tayyareleri Muhafız alayı 
pavyonları üzerinde tayyareciliğin en yüksek 
manevralarını yaptılar. Harpte lâzım olan tay
yareciliğin en son tekâmül kudretini gösterdiler. 
Luping yaptılar, Tirbuşon yaptılar, kanat üze
rinde takla attılar, yere amut yükseldiler, bütün gaz 
kuvvetile yere amudî indiler, ters uçtular. Bun
lara tayyareci gözile bir insan bakarsa kahraman 
türk tayyarecilerinin vatanı müdafaa için ne de
rece tekâmül ettiğini ve tayyareciliğin en yükselt 
manevralarını yapmak kabiliyetinde olduklarını 
görmekten mütevellit sürürünü yüksek millet kür
süsünden söylemeği ve bu hususta tayyarecilikle 
bizzat meşgul olup bizdeki tayyareciliğin terakki
sine son derece çalışan Büyük erkânı harbiyemizin 
Büyük reisine ve Millî Müdafaa vekili Beyefendiye 
teşekkür ederken zehirli gazlar hakkında ahalimizin 
tenvir edilmesini ve bir gün - lâzım olursa - zehirli 
gaz hücumlarına karşı ne yolda nefislerini müda
faa edebileceklerini muhtelif teşkilâtımız vasıtasdle 
gösterilmesini rica ederek sözümü kesiyorum ( Al
kışlar ) . 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Muhtereme Mil
lî Müdafaa vekili Beyefendinin Müdafai Milliye 
bütçesi hakkındaki izahatına teşekkür etmekle 
beraber Vekil Beyefendinin gayet mühim bir be
yanatını da burada tekrar etmekten kendimi ala
mıyorum. 

Vekil Beyefendi buyurdular ki; geçen sene 
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ile bu sene bütçeleri arasında aşağı yukarı 15 mil
yon lira kadar bir tenzil olduğu halde, ordu tes-
kilatmırz bu tenzilâta rağmen vazifesini ifadan ge
ri kalmıyacaktır. 

Bizim buna itimadrmrz vardır. Fakat Vekil Be
yefendinin beyanatına mukabil şunu arzederim ki,. 
(bu 15 milyon lira tenzili nasıl bir zaruret icabı ise 
bu millet ve bu Meclis yine bir zaruret hudusun-
da onu 15 milyon, hatta 100 milyon Hra tezyit 
etmeği de bilir (Bravo sesleri, alkışlar). 

Vekil Beyefendiden bir istirhamım yar. MahV 
mu âliniz, senelerden beridir askerliği gelen ef
rat hâlâ silâh altına alınmamaktadır. Yine kendile
rinin buyurdukları gibi - hakikaten de öyledir - bur 
efrat talim ve terbiyei askeriye şerefinden mahrum 
ediliyor. Saniyen vazifei askeriyesini ifa etmi-
yev efrat bir iş te tutamıyor. Nereye müracaat etse, 
behemehal, askerlik vazifesini ifa ettin mi, kanunî. 
sualine maruz kalıyor. Buna karşı bazı mazeretler 
söylendiğini biliyorum. Fakat Vekil Beyefendiden 
rica ediyorum, bu gençleri işsiz bırakmamak için 
alınmakta olan tedbiri bir kat daha tezyit etsinler 
ve bir an evvel vakitleri geldiği halde askere alın-
mıyan efradı eelibetsinler. 

Yine Müdafaai Mili iyeye ait olan bahriye bütçesi. 
hususunda da, gerçi ihtisasım olmamakla beraber,, 
anladığımı söyliyeeeğim. Bahriyenin ruhülesası 
satın aldığımız filonun demir atıp filânca yerde 
durması değildir, devri çarketmesidir. Yavuzu ta
mir ettik, yanında gemileri var. Fakat bunlar 
Pendik önünde YC İzmit körfezinde dururlarsa 
matlup hâsıl olmaz. Binaenaleyh devri çark mas
rafı olarak bütçede 600 bin lira görülüyor. Bunun' 
tezyidine şu dakikada imkân olmadığına bendeniz 
de kaniim. Fakat şunu rica ederek söylüyorum ki 
bahriye mektebinden yetişen efendiler, bütün millet
lerin yaptıkları gibi her hangi bir talim gemisine ko
nulmaz ve bunlar lâakal bir sene kendi sularımızda 
açık denizlerde, gezmeleri daha doğrudur 
amma hiç olmazsa kendi sularımızda - gezdirü-
mezse kendilerinden matlûp faide hâsd olmaz. 

Efendim, bu bahriye meselesidir, deniz mesele
sidir. Zabitlerin denize alışması lâzımdır. Zira 
birden bire fırtma çıkar, sonra kendilerini 
deniz tutar. Binaenaleyh mektepten yeni çıkmış 
zabitlerimizi iyi yetiştirmek için behemehai gez
dirmek lâzımdır. Acaba bu 60Ö bin liradan hiej 
olmazsa 150,- 200 bin lirasını tefrik edipte mek
tepten yeni çıkan efendileri staj :yer olarak hu
susî bir talim gemisinde gezdirmek imkânı yok 
mudur? Zannederim ki vardır. 

Efendiler, bir bahriye kumandanı durduğu 
yerde yetişmez. Gezmesi ve denize alışması lâzımdır, 
bu bir ihtiyaçtır. Bir bahriye zabiti yetiştirmek 
için uzun zamana ihtiyaç vardır. Ancak senele
rin neticesi olarak bir kumandan yetişebilir. Bi
naenaleyh bahriye zabitlerimizi denizde gezdirme
ği bendeniz çok faideli görüyorum. Mümkün ise 
Vekil Beyefendiden bunu temenni ediyorum. 
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Son söz olarak arzedeceğim şey Memet Ali Bey 

arkadaşımız tayyare kuvvetlerini zikretti. Tayya
recilerin şecaat ve hamasetleri hakikaten doğru 
olmakla beraber; ordunun bütün aksamında yani 
piyadesinde, topçusunda, süvarisinde, bütün sı
nıflarında burada zikir ve teşekkür edilecek şeca
atin binlerce misali vardır (Bravo sesleri, alkışlar). 

Süleyman S n n B. (Yozgat ) — Onu düşman
lar bizden daha iyi bilirler. 

S o n B. ( Kocaeli ) — Geçen senelere nazaran 
bu sene Millî Müdafaa bütçesinin nisbeten noksan 
oluşuna karşı Vekil Beyefendinin adeta mütees-
sirane vukubulan beyanatına iştirak etmemek im
kân haricindedir. 

Fakat muhterem Mazhar Müfit Beyefendinin 
dedikleri gibi bütçede gözüken 10, 15 milyonluk 
bir noksanın memurlarımızın, zabitlerimizin, gay-
retile telâfi edileceğine hiç şüphe yoktur ve 
belki bu gayret, para ile yapılacak hizmetin ve
receği randmandan daha faala olacağı hakkında em
niyetimiz berkemaldir. Müdafaai Milliye vekâleti
ni teşkil eden bütün memurin şebekesi başında Ve
kil Bey olduğu halde, bütün ihtimamlarile bu zı-
ma.ni temin edeceklerine şüphe yoktur. Binaenaleyh 
Vekil Beyin bu noksanı temin edecekleri hakkın
daki sözlerini şükranla karşılar ve samimî hislerle 
kendilerine ve Müdafaa memurininin küçüğünden 
büyüğüne kadar cümlesine teşekkür ederim. Ayni za
manda askerlerimizin gerek yerde gerek denizde ve 
gerek havada bütün terakkiyatı asriyeyi iktisap et
meleri için talim ve terbiyelerine büyük ihtimamla 
sarfı mesai eden bütün kumandanlarına ve Büyük 
erkânı harbiye riyasetine bu kürsüden teşekkür et
meyi vecibe bilirim. Ayni zamanda bu vatanı kur
taran ve bu gün için vatan dahilinde genç Cum
huriyetin esaslarını daha fazla kökleştirmek için alı
nan tedbirlerin suhuletle tatbikına uzaktan neza
ret eden orduya da teşekkürü vazife bilirim. Onun 
içi bütün duyduğum hürmet hislcrile Türk nefe
rinin muhteşem -şahsında Muhterem Türk Ordu
sunu minnetle selâmlar ve onun tariki tekâmülde 
süratle devam etmesini temenni ederim (Alkışlar). 

Millî Müdafaa, vekili Zekâi B. (Diytarbekir) — 
Efendim, Memet Ali Beyefendi hava kuvvetleri 
teşkilâtı hakkmda üç dört sual vazettiler. Birisi 
Kayseri tayyere fabrikasında mademki Almanlar 
çekildikten ve Hükümet vaziyet ettikten sonra 
tayyare yapılabiliyor, niçin dışardan sipariş olun
du, buyurdular. 

Filhakika Kayseri fabrikası gibi bir de Eski
şehir fabrikamız vardır. Eskişehir fabrikasında 
tayyare tamir edilmekte ve yapılmaktadır. Fakat 
tecdiden yapmak devresine henüz dahil olmuş bu
lunuyoruz. Bu sene Kayseri fabrikasının yapa
cağı yeni tayyarenin adedi 12 dir. Bir sene zarfında. 
Halbuki hava kuvvetlerimizin kadrolarını, alât 
ve edevatı .harbiyesini bir an evvel ikmal etmek 
mecburiyetindeyiz. Bir sene zarfında yani geç
miş olan bütçe senesi zarfında fabrikanın bir se
ne zarfında yapacağı tayyare miktarından çok 

fazla miktar tayyare mubayaa edilmiştir. Fâ->-
kat bu mubayaa tayyare fabrikalarının azamî is
tihsal kudretlerile çalışarak meydana getirecekleri 
tayyarelerin hava kadrolarına ithal edilmesine-
mâni değildir ve ancak bu suretle de hava filo
muzun takip ettiği program dahilinde tekemmül 
ettirilmesine imkân hâsıl .olabilir. 

Kayseri fabrikasında biz, Amerikalılarla be
raber çalışıyor değiliz. Memet Ali Beyefendinin 
mevzubahs ettikleri Amerikalılarla yapılan b i r 
mukavele vardır. Bu mukavele bir sene için de
vam eden ve 23 teşrinievvel tarihinde başlıyan 
bir tecrübe mufeave] esidir. Bu mukavele muci
bince Kayseri fabrikası onlara verilmiş değildir. 
Bu fabrika Devlete aittir. Onlarla bu fabrikada 
yeni tayyare imali için lâzım olan mütehassısları 
kendileri mesuliyetleri altında vermek ve Hükü
metin emrinde ve parası bizim tarafımızdan veril
mek üzere mütekabil taahhüdat alınmıştır ve 
başkaca iki tarafın ytekdiğerine karşı hiç bir ta-
ahhüdatı mevcut değildir. Bu senenin hitamından 
sonra mukaveleyi daha uzun müddetler için tec
dit etmek, başka şekilde tadil etmek veya etme
mek hususunda her iki tarafın ihtiyarı mevcut
tur. Fabrikalar yeni tayyare yapmak bu muka
velenin mevzularından birisi olduğu gibi Türkiye-
havalarında hava nakliyatını, posta nakliyatını te
min etmek için lâzım olan fennî tetkikat, tarassu-
datı havaiye tetkikatında bulunmak ve keza zemin 
üzerinde tayyare meydanları ve saire için tetkikat 
yapmak mevzuunda bizimle teşriki mesai etmek 
üzere Amerikalılar buna ait mütehassıslarını gön
dermişler ve Ankaraya ve Ankaradan da üiyar-
bekire kadar giderek iktiza eden tetkikleri yapmış
lardır. önümüzdeki sene zarfında muvaffak ola-
eağımıza dair demin arzettiğim ümit buna binaendi. 

Lüft Hanza şirketinin Türkiye havalarında 
seyrisefer imtiyazı yoktur. Bu imtiyaz yalnrz Türk
lere aittir. fHiç. bir ecnebi şirketi Türkiye hava
larını geçit yapmak müsaadesine malik değildir. Bü
tün diğer memleketlerde olduğu gibi sahillerimiz 
arasmda seyrisefer nasıl Türk sancağına ait ise 
havai seyrisefer de memleketin kendi millî bayra
ğına tahsis edilmiştir. 

Lüft Hanza şirketi Avrupa ile İstanbul arasın
da işlemek için bir müsaade almıştır ve bu mü
saade de Istanbulda erkânı harbiyenin intihap 
edeceği yerlerde icap eden tesisatı yapması şartile 
verilmişti. Henüz daha bir şey yapmamışlardır. 
Yapıp yapmıyaeaklarını da bilmiyorum. 

Daha ziyade bu mukavele Posta ve telgraf ida
resi tarafından yapıldığı için Dahiliye, vekili Bey 
arkadaşım bu hususta daha güzel izahat verebilirler. 

Erkâni harbiyenin kuvvetle takip ettiği nok-
tai nazar, türk havalarında seyriseferin doğrudan 
doğruya bizim tarafımızdan, yani meselâ Tayya
re cemiyetinin tavassutile teşkil olunacak bir türk 
şirketi tarafından yapılmasıdır. 

Bu, temin ve tesis edildikten, Türkiye ha
valarının bir yanından öbür yanma kadar raun-
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tazam sefer, nakliyat yapıldıktan sonradır ki 
Avrupadan îstanbula veya Türkiye hududuna 
kadar seyrü sefer tesis ve temin eden ecnebi şir
ketlerle Türkiyenin şark hudutlarından, Iraka, 
Hindistana sefer temin edecek kumpanyalarla, 
bir anlaşma yapılabilecek. Beynelmilel münaka
lâta Türkiye havaları en müsait ve en kısa vasıta 
olduğu için 'bu husustaki vaziyeti mümtazemiz 
ümit olunur ki bize çok menafi temin edecektir. 

Gece uçuşlarına ait ikramiyeden _ bahsettiler. 
Bu ikramiyeler geçen sene Meclisi Âlinin kabul 
buyurduğu kanunun içerisinde mevcuttur. Biz 
tabiî Avrupa ordularının verdiği kadar büyük 
ikramiyeler veremiyoruz. Verilen 30 lira kadardır. 

Memet Ali B. (Artvin) — O, müteferrikadan 
alesseviye veriliyor. 

Bütçe £. Es. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Yeni bir kanun vardır. Encümenden çıkmıştır. 
Matbaadadır. Memet Ali Beyin buyurdukları 
orada düşünülmüştür. 

Memet Ali B. (Artvin) — Teşekkür ederim. 
Millî Müdafaa, V. Zekâi B. ( Diyarbekir ) — 

Bu tadilât Bütçe encümenindedir. Bendeniz de 
arzedeceğim. 

Mazhar Müfit Beyefendinin emrettikleri bir 
nokta vardır. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — îstağfurullah. 
Zekâi B. (Devamla) — Bahriyede kâfi tatbikat 

yapılmazsa maksat istihsal edilmez, her halde 
bir gemi tahsis ederek tatbikat yapmak lâzımdır 
dediler. 

