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B I R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 1,40 sonra 

REÎS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Fayyaz Aü B. (Yozgad), Ata B. (Niğde) 
«• •» I 

REÎS — Meclis kuşat edildi. Zaptı sabık 
hulâsası okunacak. (Zaptı sabık hulâsası okun
du). 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

Birinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde biliçtima zabtı sabık hulâsası kıraat ve 
•aynen kabul olundu. Sinob harikzedegânına mi
ri ormanlardan meccanen kereste itasına dair lâ-
yihai kanuniye iktisat ve Muvazenei Maliye En
cümenlerine; Batum Cemiyeti îslâmiyesine şehrî 
(600) lira itasına dair lâyihai kanuniye Muvaze
nei Maliye Encümenine; Yem ve tâyinat kanu
nunun birinci maddesinin tadiline dair lâyihai 
kanuniye Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine; Adliye Vekâletinin 1336 bütçe
sinde münakale icrasına dair lâyihai kanuniye 
Muvazenei Mıaliye Encümenine; Mehakim teşki
lâtı hakkındaki lâyihai kanuniye Adliye Encü
menine ; Kütahya Mebusu Cemil Beyin Muva
zenei Maliye Encümeninden mevrut, bazı vergi
lere vukubulan zamaimden idarei hususiye vez
nelerine para tefrikma dair olan teklifi Dahiliye 
Encümenine; izmit Mebusu Sırrı Beyin, 
Mütekaidin ve mâzulin maaşatına dair tek
lifi Lâyiha Encümenine; Canik Mebusu Nafiz 
Beyin Meclise devam etmeyen mebuslar hakknda-
ki takriri Divanı Riyasete havale olundu. Maraş 
Mebusu Aslan Bey hakkındaki Divanı Riyaset ka
rarı kıraat olunarak 23 Nisan 1337 tarihine kadar 
mezun addedilmesine karar verildi. 

Yozgad Divan Harbi mevkuf ininden mevrut 
telgraf muktazayi kanunisi icra edilmek üzere 
Heyeti Vekileye tevdi olundu. Muhtelif mahaller
den mevrut tebrik telgraflariyle İsparta ahali-
sinin Meclise hediye eyledikleri bir halıdan dola-

. yi teşekkür yazılması tensip edildi. Bilâhare 
Ankara - Sivas hattı mahrukat bedeli olarak Na-
f'a bütçesine on beş bin lira ilâvesi hakkındaki 
kanunun müzakeresine geçilerek maddeleri ay
nen ve Heyeti Umumiyesi 4 redde karşı 94 rey 
ile kabul edilerek teneffüs için celse tadil olundu. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde bilinikat Karesi Mebusu Vehbi Beyin 

şifre muhaberatına müteallik takriri Heyeti Ve
kileye tevdi edildi. Bir celaei hafiye akdi (15) 
imzalı bir takrir ile talep edildiğinden salon sâ-
nıiin ve ketebeden tahliye edilerek müzakeratı 
hafiyeye başlanıldı. . 

Üçüncü celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde içtima etti. Adliye Vekili Celâlettin Arif 
Beyefendinin Adliye Vekâletinden istifa ettikle
rine dair muallel istifanameleri kıraat ve bu 
bapta müzakerat cereyan ederek serdedilen es
bap ve ilele Meclis iştirak etmemiş ve Celâlettin 
Arif Beyefendi Hazretleri de istifalarında ısrar 
eylediklerinden istifanameleri Trabzon Mebusu 
Hüsrev Beyin takriri mucibince kabul edilmiştir. 
Makamı Riyaseti Reis Paşa Hazretlerine tevdi 
ile Kürsü hitabete gelen Hasan Fehmi Beyefen
dinin beyanatını müteakip celse Çarşamba gü
nü ayni saatte içtima edilmek üzere tatil edidi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Hasan Fehmi Feyyaz Âli Ata 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa 
var mı efendim"? 

SIRRI B. (izmit) — Tekaütler hakkındaki 
lâyihai kanuniye yalnız bendenizin imzamla de
ğil dört refikim da vardır. O suretle tashih edil
sin. 