Bunu kemali ehemmiyetle nazarı dikkate al
mışızdır. Geçen sene de bütçenin imkânı nisbe-
tinde yaptık. Bu sene daha çok ehemmiyet vere
rek yapmağa çalışacağız ( Kâfi sesleri ) . 

Reis — Başka söz ist iyen yoktur. Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
-edilmiştir. 

[ 1 - Kara kısmı j 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F . Lira 
691 Vekil tahsisatı 4 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

692 Maaşatı umumiye 660 147 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
693 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 270 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
R Lira 

694 648 numaralı kanunun 4 üncü 
maddesi mucibince gedikli küçük 

zabit ikramiyesi 2 700 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
695 Müstahdemler ücreti 447 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

696 Muvakkat tazminat 143 640 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
697 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 76 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

698 1107 numaralı kanun mucibince 
gedikli küçük zabitana verilecek 

aile zammı 12 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

ikinci bap - Masarif 
F . Lira 

699 Mefruşat ve demirbaş 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
700 Levazım 20 010 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

701 Müteferrika 79 758 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
702 Vekâlet otomobili masrafı 7 710 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

703 Masarifi mütenevvia 138 030 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
704 Harcırah 583 064 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

705 Resmî telefon masrafı 14 010 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
706 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 11 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
707 Masarifi mukannene 5 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F . Lira 
708 Muayyenat 10 642 665 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

709 Levazımı askeriye 4 090 000 
Süleyman S n n B. (Yozgat) — Bu fasılda mel-

busat tahsisatı vardır. Bu talhsisat dolayısile huzu
ru âlinizde Vekâleti Celilenin nazarı dikkatini cel-
betmek isterim. Metbusat talbiî millî fabrikalarda 
dokunan şayaklardan yapılıyor. Bunu vekâlet mü
nakaşaya koyuyor, talibine ihale ediyor. Şimdiye 
kadar Türkün ne yapağısı iplik olur, ne de tiftiği 
yüne karışır kanaati vardı. Bu bendenizce Avrupa-
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um mücerret bizden yok pahasına aldıkları pa
lavralardan yaptıkları malı bize en yüksek fiatla 
«aıtmak emeline matuf bir şeydi. 

Millet kürsüsünden iftiharla ismini söylemek 
mecburiyetinde olduğum Feshane fabrikası müdü
rü Şevket Turgut Bey bunun için çok uğraşmıştır. 
Avrupada tetkikat yapmış, Türk yünlerinin 26 nu
maraya kadar derece derece iplik olduğunu tesbit et
miş, numunesini bizim buraya kadar getirerek ikti
sat ve Ziraat vekâletlerine göstermiştir. Binaenaleyh 
Feshane fabrikası yaptığı ufak bir tadilât netice-
«inde tiftiği dahi iplik'yapmıştır. Tiftiğin battani
ye ve kalın kumaş yapılmasında % 50 nisbetinde, 
şayak ve saire için % 30 nisbetinde yapağı karış
tırılarak imal olunabileceğini Feshane faıbrikası 
müdürü bizzat ispat etmiştir ve bundan tahaddüs 
edecek mesuliyeti de üzerine almış ve bu hususta 
bir rapor vermiştir. Rapor Başvekâlet vasıtasile 
Müdafaai Milliye vekâletin gönderilmiştir. Türkün 
tiftiği para etmez. Okkası ancak 15 - 20 kuruş edi
yor. Bu para sayımmı bile ödiyemez. Türkün ya-
pağısile tiftiğinin kabili imtizaç olduğunu nazarı 
-dikkate almak lâzımdır. Benim tahkikatıma göre 
türk yapağjsı tiftikle imtizaç etmiyor diyorlar, 
l>en bunun sebebini anladım. Askerî kumaşları ya
panlar melez yünden (melânj) mı diyorlar ne di
yorlar bilmiyorum, o yünden yapıyorlarmış. Sonra 
bu yaptırılan kumaşların yünlerine peşin para ver
memek için Avrupadan taksitle alraryormuş. Yün 
ve tiftiklerimizin kabili imtizaç olduğunu Feshane 
fabrikası nisbetlerile tesbit ederek ispat etmiştir. 
Vekâleti Celileden çok rica ederim, bu sene mel-
busat için yapacağı mukavelelerde Feshanenin gös
terdiği nislbette yapağı ve tiftiğin karıştırılmasını 
sşart koçsunlan. 

Beis — Başka mütalea var mı efendim? (Yok 
.sesler) Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
710 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 

fenniye ve tahkimat masrafı 890 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
711 Levazımı sıhhiye 201855 

Beis — Kabul edilmdştir. 
F. Lira 

712 Nakliyat 798 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
713 Avrupa fabrikalarına gidecek he

yetin harcırah masrafları 90 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
714 Manevra masrafı 40 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

715 Vesaiti nakliye masrafı 35 010 
Beis — Kabul edilmiştir. 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

F. Lira 
716 Staj, talhsil ve tedavi masrafı 51 300 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

717 Şehitliklerin bilûmum levazımı in-
şaiye masrafı ve bekçi ücreti 6 200 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

718 Beynelmilel mezarlıklar komisyonu 
masrafı 2 700 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

719 înşaat ve tamirat ve sabit tesisat 
masrafları 540 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

720 Ecnebi mütehassıslar 80 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
721 Memuriyeti mahsusa ile ecnebi mem 

leketlere gönderilecek zabit ve me
murlar harcırahı 4 500 

Beis — Kabul edilmiştir. 
Üçüncü kısım - Müessesat 

F. Lira 
722 Askerî mektepler masarifi 50 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

723 Askerî müze masarifi 2 000 
Beis —- Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
724 Jandarma mensuplarına ait mas

raflar 76 621 
Beis — Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısmı - Müteferrik masrafUr 

F. Lira 
725 Geçen sene düyunu 80 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

726 Eskd seneler düyunu 40 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
727 Memnu mıntakalar istimlâk 

bedeli 81 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

| 2 - Hava kısmı ] 

Birinci kısım - Güzlerde müşterek muhasaaaıat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
731 Maaşatı umumiye 430 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

732 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek tekaüt 

ikramiyesi 3 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

347 
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F. Lira 

733 Müstahdemler ücreti 50 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
734 Muvakkat tazminat 10 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
735 1107 numaralı kanun mucibince 

gedikli küçük zabitana verilecek 
aile zammı 1 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

736 889 numaralı kanun mucibince 
hava mensubinine verilecek tahsisat 90 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
îkinci bap - Masarif 

F . Lira 
737 Mefruşat ve demirbaş 13 000 

Reis — Kabul- edilmiştir. 
F . Lira 

738 Levazım 3 140 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
739 Müteferrika 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

740 1493 numaralı kanun mucibince ve
rilecek ikramiye 20 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

741 Masarifi mütenevvia 6 010 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
742 Harcırah 45 330 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

743 Resmî telefon masrafı 1 510 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. ^ Lira 
744 ücretli muhabere ve mükâlome 

masrafı 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
745 Masarifi mukannene 50 

Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F. Lira 
746 Muayyenat 202 180 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

747 Levazımı askeriye 50 270 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
748 Levazım ve teçhizatı harbiye 

ve fenniye ve tahkimat masrafı 40 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
749 Keza ve malzeme! tıbbiye 3 00O 

Reis •— Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

750 Nakliyat 43 00O 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
751 Vesaiti nakliye masrafı 350 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

752 Tayyare şehitleri tazminatı 5 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

ikinci bap - Masarifi muvakkate 
F. Lira 

753 Memleket dahil ve haricinde ücret
li müessesatı sıhhiyede tedavi etti

rilecek malûlin masrafları 3 000* 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
754 inşaat, tamirat ve sabit tesisat 

masrafları 50 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müessesat 
F. Lira 

755 Mekâtibi askeriye masrafı 14 OOO: 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. Lira 

756 Gecen sene düyunu 15 00O 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
757 Eski seneler düyunu 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 

[ 3 — Deniz kısmı j 

Birinci kzszm - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F . Lira 
761 Maaşatı umumiye 1 320 93& 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

762 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 45 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
763 Müstahdemler ücreti 70 490 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

764 Muvakkat tazminat 12 888 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . l i r a 
765 Temsil tahsisatı ve akçe farkı 6 360-' 

Reis — Kabul edilmiştir. 
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Lira 
1 000 

Lira 
3 500 

Lira 
2 500 

F. 
"766 1142 ve 1144 numaralı kanunlar 

mucibince tahtelbahire ilere dal
gıçlara verilecek tahsisat 35 000 

Reis —* Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Masarif 

F. 
7767 Mefruşat ve demirbaş 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. 

768 Levazım 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
769 Müteferrika 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

770 1493 numaralı kanun mucibince 
verilecek ikramiye 1 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

771 Masarifi mütenevvia 9 351 
Reis — Kabul edilmiştir, 

F. Lira 
772 Harcırah 20 000 

Reis —- Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

'773 Resmî telefon masrafi 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
774 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

tkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F. Lira 
775 Muayyenat 416 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

776 Levazımı askeriye 120 870 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
777 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 

fenniye ve tahkimiye masrafı 650 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
778 Befain ve mevaki levazımı 744 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

779 Levazımı sıhhiye 8 300 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
780 Nakliyat 18 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

781 Kitap ve mecmua ve risale masrafı 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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Lira F. 

782 
Reis 

Lira 
720 Vesaiti nakliye masrafı 

Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Masarifi muvakkate 

F. Lira 
783 İnşaat ve tamirat. 9 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

784 Ecnebi mütehassısları 31 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
785 Ecnebi memleketlere memuren 

gönderilecek zabitan ve memu
rin harcırahları 4 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

786 Staj, tahsil ve tedavi masrafı 26 600 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müessesat 
F. Lira 

787 Boğazlar komisyonu masrafı 7 341 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
788 Deniz matbaası masrafı 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Dördüncü kısmı - Müteferrik masarif 

F. Lira 
789 Geçen sene düyunu 19 080 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

790 Eski seneler düyunu 30 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
791 Memleket dahil ve haricinde üc

retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirilecek malûlin masrafı 1 800 

Reis — Kabul edilmiştir. 

B - Askeri fabrikalar umum müdürlüğü bütçesi 
Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 

var mı? 
Fasıllara geçilmesini kabul edenİAr... Etraiyen-

ler... Fasrilara geçilmiştir. 
Birinci kısım - Gülerde müşterek muhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 
F. Lira 

795 Maaşatı umumiye 300 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
796 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 2 080 

Reis — Kakül edilmiştir. 
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F. Lira 

797 Müstahdemler ücreti 297 236 
Reis — Kaibul edilmiştir. 

F . ' Lira 
798 Muvakkat tazminat 12 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
İkinci bap - Masarif 

F. Lira 
799 Mefruşat ve demribaş 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

800 Levazrm 1 500 
Reis — Kaıbıü edilmiştir. 

F . Lira 
801 Müteferrika 6 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

802 Masarifi müterıevvia 6 310 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
803 Harcırah 7 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

804 Resmî telefon masarifi 850 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
805 Ücretli muhabere ve miikâlemo 

masarifi 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F . Lira 
806 Muayyen at 47 624 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

807 Levazımı askeriye 19 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
808 Levazımı sıhhiye ve tecrübe hay

vanatı 100 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
809 Sevkıyat 3 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

810 Fennî kitap ve risalelerin ve ga
zetelerin mubayaa ve abone be

delleri 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
İkinci bap - Masarifi muvakkate 

811 İnşaat, tamirat ve tesisat mas
rafı J40 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . ' Lira 

812 Ecnebi mütehassıslar 60 192 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
813 Staj için Avrupaya gönderile

ceklerin tahsisat, harcırah ve ma
sarifi zaruriyeleri ve mektep üc

retleri ıs ooo 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
814 895 numaralı kanun mucibince si

gorta sandığına muavenet 20 OOO 
Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - müessesat 
F. Lira 

8İ5 Fabrikalar masarifi umumiyesi 1 950 615> 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
816 000 numaralı kanun mucibince 

tahsis olunan mütedavil ser
maye 50 000 

Mazbata muharriri Kemal Zaim B. (Konya) — 
Paşa Hazretleri, bu kanun yeni çıkmıştır. Numara
sı burada gösterilmemiş ve sıfır olarak geçmiştir,.. 
Mümkünse sonradan numarası konulsun. 

Reis — Evet efendim, buraya numarası kona-
caJctır. Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
817 Sanayi mektebi masrafı 4 060 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. Lira 

818 Geçen sene düyunu 6 790 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
819 Eski seneler düyunu 443 

Reis — Kabul edilmiştir. 

C - Harita umum müdürlüğü bütçesi 
Reis — Efendim, bütçenin heyeti umumiyesi 

hakkmda söz istiyen var mı? Fasdlara geçilmesini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci kısım - Cüzlerde müşterek muhassasat 
Birinci bap - Maaş, ücret, tahsisat 

F. Lira 
820 Maaşatı umumiye 220 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

821 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te

kaüt ikramiyesi 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
822 Müstahdemler ücreti 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

823 Muvakkat tazminat 15 000' 
Reis — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
824 657 numaralı kanun mucibince 

verilecek tazminat 40 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

ikinci bap - Masarif 
F . Lira 

825 Mefruşat ve demirbaş 500 
Eeis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
826 Levazım 5 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

827 Müteferrika 1 500 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
828 Masarifi mütenevvia 1 280 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

829 Harcırah 10 200 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
830 Resmî telefon masrafı 75 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

831 ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 60 

Reis — Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım - Cüze mahsus muhassasat 
Birinci bap - Masarifi daime 

F . Lira 
832 Muayyenat 55 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

833 Levazımı askeriye 15 900 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . ' Lira 
834 Levazımı sıhhiye 600 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

835 Nakliyat 15 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
836 Makina, al ât ve edevat ve demiri 

baş eşya ve levazmımm mubayaa 
ve tamir masarifi 40 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

837 Hayvan mubayaa bedeli 2 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
838 Vesaiti nakliye masrafı 7 200 

Reis — Kabul edilmiştir. 
İkiuei bap - Masarifi muvakkate 

F. Lira 
839 İnşaat ve tamirat ve bilcümle 

baliz tesisatı masrafı 20 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . 
840 

Lira 
Ecnebi memleketlere gönderile

cek zabitler harcırahı 1 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
841 Ecnebi mütehassısları 15 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım - Müessesat 
F. 

842 
Reis — 

Matbaa masrafı 
Kabul edilmiştir. 

Lira 
27 250 

Dördüncü kısım - Müteferrik masarif 
F. 

843 
Reis — 

F. 
844 

Geçen sene düyunu 
Kabul edilmiştir. 

Eski seneler düyunu 

Lira 
100 

Lira 
2 200 

Bütçe E. fes. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Matbuunda eski seneler düyunu bir kalem gös
terilmiştir. İki madde olacaktır. Birinci madde 
930 senesi düyunu 1 050 lira, ikinci madde 931 
senesi düyunu 1 150 lira olacaktır. Madde mese
lesidir, fasla ait değildir. 

Reis — Başka mütalea yoktur kabul edilmiştir. 
Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 

Hariciye vekâletinin bütçesinde 411 inci fasılda 
ikinci madde nihayetine ( ve masarifi idariye ) 
tabiri konacaktır, İninim ilâvesini rica ederim. 

Reis — Pekâlâ efendim. 
Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Efendim, Maliye bütçesinin 170 inci faslında 
Vangölüna muavenet elli bin lira olarak kabul 
edilmiştir. Bu mülhak bütçe haline kalbedildi. 
Encümenden çıktı. Matbaaya verildi. Yani 15 
bin lira daha ilâve ediyoruz. Faslın .unvanının 
da ( Vangölü mülhak bütçesine muavenet ) ola
rak kabulünü rica ediyoruz. 

Reis — Encümen 170 inci faslın (65 000) lira
ya iblâğını teklif ediyor. Bu ilâveyi kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüsane) — 
Paşa Hazretleri, (A) cetveli yekûnu umumisi son 
zamla beraber ( 169 146 747 ) lira olacaktır. 

Reis — öylece tashih edilmiştir. 
Birinci maddeye ait cetveller müzakere edildi. 

Fasılları birer birer kabul edildi. Birinci madde
yi tekrar ve bu tashih ile okutuyorum. 

1932 malî senesi muvazenei umumiye kanunu 
MADDE 1 — Devlet bütçesine dahil dairelerin 

•1932 malî senesi masrafları için merbut (A) işa
retl i . cetvelde gösterildiği üzere ( 171 146,747 ) 
liralık tahsisat verilmiştir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

D - Varidat bütçesi 
MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil dairelerin 
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1932 malî senesi masraflarma kargılık olan varida
t ı merbut (B) işaretli cetvelde göstcrilği üzere 
.( 169 084 800 ) lira tahmin edilmiştir. 

Beis — (B) cetvelini okuyoruz: 

Birinci kısım - i ra t ve servet vergileri 
F . Lira 
1 Arazi vergileri 4 500 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
2 Binalar vergisi 4 150 000 
Beşit B. (Gazi Antep ) — Efendim, geçen sene 

kabul edilen kanuna göre bina vergisi tenzil edil
di . Tenzil edilmeden evvel 4 milyon 200 küsur bin 
lira tutuyordu. Bu sene kabul ettiğimiz kanunla 
tenzil edildiği halde 4 150 000 lira tutuyor. Yani 
gene o kadardır. Sebebi nedir? 

Bütçe E. Beisi Hasan Fehmi B. (Gümtişane) — 
Sonra yapılan zam buhran vergisidir ki fasılları 
aşağıda gelecektir. 

Beis — Başka mütalea var mı? Fasıl kabul 
edilmiştir. 

F . 
• o o 

Beis -
F. 
4 

Beis • 
F . 
5 

Beis • 
F . 
6 
Beis -

Hayvanlar vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

Kazanç vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

Madenler rüsumu 
— Kabul edilmiştir. 

Veraset ve intikal vergisi 
— Kabul edilmiştir. 

11 
Lira 

750 000 

Lira 
12 200 000 

Lira 
650 000 

Lira 
525 000 

İkinci kısrjn - İstihlâk ve muamele yergileri 
F . Lira 
"7 CMimrük vergileri 38 500 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
8 Muamele vergisi 12 000 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
9 Dahilî istihlâk vergileri 2 550 000 

Bütçe E. Beisi Hasan Fehmi B. (Ğümüsane) — 
Bu fasılda 4 üncü madde olarak benzin istihlâk 
vergisi maddesi açılacaktır. Bu suretle 250 bin li
ra. ilâve edilecek ve fasıl yekûnu 2 milyon 800 bin 
lira olacaktır. 

Beis — Mütalea var mı? Fasıl bu suretle kabul 
•edilmiştir, 

F. Lira 
10 Oyun aletleri resmi 32 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
11 Kara ve deniz av vergileri 480 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
12 Nakliyat vergisi 600 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
13 Sefineler rüsumu 120 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
14 Damga resmi 5 250 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
15 Tapu harç ve kaydiyeleri 1 320 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
16 Mahkeme harçları 900 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
17 Pasaport ve kançılarya ve saire 600 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
18 Noterler 600 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
19 Diğer harçlar 66 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
20 Hayvan saflık zabıtası resmi 100 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 
F . Lira 
21 Mülga vergiler bakayasından 250 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım - inhisarların safi hasılatı 
F . Lira 
22 Tütün ve saire 20 100 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . .-, Lira 
23 ""* Tuz 7 200 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 

24 İspirto ve ispirtolu içkiler 4 500 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
25 Kibrit ve çakmak 1 800 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
26 Revolver, fişek ve mevaddı infi-

lâkiye 50 000 
Beis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
27 Oyun kâğıdı 25 000 

Beis — Kabul edilmiştir. 
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Beşinci kısım - Devlete ait emlâk ve emval 

hasılatı 
F. Lira 
28 Devlet ormanları 1 100 000 

/ Bu fasılda teşcir masrafı olarak müteahhit
lerden alınan varidat dahil midir, değil midir ses
leri] . 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Bunlar doğrudan doğruya müteferrik hasılat me-
yanındadır. 

Reis — Fasıl hakkında başka mütalea yoktur. 
Fasıl kabul edilmiştir. 

F. ' Lira 
29 İşletilen emlâk hasılatı 225 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
30 Satılacak emval ve emlâk hasılatı 1 500 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Altıncı kısım - Devletçe idare edilen müesseseler 
F. 
31 
Reis 

F. 
32 
Reis 

F. 
33 

Reis 
F. 
34 
Reis 

F. 
35 
Reis 

F. 
36 
Reis 

F. 
37 
Reis 

F. 
38 

Reis 

Devlet demiryolları 
— Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon 
— Kaimi edilmiştir. 

Darphane hasılatı 
— Kabul edilmiştir. 

Resmî matbaalar 
— Kabul edilmiştir. 

Umumî mektepler hasılatı 
— Kabul edilmiştir. 

Madenler hasılatı 
— Kabul edilmiştir. 

Diğer müesseseler 
— Ka;bul edilmiştir. 

Yedinci kısmı 

Umumî müesseseler ve 
ketler hasılatından Devlet 

hissesi 
— Kabul edilmiştir. 

Sekizinci kısım 

Lira 
50 000 

Lira 
5 150 000 

Lira 
20 000 

Lira 
6 800 

Lira 
10 000 

Lira 
50 000 

Lira 
50 000 

Lira 
şir-

1 100 000 

F. 
39 Müteferrik varidat 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
40 Cezalar 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
41 Müteferrik hasılat 

Reis — Kabul edilmiştir. 

Lira 
425 000 

Lira 
050 000 

Lira 
100 000 

Dokuzuncu kısım 
F. Lira 
42 Fevkalâde varidat 450 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
43 İktisadî buhran vergisi 10 000 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
44 Muvazene vergisi 14 000 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Şimdi efendim, ikinci maddeyi tekrar okuyaca

ğız. 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Bu ilâvelerle ikinci maddenin yekûnu 169 354 800 
lira oluyor. 

Reis — İkinci maddeyi bu tashihle okuyoruz: 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil dairelerin 
1932 malî senesi masraflarına karşılık olan vari
datı merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (169 354 800) lira tahmin edilmiştir. 

Reis — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1932 malî senesi zarfında vilâ
yetler hususî idareleri nam ve hesabına olarak 
umumî vergiler üzerinden hususî kanunlarla ta
yin olunanlardan maada munzam kesirler tarh ve 
tahsil edilemez. 

Reis — Kabul edenler .,. Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 —1932 malî senesi zarfında Osman
lı bankası ile olan Hazine hesabı carisinden maada 
kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve küşadı-
na ve azamî altı ay vadeli Hazine bonoları ihracına 
Maliye vekili mezundur. Ancak tedavülde buluna
cak Hazine bonoları hiç bir zaman beş milyon lira
yı tecavüz edemez. 

Hazinede mevcut millî esham ve tahvilât karşı
lık gösterilmek suret ile temin olunacak kredilerle 
veya bunların satış bedellerile uzun vadeli Devlet 
tahvillerinin mubayaasına Maliye vekili mezundur. 

Kitapçı Hüsnü B. ( îzmir ) — Efendim, Hazi
ne bonoları beş milyon liraya kadar olacak diye 
tahdit vardır. Osmanlı bankasile yapılacak hesa
bı cari tahdit edilmiyor mu? 

Sonra Hazine tahvilleri satılacak, bunun yeri
ne uzun vadeli tahviller ikame edilecek. Vatan
daşlarımıza bir çok borçlarımız olduğu görülüyor. 
Bunlar şimdi tesviye edilirse daha doğru değil 
midir? 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Efendim, Osmanlı bankasile olan hesabı carimiz 
mukaveleye müstenittir ve türk parasile beş mil
yon liradan ibarettir. Bunu ecnebi dövizine tah
vil ettiğimiz zamanda hususî surette aramızda 
tezyit edebileceğiz. Esasen imtiyaz mukavelena
mesinde beş milyon liradır. İki milyon da Ziraat 
bankasına ki, ceman yedi milyon lira oluyor. Di-
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ğerleri doğrudan doğruya bir muamelei maliyeden 
ibarettir. Yoksa başka bir şeyi tazammun etmi
yor. 

Reis — Başka mütalea var mı efendim? (Ha-
y%r sesleri). 

Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Dairelerin maaşatm tevhit ve 
teadülü hakkındaki 1452 numaralı kanunun mev
zuu haricinde kalan memurlarile ücretli müstah
demleri ve nakil vasıtaları kadroları merbut (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — (D) cetvelinde dahil bulunma
dıkça ayrıca teşkilât icra ve daimî hizmetler için 
şehrî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kul
lanılmaz. Muvakkat veya senenin muayyen bir 
mevsimine mahsus hizmetlerle müstesna ve zarurî 
ahval dolayısile kadro dahilindeki memur ve 
müstahdemlerle ifası mümkün olmıyan hizmetler 
için kadroya dahil olmaksızın şehrî ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanmak caizdir. Bu 
kabîl müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri mün
hasıran ait oldukları daire bütçesindeki muvakkat 
müstahdemler tertibinden verilir. 

Fasıl numaralan ile unvanları merbus (E) 
işaretli cetvelde münderiç masraf tertiplerinden 
idaresi zarurî görülen hizmetler için kezalik şeh
rî ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanı
labilir. Bunlarin kadroları*îcra Vekilleri Heyeti 
kararile tatbik ve müteakip sene bütçesine rap-
ten Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstesna
dır. Masraf tertiplerinden idare olunacak hizmet
ler kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hiz
metin ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiye
tinde bulunmaması şarttır. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Reis — Tashihli cetvelle birlikte maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — 1338 - 1931 seneleri muvazenei 
umumiye, avans ve muvakkat bütçe kanunları 
maddelerinden 'hükümleri 1932 malî senesi zarfın
da dahi devam edecek olanları merbut (II) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Reis —Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Maarif vekâleti tarafından idare 
edilecek mektep pansiyonları hakkındaki 1838 nu
maralı kanunun bazı maddelerini muaddil 2 005 
numaralı kanunun ikinci maddesi mucibince pan
siyoner talebeden alınacak ücretler merbut ( M ) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, bir su
al sormak istiyorum. Bu cetvelde 32 vilâyetin ismi 
yazılıdır ve her vilâyetten alınacak talebe pansi
yon ücreti de gösterilmiştir. Bu 32 vilâyete pansi
yon yapılacak mı, yapılmıyacak mı ? 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Cetvelde mevcut olan ücretlerin 
bir kısmı ihalen mevcut pansiyonlara aittir. Diğer 
kısmı da önümüzdeki sene açılması ihtimaline meb-
ni konulan ücretlerdir. Bu pansiyonların her taraf
ta açılması icap etmez. Maarif vekâletinin lüzum 
gördüğü yerlerde ve talebenin adedine göre açıla
caktır. Tabiî 3, 4 talebe için pansiyon açılamaz. 
Pansiyonun açılması talebenin adedine tâbidir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Efendim, bu ve
sile ile maruzatıma müsaadelerini istirham ederim. 

Bizde bir lise vardı. Bu 12 senelik leylî lise 
idi. Bu gün ine, ine orta mektep haline gelmiş
tir. Müdürden bu defa aldığım malûmata göre; 
Devletin ücretini vererek okuttuğu talebe, mual
lim mektebi, sanat mektebi, orta mekteplerde 
73 tür. Burada bir pansiyon açılacak olursa 73 
talebeden Devletin masrafını verdiği 44 talebe
nin masrafı Hazineye kalacaktır. Cetvelde Yoz-
gatm ismini gördüm. Hiç olmazsa vekâlet pansi
yon usulünü orada tatlbik etsin. Devletin verdiği 
paranın bir kısmı tasarruf edilebilir. 

Reis — Madde hakkında başka mütalea yoktur. 
Maddeyi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Sınaî müesseselerin 1932 malî 
senesi muamele vergilerinin hesabında tatbik olu
nacak mevaddı iptidaiye tenzilât nisıbetleri, 1931 
malî senesinde tatbik edilen nisbetlerin aynidir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Katml 
edilmiştir. 

MADDE 11 — 1513 numaralı kanuna tâbi 
borçlar ile 1931 malî senesi nihayetine kadar Mil
lî Hükümet bütçelerinden mütevellit tahsisatsız 
borçlara mukabil hak sahiplerine yedi senede itfa 
edilmek ve senevî % 5 faize tâbi tutulmak üzere 
tahvil verilir. 

MADDE 7 — Mulhasebei umumiye kanununun 
29 uncu maddesi mucibince: 

1) Varidat nevilerinden her birinin müstenit 
oldukları hükümleri gösteren (C) cetveli; 

2) Hidenıatı vataniye tertibinden kanunla mu-
hassas maaşların müfredatını havi (Ç) cetveli; 

3) Gelecek senelere sari mukavelât aktine me
zuniyet verilen hizmetlerin nevilerini gösteren (G) 
cetveli; 

4) Maliye bütçesine konulmuş ihtiyat tahsisa
tından nakli mücaz tertipleri gösteren (P) cetveli; 

5) Gümrük tarife kanununun 14 üncü maddesi 
mucibince (kabulü muvakkat) usulünden istifade 
edecek eşyaya ait (1) cetveli; 

Bu kanuna raptolunmutşur. 
Kemal Zaim B. (Konya) — Cetveller tashih 

edilerek tabı ve tevzi edilmiştir. Cetvellerin bu tas
hihler dairesinde kabulü reye konsun. 1 
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Ancak 1513 numaralı kanuna tâbi olan borçla

rın miktarı 100 liraya kadar olanları ile 100 lira
yı geçmiyen kesirleri nakten tediye olunur. 

Hariciye vekâletinin beynelmilel yataklı va
gonlar şirketile ecnebi memleketlerdeki alacaklı
lara tediyesi muktazi tahsisatsız borçlarının mez
kûr vekâletin İ932 malî senesi masraf fasılları ta-
sarrufatmdan tesviyesi caizdir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, bütçe* 
nin heyeti umumiyesi müzakereye konulduğu zaman 
erbabı mucibe mazbatasında dermeyan edilen iki mü
him esas üzerinde nazarı dikkati celbetmiş ve bu 
iki mühim esası hakikaten encümenin vicdanları
mıza tercüman olarak duyduğumuz mefkureye mu
vafık şekilde beyan ettiğini söylemiştim. 

Bunun bir tanesi; bütçenin tanziminde malî 
itibarımızı halelden masun bırakmak düsturu idi. 
Bu madde Devletin tahsisatsız borçlarından te
diye edilmemiş olan kısımlarına karşı eshabı mat
luba birer bono verilmesini müfoeyyindir. Ha
kikaten alacaklı olan vatandaşlara karşı her han
gi bir alacaklıya karşı Devlet namına verilmiş bir 
borç senedi olmak üzere maafaiz yedi senede te
diye edilmek kaydile verilen bu bonoların vatan
daşlar üzerinde para verilmiyecek yolunda t>ir 
zehap husule /getirmiyeceğinden eminiz. 

Ancak bir noktai nazarı müsaadenizle arzet-
mek mecburiyetindeyim: Bizler fakir olduğumuz 
için elimize böyle uzunca vadeli senetler geldiği 
zaman alacaklıların daima mevcudiyetini muha
faza etmiş olmak ve o günkü ihtiyacını gidermiş 
olmak için her ne olursa olsun mutlaka bu senet
leri büyük bir farkla elden çıkardıkları vakidir. 
Mahsubu umumî kanununa tevfikan verilen bo
noların kıymeti bugün Devlet tarafından yüzde 
yüz temin edildiği halde piyasada tedavülü şaya
nı istiğrap bir derecede sukutludur. Ortayerde 
onların farkından istifade eden beş on kuruşu bu
lunan sarraflardır. Devlete borcu olanlar mah
subunu yüze yüz yaptırıyorlar. Bunların yüzünü 
15, 20 ye alan saraflarm bu bonolar dolayısile 
de istifadeye gitmemesi için bendenizce tedbir al
mak lâzımgeldiği zehabı varittir. 11 inci madde 
bu bonoların Devlet alacağı ile mahsubu icra edi
leceğine dair bir maddedir. 

Arkadaşlar, hakikaten geçen gün Mustafa 
Abdülhalik Bey arkadaşımızın dediği bibi borç
lara karşı, alelıtlak millî borçlara karşı olan alâ
kasını göstermek hususunda bizim vazettiğimiz 
düsturlar, artık Hazineden alacaklı olanların 
alacağının, parasının battığı hususundaki eski 
zehabı kaldırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Ha
zinesinden alacağı olanlar behemehal alacağını 
alırlar. Bu bonoların meriyetini, nüfuzunu te
min edebilmek için .bittecrübe itibarı sabit olan ve 
hatta yüzde yüz tedavül eden istikrazı dahilî tah
vilâtının, kıymetini bonolara vermek lâzımdır. 
Onun içindir ki bendenizce eğer bu istikrazı da
hilî tahvilâtının henüz haiz olduğu . kıymeti bu 
bonolara da vermek ve bunların istikrazı dahilî 

gibi sürümünü temin etmek Devlet tarafından on
lara verilen kıymet gibi bunlara da kıymet veril
diğini göstermek saraflar tarafından vatandaş
lar aleyhine istifade yolnudaki zararlı yoldan va
tandaşı kurtarmak gibi gayet iyi bir yol olacaktır. 

Muhtelif arkadaşların noktai nazarlarını an
ladığım için ondan istifade ederek bu bonoların is
tikrazı dahilî bonoları kıymetini haiz olması yo
lunda bir teklif yapıyorum. Zannederim ki ne 
Maliye vekâleti ve ne de Bütçe encümeni buna 
muhalefet etmezler. Aksi halde bonoların kıy
meti çok tenezzül edecektir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankırı) 
— Bu meseleyi Bütçe encümeninde müzakere et
miştik ve hakikaten Bütçe encümeni de bu te
mayülü göstermişti ki doğrudan doğruya satıla
cak emlâk bedeline mukabil verilen bu bonolar 
istikrazı dahiliye mahsup edilsin. Bundan sonra 
satılacak emlâk için ben mahzur görmiyorıım ve 
itiraz etmiyorum. Yalnız satılmış olanlar için ka
bul edilemez. Çünkü bu takdirde varidat bütçesin
den bir buçuk milyon lira tayyetmek lâzımgelir. 
Bu usulü teklif ediyorum, bundan sonra satılacak 
olanlar için bu usul cari olsun. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, evvelâ hu madde ile toplanan borçlar 

Meclisi Âlinin evvelce muhtelif vesilelerle temas 
ettiği, 1927 senesi nihayetine kadar Cumhuriyet 
borçlarından teraküm edipte her hangi bir sebep
le tediye edilemiyen borçlardır ki bunları kanunu 
mahsusu, bir komisyon tarafından tetkikatının ic-
rasile tahakkuk edecek miktarın her sene bütçeler
de tahsisat açmak suretile, tediyesini âmirdir. 1928 
senesi tahakkuk ve tesbitle geçti, 29, 30 senelerin
de bu kısım borçların tediyesi için tahsisat konula
madı. 1931 de 6 yüz bin lira tahsisat konulmuş
tu. 1932 de de altı yüz bin liralık bir tahsisat açıl
dı. Fakat düşünüldü ki bu vatandaşların matlupla
rı maaştan, hapisane ve mektep inşaatından ve sa-
iredendir. Bunlar hakikaten vacibüttediye borç-
lardır ve bunun miktarı iki milyon küsur olduğu 
için bir senede ve defaten tediyeye im
kân yoktur ve daha beş altı senede bunu 
itfa etmek ancak kabil olacaktır. Halbuki 
vatandaşların ihtiyacı vardır. Senenin hususi
yeti malûmu âlileridir. Yani imkân varsa; va
tandaşların matlubunun tamamen tediyesi bütçe 
zarureti dolayısile imkân dahilinde değilse hiç ol
mazsa bunlara tedavül kabiliyetini haiz bir kâğıt 
vermeği ve bunun faizinin de kabul edilmesini en
cümen muvafık gördü. Maliye vekili Beyefendi de 
bu fikri tamamile muvafık buldu. Bir vatandaşa; 
beş sene bekle demektense eline faiz getirir bir kâ
ğıt vermek elbette hayırlıdır. 

Diğer bir kısım da tekaüt ikramiyelerinden te
vellüt eden tahsisatsız borçlardır. Bütçenin heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere cereyan ederken 
Maliye vekili Beyefendi temas ettiler. Bu vesile ile 
arzedeyim ki tahsisatsız borçlar hakkmda Bütçe 
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encümeniniz tanzim ettiği mazbatasında devairin 
tahsisatsız sarfiyat yapmamalarına dikkat etmele
rini tavsiye eden fıkra açıktır, ima yoktur. Amme 
hizmetleri ifa olunurken tahsisatsız hizmet tahak
kuk ettiği takdirde o daireyi muahaza ettirecek 
iş vardır, ettirmiyecek iş vardır. 

Sene iptidasında filân dairede 30 seneyi ikmal 
eden memurlardan kaç. tanesinin istida veripte te-
kaüdiye ve ikramiyesini istiyeceği malûm olmıyor. 
Ta)biî maddeten anlaşılması mümkün olmıyan bu 
nevi ahvalde taihsisatsız bir borç hâsıl olursa bura
da muahaza edilecek bir daire olamaz. Eğer kadro
da yeri olmadığı halde filân daireye iki memur ilâ
ve ederlerse hep beraber ıbu işin neticesini ararız. 
Fakat kanunların neticesi olarak tebarüz eden ar-
zettiğim şekildeki zaruretleri de kabul etmek lâ-
zımgelir. Bununla beraber tahminat yapılırken a-
zamî dikkat ve tahmin yapmalarını talep edebi
liriz. 

Bu nevi hâdisat zuhur etmesin denemez ve bu
nu istiyemeyiz. Buradaki maksadımız ne imâ, ne 
telmih idi, tamamen açık söyledik ve mümkün ol
duğu takdirde bunlara dikkat edilsin dedik. 

Keza bu kanuna ilâveten tabı ve tevzi edilen fık
rada gösteriyor ki, vatandaşlardan 100 liradan faz
la matlubu olanlara, alacakları, taksitle verilecek
tir. 100 liraya kadar alacağı olanlara ise bu mat
lupları defaten tesviye edilecektir. Hakikaten 20, 
50 lira alacağı olan vatandaşa da, 100 liradan faz
la matlubu olanlar gibi bono vermenin manası yok
tur. 

Bu bonoların istikrazı dahilinin şeraitini haiz 
olup olmaması yolunda Bütçe encümeninde bir 
mütalea geçti, fakat bir karara vâsıl olamadık. 
Sebebi de; bunlar Hazine bonosu unvan ve ev
safını taşıyor, fakat tahvil değildirler. Borsaya 
kaydettirilmelerinde bir takım meseleler tahaddüs 
edebilir. Eğer Hazine tahvili verseydik o vakit 
borsaya kaydedilebilmek üzere bu bonoların istik
razı dahilinin haiz olduğu evsafı mevcut demek 
doğru olacaktı. Zaten müddet kısadır. 6,5 7 sene
de matluplarını kendilerine vermek istiyoruz. Eğer 
Hazineye intikal eden bir kısım da olursa bu kısım 
da kapanmış olacak, nihayet senelerden beri sü
rüklenip gelen Hazine muamelâtı bir numaralı se
netle iptal edilmiş olacaktır. 

Remzi B. (Sivas) — Arkadaşlar, bendeniz Re
fik Şevket Beyefendinin teklifine tamamen iştirak 
ediyorum. Bunun; bütçe mazbatasındaki imzama 
muhalif olmıyacağı kanaatindeyim. Heyeti celi-
lenizden istirham ederim ki, bunu kabul buyu
runuz. Yalnız Maliye vekili Beyefendinin şim
di buyurdukları gibi bu, bundan sonra satılacak 
emlâke teşmil edilmesin. Bunda hiç bir zarar 
görmüyorum. Eğer böyle yapılmıyacak olursa 
bundan sonra satılacak emlâkin mahsubu pek cü
zî olacaktır. Çünkü bu günikü rayicin faizi en 
aşağı % 15 tir. Fakat senedatm kıymeti en aşa
ğı yüzde ona düşecek olursa bunu yüzde doksanla 

tutmak ancak kabil olacaktır. 

YÜKSEK REÎSLÎÖE 
Arzcttiğim esbaba binaen 11 inci maddenin ni

hayetine (Bu tahviller istikrazı dahilî tahvillerinin 
haiz olduğu kıymet ve mahiyeti haizdirler) fıkra
sının ilâvesini teklif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Kıymet olmaz efendim. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Eğer takririm na
zarı dikkate alınırsa ibarelere ait tashihleri ya
pabilirler. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Fıkra kabul 
edilirse bonolar istikrazı dahilî kadar yükselir. 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çan
kırı) — Bunları bundan sonraki satışlarda kabul 
edebiliriz. Fakat geçmiş olan satışlara da teşmil 
edersek, varidat bütçesinden satılan emlâk be
deli olan kısımdan bir buçuk milyon lirayı bir ka
lemde tenzil etmek icap edecektir. 

Bundan sonra satılacak olanları aynen nakit 
gibi getirip, versinler, kabul edelim. 

Reis — Encümenin mütaleası nedir? 
Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 

Heyeti umumiye nazarı mütaleaya alırsa encüme
nimiz de kabul eder. 

Reis — Efendim, Encümen ve Maliye vekili 
Bey bundan sonra satılacak olanlar için bir istik
razı dahilî muamelesinin aynini kabul ediyorlar. 
Takrir umuma şamildir. Şimdi takriri evvelâ na
zarı dikkate almak kaydile reyinize arzedeceğim. 
Nazarı dikkate alınmazsa encümenin ve Hüküme
tin teklif ettiği (bundan sonraki) kaydini reyini
ze arzedeceğim. Evvelâ umuma şâmil olan takriri 
nazarı dikkate alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. O halde madde encümenin 
kabul ettiği tadil veçhile tashih edilecektir. Fıkra 
nasıl olacaktır? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Şimdi diğer maddeye geçelim. Bu esnada tashihi
ni yaparız efendim. 

MADDE 12 — 459 numaralı mahsubu umumî 
kanununa tevfikan tasfiyei düyun tahviline rap-
tedilmesi lâzımgelen deyin ilmühaberleri sahiple
rinin müracaatları için mezkûr kanunun 10 uncu 
maddesinde yazılı olan müddet 31 kânunuevvel 
1932 tarihine kadar temdit olunmuştur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 — Bütçelerde geçen sene düyunu 
tertibine mevzu tahsisat kifayet etmediği takdir
de işbu düyun, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül 
etmek üzere cari sene bütçelerine mevzu tahsisat
tan mezkûr tertibe Maliye vekâletinin muvafaka-
tile naklen tesviye olunacaktır. 

Muhtelif dairelerin 1928 - 1930 malî senelerine 
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ait olupta karşılıkları taallûk ettiği sene bütçele
rinde mevcut borçlarla 1931 malî senesi nihayetine 
kadar tahakkuk edipte tahsisatı bulunmamak se-
bebile tesviye olunamıyan tekaüt ikramiyeleri 
mezkûr dairelerin 1932 senesi bütçelerinin masraf 
tertipleri tasarrufatmdan düyun fasıllarına nak
len tesviye olunur. Ancak tekaüt ikramiyelerin
den mütevellit borçlar, her dairede tahakkuk ta
rihi sırasına göre tediye olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — 1336 senesinden itibaren 1930 
malî senesi nihayetine kadar avans suretile tesvi
ye edilip mahsubu icra edilemiyen sarfiyat, ta
allûk ettiği sene bütçelerinin yekûnu umumile
rinde tahsisat bakiyesi bulunmak şartile Maliye 
bütçesinde nâzım masraflar faslında (eski sene
ler mahsubatı) unvanı altında açılacak bir mad
deden mahsup olunur. 1931 malî senesi nihaye
tine kadar irat ve masraf mahiyetinde olan sar
fiyat dahi bakiyei tahsisat aranılmaksızın ayni 
tertibe masraf ve mukabili nâzım varidat hesa
bında (eski seneler varidat mahsubatı) naımile açı
lacak bir maddeye irat kaydolunur. 

Nafıa vekâleti bütçesine mevzu tahsisat hari
cinde Devlet demiryolları inşaatına sarfedilip 
Hazinenin kefaleti dolayısile 1931 malî senesi ni
hayetine kadar Demiryolları idaresi namına zim
met kaydi suretile bankaya tesviye olunan me-
baliğ dahi bu madde hükmüne tevfikan mahsup 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Devlet demiryolları ve liman
ları idaresinin 1929, 1930 bütçe kanunları muci
bince idarei mezkûrece Hazinenin kefaletile ak-
tedilmiş olan sekiz milyon liralık istikrazlarla faiz
lerini temin edilecek karşılıklarla tediye etmeğe ve 
tediye edilen mebaliği Nafıa vekâleti bütçesine faslı 
mahsus olarak kayde Maliye vekâleti mezundur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16 — 459 numaralı mahsubu umumî 
kanununa tevfikan verilecek tasfiyei düyun tah-
vilile bu kanunun 11 inci maddesi mucibince ve
rilecek tahviller Hazinenin 1927 senesi nihaye
tine kadar eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk 
eden alacaklar ile mahsup olunabilir. Bu mahsuibat 
nâzım varidat ve masraf hesaplarında açılacak 
maddelerde gösterilir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, eşhası 
hakikiye alacakları ile mahsup edilir. Bu bono
lara niçin eşhası hükmiyeyi katmamışlardır? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Ukudattan, mu'kavelâttan mütevellit eşhası hük-
miyeden Hazinenin bir takım alacakları vardır 
ki, böyle vatandaşlara verilen bir müsaadeyi on
lara vermemiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, verilen 
cevaptan hiç bir şey anlaşılmadı. Lütfen bir mi
sal ile izah buyursunlar. 

Reis — Hem sual soruyorsunuz, hem de oturu
yorsunuz. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, benim 
gibi münazara ve mükâlemede adabe riayet eden 
kimse yoktur. Sual sordum ve oturdum. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, meselâ arzettiğkn gibi bir müsaadei mah
susa ile eski Hazinenin, eski borçları için eski 
tarihlerde alacakları, kanunun emrettiği yüzde 
iki faizleri Hazinenin eski alacaklılarına takası 
kabul etmektedir ki, müddetin daha evvel bitme
sini temin içindir. Eşhası hükmiyeuin Hazineye 
olan borçlarının her biri mukavelâttan mütevel
lit borç olduğu için bunları istisnaya lüzum gör
medik. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Bu maddenin bir 
mana ve hükmü olabilmesi için bütçenin 1931 
senesine kadar olan kısmına teşmili lâzımdır. Çün
kü varidat kısmında gördük ki 1927 senesinde 
eşhası hakikiye zimmetinde ne kadar borç kal
mıştır ki. 

Hatta burada bütün vatandaşlar istifade ede
cektir diye bir kayit vardır. Binaenaleyh bu mad
denin bir faidesi olmak lâzım gelirse 1931 senesi 
nihayetine kadar olan borçlara bunun teşmili lâ
zımdır. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, bu madde ile Devletin, yani İmparator
luktan kalan Devlet borçlarından mahsubu icra 
edildikten sonra bakiye bir milyon yedi yüz küsur 
bin lira kalmıştır. Bunları mahsubu umumî kanu
nu mucibince 20 senede itfa etmeği ve yüzde iki 
buçuk faizli tahvil vermeği âmirdir. Borç eski za
manlara ait olduğu için mahsup muamelesinde o-
tuz iki senesi varidatını müteessir etmemek için 
1927 senesi nihayetine kadar olan Hazine matlubu 
ile takası kabul etmiş oluyoruz, ve esasen bu tah
villere karşılık düyunu umumiye bütçesinde yüz 
otuz bin lira konmuştur. Bu hem faiz ve hem 
amortismanı ihtiva ediyor. 28, 29, 30, 31 bakayaları 
ise bu senenin varidatı üzerine müessir olur, çünkü 
tahsilat tefrik edilmeksizin haliye varidatile bir
likte tahmin edilmiştir. 

Devlet bütçesinde haliye ve bakaya ayrı ayrı 
gösterilmez. 1933 senesi bakaya tahsilatı da 1933 
senesindeki varidata dahil olur. Biz burada şimdi 
mahsubu umumî kanununun icabatını yerine getir
miş oluyoruz. Tahviller veriyoruz ve ayni zamanda 
1927 senesi nihayetine kadar olan borç miktarı bo
noya raptedildiği içindir ki o tarihe kadar olan es
ki seneler matlu'batile de takas ve mahsubu tecviz 
ediyoruz ve bu suretle yirmi seneden evvel bu borç
ta itfa edilmiş olur. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Geçen gün Maliye 
vekili Beyefendi izahat verdikleri sırada Cumhuri
yet maliyesinin vazifesi vatandaşlara olan borçla-

- 3 5 7 -



İ : 71 26-6-1932 C . 1 
f'ını zamanı Samanına tamamile ödemektir buyur
dular ve zannederim ki bu alkışlanan bir 
(beyanatları idi. Halbuki siz burada soyuyor
sunuz ki 11 inci maddede mezkûr olan borçlardır 
imparatorluk borçlandır... öyle diyorsunuz. 11 
inci maddede mezkûr olan borçlar da buna mah
sup edilecek. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Hayır öyle değil. Bilfarz bir adam 1330 senesin
deki borcuna mahsup etmek isterse Hazine alır. 
Bu suretle ona fazla bir imtiyaz vermektir. Mah
sup edilebilecek demek istediğimiz budur. 

Arkadaşlar, müsaadenizle şunu arzedeyim ki 
bu sene kabul buyurduğunuz bütçe hakikaten husu
siyeti ifade eden bir bütçedir. Daha geniş sene
lerde teraküm eden borçlan, İmparatorluktan ka
lan dahilî borçların son hesaplarını nazarı dik
kate alarak işin mahiyet ve icaplarına göre her 
birini bir şekld halle rapteden ve bu sıkıntılı, dar 
senede maliye kendi müzayekasından daha evvel 
vatandaşların sıkıntısını düşünerek onu konsolide 
ederek ve az çok kendilerine bir menfaat, bir 
faiz mukabili tahvil, bono vermek suretile men
faat temin etmiş ve ellerinde bu güne kadar kul
lanamadıkları ıbu kâğıtlara tedavül edebilecek bir 
mahiyet vermiştir. Hakikaten Beyefendinin bu
yurduğu mesele, Maliye vekili Beyefendinin büt
çenin heyeti umumiyesinin müzakeresi esnasında 
buyurduğu meseleyi bu bütçe haizdir ve bu kadar 
yapılabilmiştir. Eğer böyle 1 700 000 lira İmpa
ratorluktan kalan borçları sonra Cumhuriyet 
borçlarından kalan kısımları bütçe içinden nak-
ten tesviye etmek imkânı olsa elbette bu daha 
yüksek şerefi Heyeti Celilenize arzederdik. Fakat 
imkânı olmadı. Vatandaşların elindeki istihkak 
kâğıtlarını, sakla, günü gelir şeklinde bırakma
dık. Her birine ıbir kıymet izafe ederek mahiyet 
ve derecesine göre bunları bir şekli halle raptet
tik. Eğer arkadaşlar derlerse ki İmparatorluktan 
kalan son 'borçlara Cumhuriyetin kendi borçları 
kadar bir imtiyaz verelim. Onu o kadar yapma
dık ve yapamayız. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Bendeniz bunu 
teklif etmedim. 

Maliye vekili M. Abdülhalik B. ( Çankırı ) — 
Bunun için esasen bir kanun vardır. O kanun 
da mahsubu umumî kanunudur. Borçların % 2 
nisbetinde verileceği orada zikredilmiştir ve mah
subu da 1340 ve 1341 senesi nihayetine kadar 
olanlar mahsup edilebilir. Burada bütçe encüme
ni bir iyilik olmak üzere iki sene daha buna ilâve 
etmiştir. Yani 1926, 1927 senesi nihayetine kadar 
olanları da ilâve etmiştir. Binaenaleyh Bütçe en
cümeni esas kanunda derpiş edilmiyen bu müsa
adeyi vazetmiştir. Bunu arzetmek istedim. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir ) — Efendim, gerek 
encümen reisi muhteremi ve gerek Maliye vekili 
Beyefendi en zaif noktaya temas ettiler. İmpara
torluk borçları hakkındaki mütalealan doğru. 
Bu borçlar esasen bir kanunla halledilmiştir. Be

nim arzetmek istediğim, millî Hükümete ait olan 
borçların ödenmesidir. Vatandaşlara 1927 - 1928 
senesinde yapılmış olan bir alış verişten dolayı 
Hükümet borçlanmıştır. Şimdi alacaklıya bunun 
karşılığı yoktur diye nasıl söyliyebiliriz. Binaen
aleyh biz bunu 7 - 8 senede ancak ödeyeceğiz de
meğe nasıl hakkımız vardır?.. Bu sıkıntılı zaman
da alacaklıya para vermezsek belki telâfisi gayri-
kabil bir vaziyete düşecektir, bu bir. 

Sonra, 1513 numaralı kanun 1927 senesinden 
evvel tahakkuk eden borçlardır. Millî borçlar.. 
Bunların üzerlerinden beş sene geçmiş, altı sene 
geçmiş yedi sene geçmiş (bulunmaktadır. Daha ye
di sene geçirerek bu zamanı 14 sene yaparsak ta
hakkuk etmesi lâzımgelen faizi düşünmek lâzım
dır. Alacaklılar esasen bir misli fazla alacaklı 
vaziyete girmişlerdir. Ben diyorum ki bilhassa bu 
vatandaşlara lâzımgelen bütün kolaylığı gösterme
liyiz. Halbuki esbabı mucibe mazbatanızda diyor
sunuz ki, geçen sene 3 milyona karşı, dalgalı borç
lara karşı bir milyon lira ödendi. Bu yedi seneye 
kalırsa müte'bakisi esasen iki milyondur. Geçen se
ne yapmış olduğumuz iyilik daha büyük bir iyi
liktir, daha büyük bir fedakârlıktır. Ben diyorum 
ki, varidatı kısmen benim gördüğüm eski seneler 
borçlarından bakiye 250 bin lirası.... 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. (Çankı
rı) — Lâğvedilen vergiler bakayasıdır, başkadır. 

Kitapçı Hüsnü B. (Devamla) — Şimdi bu va
tandaşların elindeki bonolara bir kıymet vermek 
için Refik Şevket Beyin teklifi zaten zedelendiği 
için 1931 senesine kadar olan kısmına, dalgalı 
borçlar kısmına teşmil etmeliyizi. Diğerleri için 
çok güzel yapılmış, fazla bile veriyorsunuz, diyece
ğim yoktur. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, 1927 senesi nihayetine kadar olan seneler 
borçlannın senelere taksimile tediyesi hükmünü 
yeni vazetmiyoruz. Vaktile her hangi bir zaruret 
üzerine bir kanun çıtktı. Hakkımız var, yok pren
sip vazetmediğimiz için bundan bahsetmiyeceğim, 
vaktile kanun yapılmıştır. Bu vatandaşlara bu se
neye kadar, Heyeti Celilenizin ilk intihap senesi
ne kadar bir şey tediye edilmemiştir. 1931 bütçesi-
le bir tahsisat konuldu ve bir miktar para verildi. 
Zannederim 600 000 küsur lira... 

Maliye vekili Mustafa Abdülhalik B. ( Çan
kırı ) — İki senede bir milyon. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Evet efendini, 
bakiyesi altı senede ödenmek üzere bonoya rapte
diyoruz. Burada bunları 31 senesi nihayetine kadar 
olan Hazine matlubatına bilâkaydüşart mahsup 
edelim demek, doğrudan doğruya Refik Şevket 
Beyin takririni kabul etmektir. Halbuki bu reye 
kondu. Heyeti Celile kabul etmedi. Bu bonolar 
istikrazı dahilinin haiz olduğu evsaf ve şeraiti 
haiz olsun demekti. Devletin 1931 senesi nihaye
tine kadar olan bilcümle matlubatına aynen nakit 
para gibi kabul etmekti. Bu başka bir ifade ile 
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Refik Şevket Beyin takririne geçmiş oluyor . 

Reis — Madde hakkında bir teklif yok. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — 1932 malî senesi Diyanet işleri 
riyaseti kadrosunda bulunan vaiz ve dersiam sı
nıflarında vuku bulacak münhaller mevkuf tutu
lur. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Maaşatın tevhit ve teadülüne 
dair olan 1452 numaralı kanunla zeyillerine mer
but cetvellerde yazılı memuriyetlerden işbu ka
nuna merbut (L) işaretli cetvelde derece, adet ve 
maaşları gösterilen memuriyetler 1932 malî sene
si zarfında mevkuf tutulmuştur. Bu memuriyet
lerden gayri her vekâlet veya idare kadrolarında 
kalan memuriyetlerin heyeti mecmuası o vekâlet 
veya idarenin 1932 malî senesi için filî kadrosunu 
teşkil eder. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Filî kadro dolayısile açıkta ka
lacak memurlardan filen 30 seneyi doldurmuş 
olanlar dairelerince tekaüde sevkedilir. Açıkta 
kalmış memurlar mevcut oldukça bunların dere
celerinde veya bir derece dıtnundaki münhal me
muriyetlere hariçten memur alınamaz. Bu mün
hallere ve bulunduğu derecelerin bir derece dunun-
daki münhallere en evvel açıkta kalan memurlar yer
leştirilir. Derecesi dahilinde veya bir derece aşa
ğıdaki vazifeleri kabul etmiyenlerin açık maaşla
rı kesilir. Kabul edenlerin kendi derece ve silsi
lesi dahilindeki ilk münhallere tercihan tayin ve 
kendi derece maaşları üzerinden tekaüt edilmek 
hakları mahfuzdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20 — Açıkta kalan memurlardan filî 
hizmet müddeti yedi seneye kadar olanlara dörtte 
bir, on beş seneye kadar olanlara üçte bir, on beş 
seneden fazla olanlara yarım maaş nisbetinde 
açık maaşı verilir. Bunların 788 numaralı kanu
nun 58 inci maddesi hükmüne tevfikan ilk iki ay
lık tam maaş almak hususundaki hakları mahfuz
dur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 21— Maaşatın tevhit ve teadülü hak
kındaki 1452 numaralı kanunun 14 üncü madde
sinin 3 üncü fıkrası hükmü 1683 numaralı kanu
nun meriyetinden evvelki hükümlere göre tekaüt 
edilip te müllhak ve hususî bütçelerden ücret alan
lara da şamildir. (900 numaralı kanun ahkâmı 
mahfuzdur). 

Gerek eski hülkümlere göre ve gerek 1683 
numaralı tekaüt kanununa tevfikan tekaüt edi

lip te tediye edilmiş sermayesinin en az nıs
fı Devlete ait olan müesseselerle sermayeye 
verilecek faiz veya temettüü Devletin teminatı 
altında bulunan bilûmum müesseselerde vazi
fe deruhde edenler dahi 1452 numaralı kanunun 
14 üncü maddesi hükmüne tâbidir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı mütekaitler 
hakkında bu hükmün tatbik edilebilmesi için al
dıkları tekaüt maaşlarile* ücret mecmuunun 50 
liradan aşağıya düşmemesi şarttır. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zadın B. (Konya) — 
Efendim, bu maddenin ikinci fıkrasında bir ek
siklik var. İkinci fıkrasının sonunda: « (1452) 
numaralı kanunun 14 üncü maddesi hükmüne tâ
bidir. » deniyor Halbuki, « 14 üncü maddesile 1683 
numaralı kanunun 70 inci maddesi hükümlerine 
tabidirler ». şeklinde olacaktır. 

Reis — Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — 1931 malî senesi bütçesinin 15 
inci maddesinin -(A) fıkrası mucibince terfi eden
ler, terfi tarihlerinden itibaren bir seneyi dol
durmuş olmasalar bile 1 temmuz 1932 tarihinden 
bedile terfiden mütevellit maaş farklarını alır
lar. 

Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Geçen sene mü-
zayekai maliye, zarureti maliye dolayısile vaze
dilmiş olan tedbirler içinde en mülayimi, hisse-
diimeksizin tatbik edilebileni bu idi. Bir vatanda
şın almış olduğu bir maaşı kesmek, . onun büt
çesinde belki bazı sarsıntılar tevlit eder. Fakat 
bu gün nail olduğu bir maaşı bir sene sonra ona 
verirsek bu onun muvazenesini bozmaz. Binaen
aleyh geçen sene vazedilmiş olan o usulün bir se
neye mahsus olmak üzere bu sene dahi ipka ve 
idamesini rica ederim. Buna zaruret vardır. 

Bütçe encümeninin esbabı mucibe mazbatası
nın 32 nci sayfasında: « filhakika 31 senesi büt
çesindeki 11 900 000 liralık tahsisata mukabil ta
hakkuk eden miktar ikramiye hariç olarak 
16 500 000 liradır. Bu vaziyet karşısında 1932 
bütçesine konacak miktarın tekaüt taleplerini 
daha az olacağı mülâhazasile hiç olmazsa ta
hakkuk miktarına geçen seneki tezayüt miktarı
nın nısfının ilâvesile 18 800 000 lira olması lâ-
zımgeliyor idise de bütçenin darlığı dolayısile 
ancak 16 500 000 lira konabilmiştir» deniyor. An
cak Bütçe encümeni orada anlatmak istiyor ki 
tekaütler için konmuş olan 16 buçuk milyon li
ra haddi zatinde azdır ve bütün noktalarda büt
çenin samimiyetini istihdaf ederek koymuş olduğu 
ahkâmı yalnız bu noktada ihlâl ettiği görülüyor. Ya
ni bu ihtiyaç varken 18 milyonluk bir ihtiyaca mu
kabil 16,5 milyonluk bir tahsisat konmuştur. Ma
demki bütçenin dar olduğu bir zamanda, vatan
daşlara daha ağır yükler tahmil edildiği bir za
manda her vatandaş bunlara nasıl tahammül 
gösteriyorsa memleketin selâmeti, malî vaziyetin 
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düzelmesi için terfi edecek her memur da bu fera
gati yapar. 

Kemal Zadm B. (Konya) — Efendim, filvaki 
esbabı mucibe mazbatasında tekaüt maaşatı hak
kında böyle bir mülâhaza münderiçtir. Geçen 
sene yani 1931 bütçesinde tekaüt ve eytam ma
aşatı olarak konan 11 900 000 liradır ve bu tah
sisat mütehavvil tahsisattan olduğu için fazla 
tahakkuk ettikçe otomatikman tediyesi lâzımdır. 
Bunun içindir ki sene zarfında yapılan tediye mik
tarı 16 390 000 lirayı bulmuştur. Encümeniniz bu 
vaziyeti tetkik ederken tekaüt aidatı ve eytam 
maaşatı olarak huzurunuza arzettiğimiz bütçeye 
16,5 milyon liralık tahsisat koymuştur. Yani fil-
hal koyduğumuz tahsisat, geçen seneki tediye edi
len miktardan 100 000 lira fazladır. 

Diyoruz ki bu konulan tahsisat bugünkü filî 
vaziyete tekabül edecek bir tahsisattır. 1932 se
nesi zarfında tekrar tekaütlüğünü talep edecek 
ve tekaüt edilecek memurlar bulunabilecektir. Bu 
vaziyeti esasen tam icabile nazarı mütaleaya al
mak imkânı yoktur. Fakat dedik ki, geçen se
ne artan miktarın bir nısfını ilâve etmek ihtiyat 
icabı olurdu. Fakat bütçenin darlığı dolayısile 
bunu koymak imkânı olmadı. Bu tahsisat, tah
sisatı mütehavvileden olduğu için, buraya (16,5) 
milyon lira konduğu için 1932 senesinde tekaüt 
edilen memurların tekaüt maaşları verilmiyecek 
demek değildir. Böyle bir şey varit değildir. 
Fazla tahakkuk ederse fazlası tediye edilecektir. 
Geçen sene (11 989 000) liradan (11 380 000) 
lirası tediye edilmiştir. 

Terfi edecek memurlara terfi zamlarını ver-
miyelim, bu suretle yapılacak tasarruflarla te
kaüt ve eytam maaşlarından vukubulan fazlalığa 
karşı elde karşılık kalsın. Bunu mu demek isti
yorsunuz? Terfiden mütevellit zamların bir se
ne müddetle verilmemesini geçen sene encümeniniz 
arzu etmiş, Heyeti Celileniz kabul buyurmuştu. 
Bu sene ise böyle bir teklife imkân görmedik. 
Sebebi ise geçen sene memur maaşları üzerinden 
kazanç vergisinden başka buhran ve muvazene 
vergileri kesilmiyordu. Bundan dolayı geçen se
ne terfi edeceklerin terfiden mütevellit zamları 
bir sene için almamalarında mahzur görmemiştik. 
Bu sene ise filî hizmette çalışanlar için, vazife
sine vakfı hayat ederek ciddî surette çalışanlar 
için hiç bir terfi ümidi bulunmazsa artık memur
larımızı teşvik ve tergip hususunda hangi vası
taya müracaat edeceğiz? 

Tasavvur buyurunuz. Onun için bu sene 
böyle bir teklifi Heyeti Celilenize arzetmiş bu-
lunmıyoruz ( Muvafık sesleri ) . 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Vilâyetlerin umumî idaresi ka
nunu mucibince nasp ve azilleri mahallerine ait 
bilûmum memurlar ile ailelerine her ne suretle 
olursa olsun verilecek harcırah o vilâyet hudu

dunu tecavüz edemez. Bunlardan tekaüt edilen
lerin harcırahları dahi bu hükme tâbidir. 

Alelûmum mütekaitlerin verdikleri beyanna
melerde gösterilen yerlere senesi içinde gitmiyen-
lerin harcırahlarından istihkaklarından fazlası 
tekaüt maaşlarının her üç aylığının nısfı tevkif 
edilmek suretile istirdat olunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 24 — İnzibat komisyonları kararile 
mecburî tahvile tâbi tutulan memurlara ve aile
lerine harcırah verilmez. 

Refik Şevket B. (Manisa) — Arkadaşlar, zan
nederim memurlarımızın en büyük derdinin bu 
harcırah keyfiyeti olduğunu bilmiyen kimse yok
tur. Harcırah verilmesini mucip olan esbap me-
yanında bir de inzibat komisyonu kararile vu-
kubulacak tahviller vardır. Memurlarımızın ıbu-
günkü hali, kendilerine verdiğimiz vaziyet do
layısile, hakikaten darlaşmıştır. Kazanç vergisi, 
buhran vergisi, muvazene vergisi gibi vergiler; 
memurların maaşından mühim bir miktar aldığı 
için, onların hayatlarında almış oldukları mec-
rayi bittabi darlaştırmıştır. Şimdi her hangi bir 
sebeple olursa olsun bir memura inzibat komis
yonu kararile ve cezaen dahi olsun bir tahvil 
kararı verdikten sonra, onun şahsına değil, 
mensup olduğu ailesinin hepsine de sirayet ede
cek surette harcırah verilmemesini kararlaştıra
rak esasen aldığı cüzî maaşla, çoluk ve çocu
ğunu kutulâyemut bir surette geçindirebilmeğe ça
lışan bir memurumuza bu kadar büyük bir sıkın
tıyı tahmil etmeğe zannederim vicdanınız kail 
olmaz. Esasen sicilline bir kayit geçirilen me
mura, o da ceza mahiyetinde olmak üzere, nakil 
mecburiyetini tahmil ettikten sonra nakledilen 
mesafenin ıbeş, on günlük olması da nazarı iti
bara alınırsa, onu çoluğu ile, çocuğu ile peri
şan bir hale sokmakta millet ve memleket men
faatine ne kazanılacağı kestirilemez. Bunda men
faat yerine mahzur olduğuna göre muvazene ka
nunu lâyihasından bu kaydın kaldırılmasını Büt
çe encümeninden rica ederim. Her halde kabul 
buyururlar ümidindeyim. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Konya) — Efendim, Devlet bütçesinde me
mur harcırah tahsisatlarının yekûnu 1931 e kadar 
yapılan münakalelerle bir milyon yedi yüz bin li
rayı bulmuştur. Bütçemizin bu günkü vaziyeti ile 
Devlet senede bir milyon yedi yüz bin lira harcı
rah veremez. Bu sene bütçelere konıtlan tahsisatlar 
da geçen senelere nisbetle eksiktir. Böyle olduğuna 
nazaran yapılacak nakiller dolayısile harcıraha is
tihkak kesbedenlerin bile harcırahını vermenin im
kânı olmıyacaktır. Bu vaziyet muvacehesinde ta
savvur buyurunuz ki, muhik olarak hastalığı dola
yısile veya terfi hasöbile Devlet hizmetlerinin icabı 
olarak nakledilmiş olan memurlara mı, yoksa bu
lunduğu yerde mahallî halkın şikâyetini davet et-
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nıiş, müfettiş getirilmesine sebep olmuş, tahkikatı 
yapılmış, üzerinde halkın şikâyetleri sübut bulmuş 
memurlara mı bütçenin darlığı hasebile harcırah 
vermek lâzımdır?... Şimdi bu memurdur ki, mecbu
rî tahvile tâbi tutulmuştur. Fakat bu tahvilde hiç 
bir sunu taksiri yoktur. Böyle bir memura harcı
rah vermeyip te, kabahati yüzünden nakli icap 
eden memura mı harcırah vereceğiz? 

Hamdi B. (Yozgat) — O da muvafık değil, o 
üa muvafık değil.. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. (Devamla) — Muvafık değildir. Bu işe tah
sis edeceğimiz para ıbundan ibarettir. Mühim bir 
yekûne baliğ olması hasebile tamamen verilemiye-
cek olan harcırahlar için bu iki mahzurdan birini 
kabul etmek lâzımdır. Çünkü kabahatlerde tahvili
ni icap ettiren memurlara da para verirsek diğer
lerinden kısmak lâzrmgelecektir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O yekûn ne ka
dardır ? 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Dahiliye vekili Bey söylemişti. 

Bütçe encümeni mazbata muharriri Kemal Za-
im B. — Hulâsa bu hususta bir karar vermek lâ
zımdır. Hangisini tercih edeceğiz"? 

Rahmi B. (Sivas) — Yani iyi bulmadınız de
mek? 

Refik Şevket B. (Manisa) — Efendim, Kemal 
Zaimi Bey arkadaşımız izahatlarile tamamen ken
di bahsettiklerinin aksini ispat ettiler. Devlet 
namına, amme hizmetini görmekte olan bir 
memura inzibat komisyonu tarafından ; burada 
bekası caiz değildir denmesi ne demektir? Bu
nun manası, bu adamdan amme hizmetinden azamî 
istifade etmek ıburada kabil değildir. Ben bunun 
filân yerde hizmetini muvafık görüyorum demek
tir. Demek ki Devlet bunun sıfatını muhafaza 
ediyor, yalnız daha iyi hizmet görmesi için yerini 
değiştiriyor ve kendisine 'buradan kalk, filân yere 
git, diyor. 

Devlet tarafından tahmil edilen bir vazifeden 
dolayı ceza görmüştür diye sicilline bir kayit 
geçtikten sonra kendisinin ve ailesinin atiyen va
ziyetini haleldar edecek yol parasını verme
mek, zannederim Devlet ulüvvü cenabı ve ceza 
mahiyeti ile kaıbili telif değildir. 

Bir memur bir kötülük ettiğinde inzibat komis
yonu kararile tahvile tâbi tutulduğu zaman kün
yesine kaydolunmakla bera'ber ayni zamanda Jıar-
cırahsrz bırakılması vicdanı üzerinde müessir olacak 
derlerse bunun faydası olmıyacaktır. Bu cezayı 
bütçe kanununda vardır diye tatbik etmenin iyi 
bir hattı hareket olacağına ihtimal vermiyorum. ()-
nun için bendenizin deminki teklifimi Bütçe en
cümeni esbabı mucibe ile reddedemediğinden do
layı teklifimi aynen Heyeti umıımiyenin nazarı 
dikkatine arzediyorunı. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Muhterem arkadaşlar, bu hâdiseler; memlekette 

bu nevi işleri tecrübe tahtasına çeviren memurin 
kanunundan çıkıyor. Refik Şevket Beyefendi me
murin kanunu etrafındaki tefsirleri, tadilleri ze
yilleri belki tamamen mütalea etmemiş oldukları 
içindir ki inzibat komisyonu kararile yapılan tah
villeri alelade yapılan idarî bir tahvil mahiyetinde 
izaüı buyurdular. Halbuki inzibat komisyonu tara
fından yapılan tahvillerin cezaî olduğuna dair 
Meclisi Âlinin müteaddit kararları vardır. Keza 
memurin kanununda bir memurun mükerrerdi ora
da muvaffak olamadı, filân yere kaldırılır, ora
da muvaffak olamadı filân yere kaldırılır diye bir 
çok derecat ve safahattan geçirilmedikçe vekâlet 
emrine almak imkânını selbetmiştir. inzibat ko
misyonu kararile yeri değiştirilen bir memura o 
kadar az çok cezayı tazammun eden bir karar olun
ca bu sefer bu cezayı memurdan alıp ta Devlet 
hazinesine ve bu günkü vergi mükelleflerine yükle
mek bilmem ne dereceye kadar doğru olur. Da
ha beş altı gün evvel Dahiliye vekili Bey burada 
bu nevi mesail hakkında izahatta bulunurken hepi
miz bir hissi teessür duyduk. Bu kanun az çok ef
kârda bir teşevvüş ve vazife hissini, vazife aşkı
nı emniyetle, salâbetle, seciye ile çalışmak key
fiyeti zaten sütü bozuk olan anasır üzerinde - ki 
bunlar bir ekalliyettir - her ne suretle olursa olsun 
bir gevşeklik getirmiştir. Biz bu nevi malî müey
yidelerle bunu takviye etmezsek netice iyi olmaz. 

Besim Atalay B. (Aksaray) — Hiç tesiri olmaz. 
Hasan Fehmi B. — Bendeniz Refik Şevket Bey 

arkadaşımdan beklerdim ki memurin kanununu ıs
lah edelim, desinler. Cezayı doğrudan doğruya 
kabahati işliyenlere taihmil edelim. Halbuki şimdi 
ceza dönüp dolaşıp hazineye intikal ediyor, inzibat 
komisyonu bir karar vermiş, bunun cezasını Hazi
ne çekecektir. Maahaza takdir sizindir. Biz düşün
düğümüzü, gördüğümüzü teklif ediyoruz. 

Reis — Tay teklifini reye arzediyorunı. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Tay teklifi kabul edil
memiştir. 

Maddeyi aynen kabul edenler . . . Etmiyenler. . . 
Madde aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Bütçelerdeki tedavi ve yol mas
rafları tertiplerine mavzu tahsisattan ancak maaş
ları, 7 inci ve ondan aşağı derecelerde muayyen 
miktarlarda bulunan memurların tedavileri için 
sarfiyat icra olunalbilir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 26 — Asalet ve vekâlet namı ile veri
lecek paranın mecmuu, asalet ve vekâlet suretile 
idare edilen memuriyetlerden hangisi yüksek ise 
onun bir derece fevkindeki maaşı geçemez. Ücretli 
vazîfelerde de ücretin tekabül ettiği derece maaş
ları bu hükme esas ittihaz olunur. 

Muallimler bu hükme tâbi değildir. Ancak bir 
muallim, dersin mahiyeti ne olursa olsun, resmî ve 
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hususî müesseselerde haftada 28 saatten fazla ders 
deruihde edemez. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 27 — 1932 - 1933 ders senesi zarfında 
ücret ve masarifi Devlet tarafından deruhde edil
mek üzere pansiyonu bulunan mekteplerde leylî ve 
meccani olarak tahsil ettirilecek talebenin adedi 
bine iblâğ edilebilir. Bu mekteplerde tahsil ettiril
mek üzere mezkûr sene zarfında Devlet hesabına 
ve 915 numaralı kanunun ikinci maddesi hükümle
rine göre alınacak leylî ve meccani talebe, ücreti 
225 lira veya bundan aşağı olan pansiyonlara 
gönderilir. 

Reis — Kabul edenler . .. Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 28 — 1702 numaralı kanuna göre ve 
adedi 350 yi tecavüz etmemek üzere kıdem zammı
na istihkak kesbeden muallimlere kıdem zammın
dan mütevellit maaş farklarının yalnız nısfı verilir. 

Maarif vekili Esat B. ( Bursa ) — Bu madde 
hakkında Heyeti (Milenize bir istirhamda buluna
cağım. Muhterem arkadaşlar, gördük ki bütün 
Devlet memurlarının terfileri hakkında bu seneki 
bütçe kanununda bir kayıt yoktur. Yalnız burada 
muallimlerin terfi ettiklerinde % 50 noksan maaş 
verilmesine dair bir kayit vardır. Diğer Devlet 
memurlarına yapılmıyan bir muamelenin muallim
lere de yapılmamasını rica ediyorum. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Bendeniz de ayni 
fikri müdafaa edecektim. 

Bütçe E. Rs. Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Arkadaşlar, Devlet memurları arasında istisnaî 
hiç. bir muameleyi hiç. bir zaman düşünmedik ve 
düşünmeyiz. Bilâkis bendeniz izah edeceğim ki 
istisnaî muameleyi belki Vekil Beyefendi bu mad
denin tadilini istemekle istemiş oluyorlar. 

Malûmu âliniz geçen sene terfi eden memur
lar bir sene terfi hakkı almıyorlardı. Bu sene o 
kaydi kaldırdık. Muallimi de her hangi sınıf ve 
mesleke mensup olursa olsun memuru da hepsi 
buna dahildir. Muallimler için-, diğer devairde 
olmıyan, hiç bir meslekte buliınmıyan terfiden 
başka otomatikman bir kıdem zammı vardır. 
Başka devairde böyle terfiden evvel kıdem zam
mı mevcut değildir. Yalnız maarifte muallimler 
için böyle bir kayit ve kanun mevcuttur. Burada 
mevzubahs olan diğerlerin de kıdem zammı mev
cut idi de bu, muallimler için yapılmadı şeklindeki 
telâkki doğru değildir. Çünkü zaten başka da
irelerde otomatikman bir maaş zammı yoktur ki 
onda da bir takyit olmuş olsun. Kıdem zammı 
vardır, fakat maaş zammı yoktur. Bunu kal
dırdık. Muayyen bir para vardır. Bu sene ka
nunu mahsusuna tevfikan kıdem zammından do
layı maaş zammı alacak olan muallimlerin adedi
ni dairei aidesinden sorduk, oradaki rakam da
iresinden alınan rakamdır. Mevcut para, hep

sine maaşlarından başka kıdem zammı dolayısile 
verilmesi lâzımgelen para zammı kifayet etmiyor
du. Nısfına kifayet ediyordu. Biz de bu sene 
için, paranın nısfını alsınlar demiş olduk. 

Vekâlet noktai nazarım encümenimize söyle
di. Bu; 350 muallime tevzi edileceğine 150 mual
lime tevzi edilsin, fakat tam tevzi edilsin şekli
ni müdafaa etti. Biz 150 zata daha cok para ver
mektense 300 zata nısıf vermeği, içtimaî mülâ
hazalarla ve senenin hususiyetile daha münasip 
gördük. Takdir Heyeti celilenizindir. Yoksa 
encümenimiz muallimler hakkında bilhassa maa
rif mesleki hakkında her vesile ile elinden gele
ni yapmaktadır. Başkalarından tefrik ederek 
onlara istisnaî bir tenkis muamelesi yapmak hiç 
hatır ve hayalimizden geçmez ve esasen böyle bir 
şey de yapamayız. 

Maarif vekili Esat B. ( Bursa ) — Muhterem 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi Beyefendi ar
kadaşımızın sözleri üzerine Heyeti Celilelerine bir 
iki kelime arzedeceğim. 

Efendim, Hasan Fehmi Beyefendi arkadaşımız 
muallimlere ayrıca otomatikman bir kıdem zammı 
verildiğinden bahsettiler. Bu, evvelce Büyük Mil
let Meclisinde müzakere ve kabul edilen (1702) 
numaralı kanunun ahkânıındandır. Heyeti Ce
lile! eri bu kanunu müzakere ederken hiç şüphe 
yoktur ki muallimlerin hususiyetini düşünmüşler
dir. Bütün Devlet memurları müsavidir. Malûmu 
âliniz her hangi bir dairede vazife gören meselâ 
bir mümeyyiz arkadaşımız hastalandığı takdirde 
onun yanında ikinci derecede bulunan bir arka
daşın onun hastalandığı müddet zarfındaki vazife
sini tevdi edebiliriz. Fakat bir hendese muallimi has
talanacak olursa onun vazifesini mutlak başka mek
tepteki bir hendese muallimine vermek mecburi
yetindeyiz. Hiç bir zaman o mektebin türkçe mu
allimine veremeyiz. İşte Heyeti Celile muallim
lerin hususiyetini düşünerek 1702 numaralı ka
nımla muallimlerin vaziyetini Devlet memurların
dan tefrik etmiştir. Meselâ bir hendese mualli
minin terfi sırası gelmiştir, terfi edecek. Fakat 
terfi edebilmesi için bir hendese muallimliğinin 
münhal olması icap eder. Halbuki hendese mual
limliği münhal olmazda türkçe muallimliği münhal 
olur. Belki hendese muallimliği münhal olmak 
için 7 - 8 sene daha beklemek icap eder. Şimdi hen
dese muallimini terfi ettirmek için bu kadar bek
letmek doğru değildir. 

Onun için böyle uzun müddet beki etmektense 
terfia lâyık olacak derecede not alarak liyakat gös
terenleri terfi ettiriyoruz. Şimdi 350 muallim terfia 
müstahak olmuş, belki bunlardan 250 kişi ancak 
terfi edecektir. Yapılan muamele en ziyade terfia 
müstahak olanlara not vermek şeklidir. Bu 350 
kişinin hepsinin terfilerini farzetsek, bütçemizin 
maaşat kısmından 18-19 bin lira kadar bir para 
tutuyor. Bunu nazarı dikkate almışızdır. Binaen
aleyh muallimler arasında müsavatsızlığı mucip 
olacak hiç. bir şey yoktur. Maanıafih eğer maruza-
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tim Heyeti Celilenize, muhterem arkadaşlarımıza' 
kâfi gelmezse takdir tabiî Heyeti Celilenm musip | 
olan reyine vabestedir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Efendim, bütçe
nin masraf kısmına bu maksat için konulan para 
bu sene zarfında fou zamma, terifa istihkak kesbe-
deceklere kâfi gelecek midir? 

Maarif vekili Esat B. — Evet efendim, terfia 
istihkak kesbedeeeklere tediye kâfi geleceği müta-
leasmdayım. 350 dahi olsa kâfi gelecektir. Fakat 
terfi edecekler 350 değildir. Belki 200, 250 veya 300 
dür. 

Hakkı Tank B. — Arzettiğim şudur ki, bütçe
ye muayyen bir tahsisat konmuştur. Bu tahsisat 
bu sene zarfında terf ia istihkak kesbedenlerin zam
larını vermiye tam olarak kifayet edecek midir"? 

Maarif vekili Esat B. — Evet efendim; tam ola
rak kâfi gelecektir. 

Hakkı Tank B. — O halde maddeyi zait bulu
yorsunuz. 

Maarif vekili Esat B. — Bendenizce zaittir. 
Hakkı Tarık B. ( Oirseun ) — Efendim, vekil 

Beyefendinin kürsüden verdiği cevap meseleyi hal
letmeye kâfidir. Diyorlar ki, bütçeye bir tahsisat 
konmuştur. Tahsisat bu sene içinde terfia, zamma 
istihkak kesbeden bütün muallimlere ne kadar 
varsa tam olarak bu zamların tediyesi için kifayet 
ediyor, yaptığımız hesap böyledir. Böyle olunca 
vekâletin elini kolunu bağlamağa hiç sebep yoktur. 
Binaenaleyh bendenizde vekil Beyefendinin müta
laasına iştirak edeceğim. Vekil Beyefendi mesul 
bir mevkide bulunuyorlar. Mademki bu sene için
de 150 - 200 şu kadar miktar muallim terfi edecek
tir, zamma istihkak kesbedecektir ve bu tahsisat ta 
onlara kifayet edecektir; o halde maddeye hiç bir 
lüzum yoktur. 

Bütçe encümeni namına verilen izahatta başka 
dairelerle bir fark olmadığı beyan buyuruldu. 
Zannederim ki Millî Müdafaa'bütçesini göz önü
ne alacak olursak böyle bir farkın mevcudiyetini 
kabul etmek lâzımgelir. 

Muallimlerin kıdem zamları meselesi hakkında 
esasa dair söz söyliyecek değilim. Kanun olarak 
kabul edilmiştir. Üzerinde münakaşaya mahal gör
mem. Bütçe encümeninin noktai nazarı olsa olsa 
bu kanunun tatbiki için elimizdeki paranın mik
tarı budur. Bu miktara göre yalnız bu sene için 
bazı takyidat koymak mevkiindeyiz. Nitekim öyle 
demişlerdir. Halbuki, vekil Beyefendi - ki mesul 
bir mevkide bulunuyorlar - buna hiç lüzum olmadı
ğı mütaleasını dermeyan buyuruyorlar. 

Bendeniz bu maddenin tayyını teklif eden bir 
takrir takdim ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim, müsaade buyurursanız, meselenin kâfi 
derecede tavazzuh etmediğini anladığım için söz 
alarak Meclisi Âliyi tasdi cüretini gösterdim. 
Filvaki muallimlere kıdem zammı hakkı veren, • 
Vekil Beyefendinin de temas buyurdukları 1702 

' numaralı ka*ıwı vardır. Fakat memurlara da kı-
j demlerini doldurdukları »aman kıdem zammını 
bahşeden maaşatm tevhit ve teadülüne dair olan 
kanun vardır. Bugün memurların kıdem zam
mından mütevellit olan hakları halen bilaistisna 
hiç temin edilememekte, hiç bir memura kıdem 
zammı verilememektedir. Bir müm«yyiz on, on 
iki sene mevkiinde kalır ve yine mümeyyiz maaşı 

[almaktadır. Taki mafevk derecede bir inhddâl 
vaki olsun ve oraya geçebilsin. Yalnız muallim
lerin kıdem zammını memurların kıdem zamları
na nazaran bir hususiyeti vardır. Muallimlerde 
kıdem zammı, haddi zatinde dereceler olmadığı 
için bir terfi ifade eder. Binaenaleyh memurla
rın kıdem zammı ihmal edildiği halde muallimle
rin kıdem zamlarının ihmal edilmemesi bu nok
tai nazardan lâzımdır. Nasıl ki memurların terfi 
hakkını selbetmiş değiliz. Ayni hakları bunlar
dan selbetmek için bir sebep yoktur. Bu mese
le mevzubahs olduğu zaman bu zamma istihkak 
kesbedebilecek muallimlerin veyahut daha doğ
rusu bu mevzu dahilinde bulunan muallimlerin 
adedinin 1 800 olduğu anlaşıldı. 1 800 üzerinden 
de 350 nin kıdemini doldurdukları anlaşıldı. 
Fakat muallimler için yalnız kıdem müddetini 
doldurmak zam almak için kâfi değildir. Ayni 
zamanda bir de ehliyet kaydi vardır. Ehliyet 
kaydına gelince, esasen bu 350 kişinin kıdem zam
mı almasına imkân kalmıyor. Ehil olanlar ala
bilecek. 

Biz de dedik ki bu 350 adedi 1 800 adedi üze
rinden takriben % 20 ye varan bir nisbet ifade 
ediyor. Bugünkü Devlet teşkilâtında terfiden bu 
% 20 nisbetinde olabilecek hiç .bir .teşkilât yok
tur. Müdafaai Milliyede bite sekiz, dokuz sene
den beri kıdemini doldurarak terfi bekliyenler 
mevcut olduğu halde mafevk derecede inhilâl 
vaki olmadığı için ileri yürüyememektedirler. 

Diğer devairde kadrolar gittikçe daralmakta
dır. Her sene (L) cetveli kadroları biraz daha da
ralmaktadır. Kadrolar demir çerçeve içine gir
mektedir. Terfi edecek memurların adedi de 
zannederim* ki önümüzdeki sene % 2 yi geçmez. 
% 20 nisbeti çok görülmüştür ve encümenimiz 
daha ziyade bütün memurlara adil olmak nok
tai nazarından hareket etti. Bu yine muallimlerin 
lehinedir, aleyhine değildir. Bidayette 175 mu
allimin terfii düşünülmüştü, Fakat sonradan Reis 
Beyin burada izah ettikleri mütalea encümenimiz-
ee daha cazip göründü. Neticede hepsine nısıf nis
betinde verelim denildi. Hepsi de az çok müstefit 
olsun, bir kısmı mahrum edilmesin böyle bir kıs
mı zam görürse diğerleri de bu vaziyetten mimke-
sir olacaktır. Fakat eğer kıdem zammı hususunda 
muallimlerin hakikî ehliyeti umumî süzgeçten ge
çirilirse 1800 memur arasında süzgeçten geçecek 
zannetmem ki 170 muallimden fazla bulunsun. 
Onun için Meclisi Âliniz tam verilmesin ve bunun 

• nısfı verilsin şeklini tercih ederse bu Maarif ve
kâletinin dahilî bir işidir. Buna bir şey diyeme-
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yiz. Fakat yine tahsisat noktasından da bu, yani 
175 olur, tam alır, veyahut 350 olur nısıf alır. 
Vekâletin maaşat faslında gösterilen tahsisatın 
içerisinde önümüzdeki senede açılacak mekteple
rin tahsisatı da vardır, yeni tayin edilecek mu
allimlerin tahsisatı da vardır. Bütçelerinde fazla 
tahsisat varsa memleketin bir kaç yerinde bir iki 
orta mektep daha açsınlarda hem memurlar ara
sında büyük bir tevazünsüzlük hâsıl olmasın ve 
hem de para yerinde sarf edilmiş olsun. 

Hakkı Tarık B. ( Giresun ) — Efendim, ben
deniz Kemal Zaim Beyefendiyi, ki o da muallim
lerin haklarını müdafaa edecek vaziyettedirler 
tamamen kendi noktai nazarımı teyit eder buldum. 

Ehliyet olmaksızın terfi imkânsızlığından bah
settiler. Maddenin tayyı hususundaki kuvvetli de
lili bu münasebetle kendileri de izah buyurmuş ol
dular. Mademki ehliyete göre zamlar tevzi oluna
caktır. O halde tam olarak verilmesi hususunda 
ehliyet hususuna fazlaca itina etmek, muallimlere 
verilecek kuvveti artırır. Esası hakkında hususî 
bir kanun mevcut olan bu maddenin daha fazla 
münakaşaya tahammülü yoktur. Bütçe kanunları
nın uzun müzakere, münakaşa ve mütalealar neti
cesinde, lüzum Âe zaruret olarak tezahür eden esas
ların ; maddî zaruret dolayısile değiştirilmiş olma
sını görmek zannederim bu esasları bozucu ve kıy
metten düşürücü bir haldir. Miktar taayyün etmiş
tir. Terfi edeceklerin 175 veva 200 arasında kala
cağı da anlaşılıyor. O halde maddenin kalmasında 
zaruret yoktur. Bunlar uzun müzakerelerle kabul 
edilmiş olan hususî kanunların netayicine tesir ya
pan hükümlerdir. Binaenaleyh maddenin kalkması
nı rica ederim. 

Büİçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Maddenin kalkması tahsisatın tezyidi mahiyetinde 
oluyor (Hayır, hayır sesleri). 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Fasılda mevcut tahsisat maaşatı temin ettikten 
sonra 350 muallimin kıdem zammını temin edecek 
mahiyette değildir. Heyeti Celile ona göre karar 
versin. 

Reis — Maddenin tayyını kabul edenler . . . Et-
miyenler . . . Maddenin tayyı kaimi edilmemiştir. 
Maddeyi aynen kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Mad.de aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — işbu kanunun meriyet tarihine 
kadar teraküm etmiş bulunan tapu münakaleleri
nin merkezde tescili için mesai saatleri haricinde 
çalışacak memurlara münakale başına bir kuruş 
ücret verilir. Ancak bu işin muvazzaf memurlara 
yaptırılabilmesi yeni muamelelerin terakümde kai
ni amasile meşruttur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30 — 20 haziran 1931 tarih ve 
numaralı kanunun hükmü nâzım verîdat ve 
raf hesaplarında tedvir olunur. 

1831 
ınas-

Reis — 
edilmiştir. 

C : 1 

Kabul edenler Etmivenler . . . Kabul 

MADDE 31 — Devlet demiryolları inşaatile 
işletme işlerinin ayrılmasından mütehaddis vaziye
tin netayici kanunu mahsusla tesbit ve tanzim edi-
linciye kadar bu vaziyetin işletmiye taallûk eden 
husus atı Nafıa vekâletince tayin olunacak esaslara 
göre idare olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 32 — Devlet demiryolları inşaatı için 
İsveç grupile münakit mukavelenin feshi halinde 
icap eden munzam teşkilât ve hidematın ifasına 
ve suhhiye hidematma mukabil müteahhidi sanile-
rin matlubatmdan tevkif edilecek mebaliğhı Nal'ı-
a vekâleti bütçesinin (587) inci faslının (7) inci 
maddesindeki tahsisata ilâveten sarfına ve İni hu-
susata ait esasat ve muamelâtı tesbite Nafıa vekili 
mezundur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 33 — Resmen işletmiye açılmış ve 
bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulunan 
hatların devir mazbatalarile tesbit edilen neva-
kıs bedelleri için Nafıa vekâleti bütçesinden ifraz 
edilecek mebaliğ, işletme .idaresine verilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 34 — İşletmiye açılmış hatlarda in
şaat teşkilâtı tarafından yapılan ikmali nevakıs 
ameliyelerinde veya bir senelik tamirat işlerinde 
çalışan memur ve müstahdemler ve bunların eşya 
ve erzakı ve bu kısmın bakımına muktazi malze
me ve mmtakaya inhisar etmek ve işletmede cari 
usuller tatbik edilmek şartile nıeccanen nakledi
lir. Bunun gibi muhtelif hatlardaki nevakısm 
ikmalinde müstahdem seyyar inşaat memur ve 
müstahdemleri de vazifeten seyahatlerinde iş va
gonları ve eşyalarile birlikte nıeccanen nakledilir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 35 — Ulukışla - Boğazköprü hattı
nın noksan kalan tesviyei türabiye ve imalâtı sı-
naiyesi ile bilûmum aksammdaki ray ferşiyatı, 
mebani ve balast gibi sair nevakısm ikmali için 
müteaddit senelere sari bir buçuk milyon liraya 
kadar taahhüdat icrasına Nafıa vekili mezundur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 36 — Teşviki sanayi kanunu ile mu
amele vergisi kanununun hükümlerine göre güm
rük ve muamele vergisi muafiyetinden istifade 
eden mevaddı iptidaiyenin yeniden hazırlanacak 
cetveli bir seneye mahsus olmak ve ifade eyle
diği muafiyetlerin yekûnu baliği 1,5 milyon li
rayı geçmemek üzere tcra Vekilleri Heyeti ka-
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rarile tatbik olunur. 

Birinci fıkrada zikredilen cetvel 1933 muva-
zenei umumiye kanunu lâyihasına rapten Büyük 
Millet Meclisinin tasvibine arzolunur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 37 — Dahiliye vekâleti bütçesinin 
317 inci faslına mevzu 50 000 liralık tahsisata ilâ
veten varidat fazlasından ve umumî tasarrufattan 
îcra Vekilleri Heyeti kararile daha 200 000 lira
ya kadar sarfiyat icrasına Maliye vekili me
zundur. 

Reis — Kabul edenler.. . Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Adliye vekâleti bütçesinin 501 
inci faslına mevzu 20 000 liralık tahsisat hapis
hanelerde tesis edilecek iş yurtlarında mütedavil 
sermaye olarak kullanılır. Bu sermayeden muh
telif hapishanelere tahsis edilecek miktarlarla 
bunların devir ve muhasebesine taallûk eden hu-
susat Adliye ve Maliye vekâletleri tarafından 
müştereken tayin olunur. Hapishanelerde tesis 
olunaeak iş yurtlarının mahiyet ve idare tarzı 
ve hasılatın mahkûm ve mevkufların ücretlerile 
sair ihtiyacat için sureti taksimi hapishaneler ka
nun ve nizamnamesine tevfikan Adliye vekâleti 
tarafından tayin olunur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 39 — 1508 numaralı kanunun 1 inci 
ve 1617 ve 2005 numaralı kanunların 3 üncü ve 
2006 numaralı kanunun ikinci maddeleri muci
bince her sene muvazenei umumiye kanunlarına 
raptı lâzımgelen kadrolar merbut (N) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 40 — 28 mayıs 1932 tarih ve 1980 
numaralı muvazene vergisi kanununun birinci 
maddesinin istisnalara ait kısmının (5) numaralı 
fıkrasında tadat olunan zat maaşı sahiplerinden 
muvazene vergisinin alınabilmesi için verginin ka
tından sonra kalacak istihkakın 20 liradan aşağı 
düşmemesi şarttır. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. — Tehir et
tiğimiz 11 inci maddeyi getirdik. 

MADDE 11 — 1513 numaralı kanuna tâbi 
borçlar ile 1931 malî senesi nihayetine kadar Mil-

I lî Hükümet bütçelerinden mütevellit tahsisatsız 
, borçlara mukabil hak sahiplerine yedi senede 
itfa edilmek ve senevî % 5 faize tâbi tutulmak 

I üzere tahvil verilir. Bu tahviller 1 ağustos 1932 
tarihinden sonra Maliyece Hazineye ait olarak 
satılacak emval bedellerine mukabil başabaş 
nakit ve umumiyetle teminat makamında kabul o-
lunur. Ancak 1513 numaralı kanuna tâbi olan 
borçların miktarı 100 liraya kadar olanları ile 
100 lirayi geçmiyen kesirleri nakten tediye olu
nur. 

Hariciye vekâletinin beynelmilel yataklı va
gonlar şirketile ecnebi memleketlerdeki alacak
lılara tediyesi muktazi tahsisatsız borçlarının 
mezkûr vekâletin 1932 malî senesi masraf fasılları 
tasarrufatından tesviyesi caizdir. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — İşbu kanunun 9, 11. 17, 20, 21, 
23, 24, 25, 26, 36 ve 39 uneu maddelerinin hüküm- * 
leri 1 temmuz 1932 tarihinden itibaren tatbik 
olunur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 42 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 43 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Efendim, 1932 muvazenei umumiye kanunu lâ
yihasının heyeti ıımumiyesini tayini esami ile reyi
nize arzediyorum. Lütfen reylerinizi istimal buyu
runuz. 

Rey vermiyenler varsa reylerini lütfen istimal 
buyursunlar. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum. 1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununa 228 zat rey vermiş
tir, muamele tamamdır, binaenaleyh kanun 228 
reyle yani mevcudun ittifakile kabul olunmuştur. 

Bu gün müzakeremiz bitti. Meclis yarın saat 
14 te toplanacaktır. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (CKimüsane) — 
Paşa Hazretleri, mümkün değilmidir ki toplanmıya 
bir gün fasıla versekte encümendeki işleri çıkar
sak. 

Reis — Yarın saat 14 te toplanılacaktır. 

Kapanma saati: 17,45 
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İ 9 32 senesi muvazenei umumiye kamı mı na verilen reylerin- neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir J 

Aza adedi . 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhal 

317 
228 
228 

0 
0 

86 
1 

/ Kabul edenler J 
Adana 

Ali Münif B. 
. Hilmi B. 

Ömer Resul B. 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
îzzet B. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 
Ruşen Eşref B. 

Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Ayd%n 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

BahJusir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
ibrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. 
Memet Cavit B, 
Muzaffer B. 
Pertev Etgi B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 
Ubeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rifkı B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Halit B. 
İMuatafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çanhm 
Mustafa Abdülhalik B. 

İRifat B. 
Talât B. 
|Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
fMünir B. 
Nahi Rıza B. 

Denizli 
|Da\ Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
ftfazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
İZekâi B. 
feülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
(Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
lAhmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
jMemduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Aziz Samih B. 
ISaffet B. 

Erüut-um 
Asım B. 
Dr4 Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
İNftfiz B. 

Eskişehir 
fAIioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. 

Gazi Antep 
jReşit B. 
bahin B. 
İM. Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 
thsan Pş. 
Kâzım B. 

Gümüşan* 
Edip Servet B. 
iHasan Fehmi B. 

Hakâri 
ibrahim B, 

tçel 
Emin B. 
İHakkı B. 

îstanbut, 
Ahmet Hamdi B. 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat B, 
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Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

/zrmr 
Halil B. 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
İbrahim B 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 
Muhittin Pş t 

Ömer Kâmil B. 
Kastamonu 

Dr. Suat B. 
Halil B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazıra B. 
Lûtfi Müfit B. 

Afyon Karahisar 
Haydar B. 

Ankara 
A l i B . 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup BA 

Yalıya Galip B. 
Antalya 

Dr4 Cemal B. 
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Serdar Ahmet B. 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
jRagıp B. 
jSalâhattin B. 

Konya 
Haydar B. 
^tâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
£emal Zaim B. 
Mustafa B. 
JVtustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

KüMvya 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Tsmet Pş. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Osman B. 
Refik Şevket B. 

f 

Tahir B. 
Maraş 

Mitat B. 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Ali Rıza B. 

[Reye iştirak 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Recai B. 
Şevket B, 

Rize 
Akif B. 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B 
Emin B. 
Etem B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Remzi B. 
Şemsettin B. 

etmiyenler J 

Bilecik 
İbrahim B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Bursa 
Asaf B. 

Ziyaettin B. 
Ş. Karahisar 

İsmail B. 
Tekirdağ 

Celâl Nuri Bl 
Cemil B. 
Faik B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
fiaif B. 
Süleyman Sırrı B. 

TJrfa 
Ali Saip B. 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 
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Erzurum 

Aziz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Münir B, 
Scvkei B. 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hârait B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Rasim B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Salah Cimcoz B, 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esat B. 

(V.) 

Memet Sadettin B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B, 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Refik B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Kân i B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Turgut B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 

Mardin 
İrfan Ferit B. ( î. A. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kılıcoğlu Hakkı B. 

Niğde 
Halit B. 

Kiz e 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Sa»ısn,n 
Aziz Hızır B. 
Memet Hacıyunus B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tokat 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B, 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi Bv 

Urfa 
Mahmut B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

V. B. M. M. Matbmsı 