REÎS — Başka mütalâa var mı? (Yok sada-
ları). Zaptı sabık tashihat veçhile kabul edildi. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELATI 

/. — İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine Müda
faai Milliye Vekili Fevzi Paşanın intihap olun
duğuna dair İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tez
keresi 

REİS ~ Müdafaai Milliye Vekili Fevzi Pa
şa Hazretlerinin icra Vekilleri Heyeti Riyaseti
ne intihap edildiğine dair tezkere var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
22 Kânunusani 1337 tarih ve Zabıt Kalemi 

1111/2110 numaralı tezkerei celileleri cevabıdır. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun dokuzuncu 

maddesi ahkâmına tevfikan icra Vekilleri He
yeti Riyasetine ittifakı ara ile Müdafaai Milliye 
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Vekili Ferik Fevzi Paşa Hazretlerinin intihap 
edildiğine dair Heyeti Vekilenin 24 .1.1337 ta
rihindeki içtimaında kabul olunan kararname 
aynen ve rapten takdim kılınmıştır efendim. 

îcra Vekilleri Heyeti Reisi 
ve Müdafaai Milliye V. 

Fevzi 

REİS - - Efendim, malûmu âliniz zaten He
yeti Vekileye ait meseledir. Malûmat kabilinden-
dir. 

NEŞET B. (Kângırı) — Ne vakit intihap 
vâki olmuş? Tarihi öğrenmek istiyorum. 

KÂTÎP FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Yir
mi dört kânunusanide. 

REÎS — Bu hakkı Heyeti Vekileye kanun 
vermişti. Berayi mahımat tebliğ ediliyor. 

3. — LÂYİHALAR 

1. —- Merzifon - Çalath yolunun turuku umu
miye meyanvna ithal edildiğine dair kanun lâyi
hası 

REÎS — Merzifon - Çalath tarikmm turuku 
umumiye meyanına ithal edildiğine dair Heyeti 
Vekileden mevrut lâyihai kanuniyeyi Nafıa ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine havale edi
yoruz. 

2. — Konya vilâyetinde Çekil namiyle bir na
hiye teşkiline dair kanun lâyihası 

REİS — Konya vilâyetinde «Çekil» namiyle 
bir na'hiye teşkili hakkında Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye Dahiliye Encümenine 
havale ediliyor. 

4. — TEKLİFLER 

1. — Muş Mebusu Hacı Ahmet Hamdi Beyin, 
tekâlifin sureti tahsili hakkmda teklifi kanunisi 
(2/214) 

REİS — Tekâlifin sureti tahsillerine dair 
Muş Mebusu Ahmet Hamdi Beyin teklifi kanuni
sini alelûsul Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

5. TAKRİRLER 

1. — Konya ' Mebusu Abdûlhalim Çelebi 
Efendinin, şimendifer memurlarınca muhadde-
rat ve yolculara hüsnü muamele edilmesine dair 
takriri 

RElS — Şimendifer memurlarınca muhad-
derat ve yolculara hüsnü muamele edilmesinin 
Nafıa Vekâletince emredilmesine dair Abdûl
halim Çelebi Efendinin bir takriri vardı. 

Riyaseti Celileye 
Muhadderat ve yolculara karşı şimendifer is

tasyon memurları tarafından tas'ibat icra edil
mekte olduğu pek çok defalar meşhudu teessü
füm olduğundan bilûmum istasyon memurla
rına, yolculara karşı teshilât icrasını natık Na
fıa Vekâleti canibinden bir tamim yazılmasını 
ve haklarında şikâyet olunacakların azil ve teb
dil edileceklerini tamimi mezkûra ilâve buyur
malarını talep eylerim. 

Birinci Reis Vekili 
Abdûlhalim 

REİS — Efendim, Nafıa Vekâletine tevdii 
tensip buyuruluyor mu? (Evet sadaları). Na
fıa Vekâletine tevdiini tensip buyuranlar lütfen 
el kaldırsın. Tevdi edildi efendim. 

2. -.— Dİyarbekir Mebusu Kadri Ahmet Bey 
ve rüfekasının, mütekaidin, eytam ve eramil 
maaşatı hakkmda teklifi kanunisi (2/215) 

REİS — Mütekaidin ve eytam ve eramil hak
kında Dİyarbekir Mebusu Kadri Beyle rüfeka
sının takriri var, Lâyiha Encümenine gönderiyo
ruz. 

6. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Bağdatlı karyesi ahalisinin, köyleri
nin Sungurlu kazasına raptı hakkında istidaları 

REÎS — Bağdatlı karyesi ahalisinin Sun
gurlu kazasına rabıtları haklanda istidaları var. 
Merbut oldukları kazaya köylerinin on altı sa
at ve Sungurlu'ya ise beş saat olduğundan bah
sediliyor. Bunu da, arzu buyurursanız Dahiliye 
Encümenine, arzu buyurursanız Dahiliye Ve
kâletine... Hangisini arzu ederseniz oraya tev
di edelim. (Dahiliye Vekâletine sadaları). Da
hiliye Vekâletine tevdiini tensip buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. (Gürültüler). (Anlaşılmadı sa
daları). Efendim, bir daha reyinize arzedeyim. 
Dahiliye Vekâletine havalesini arzu buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Dahiliye Vekâletine ha
vale ediyoruz. 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
Oltu mutasarrıflığına Meclis karariyle tâyin edil
miş olan Ziya Bey hakkında Dahiliye Vekâleti
ne tebligat yapılmasına dair takriri 

REÎS — Oltu mutasarrıflığına dair Erzurum 
Mebusu Hüseyin Avni Beyin takriri var. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
17 mayıs tarihinde münakit Meclisi Âlinin 

on yedinci içtimaında Erzurum Mebusu Necati, 
Beyin teklifi üzerine Ziya Bey Oltu mutasarrıf
lığına Meclis karariyle tâyin olunduğu halde 
bu cihet Dahiliye Vekâleti Celilesine tebliğ 
olunmadığı için münhal addedilerek yeniden 
mutasarrıf tâyin olunduğunu istihbar eyledim. 
Kararı mezkûr hükmünün icrası için Dahiliye 
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Vekâleti Celilesine havale Duyurulmasını teklif 
ederim. 

26 Kânunusani 1337 
Erzurum Mebusu 

Hüseyin Avni 
mB*r-~-

(İzahat versin-sadaları). 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 

on yedinci içtimada Oltu mebusluğunu kabul et
tiğimiz zaman orada mutasarrıflık yapan Ziya 
Bey de oraya mutasarrıf olmasını Necati Bey 
takrirle talep etmiş ve Meclisi Âli de ekseriyetle 
kabul etmiştir. Dahiliye Vekâleti Celilesine bu 
kanun tebliğ olunmamış, orası da münhal adde
dilerek yeniden bir mutasarrıf tâyin olunduğu
nu haber aldık. Bu takriri bu suretle Dahiliye 
Vekâletine havale buyurunuz. O kararın hükmü 
icra. edilsin. 

' MUSTAFA LÛTFt B. (Siverek) — İkinci 
mutasarrıf ne vakit tâyin edilmiş! 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu adam şimdiye 
kadar vazife yapıyor mu, yapmıyor mu? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Elan va
zife yapmaktadır. Fakat Dahiliye Vekâleti ora
sını münhal biliyor ve gazetelerin de yazdığını 
işittim. 

REİS —• Efendim, tensip buyurursanız bu 
meseleyi Dahiliye Vekâletinden bir tezkere ile 
sual edelim. Ziya Beyin mutasarrıflığından ade
mi malûmatı üzerine mi tâyin etti, yoksa baş
ka bir sebep üzerine mi? Ondan sonra Heyeti 
Celilenizin reyine arzederim. 

SALİH Ef. (Erzurum), — Reis Bey; bir şey 
soracağım, buradan sorayım. Acaba Dahiliye 
Vekâleti şimdiye kadar Oltu ile muhabere etme
miş mi? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —Bende
niz müracaat ettim, böyle söylediler : Biz ora
sını münhal biliyoruz, bize Öyle bir tebligat ol
madı. Halbuki kararımız kanun hükmünü haiz 
idi. Bundan nasıl Dahiliye Vekilinin haberi 
olmamış? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, Meclisi Âli
nizin nazarında Oltu ve Kars mutasarrıflığı da 
maatteessüf yoktur. Çünkü onların kanunu He
yeti Vekilededir. Henüz çıkmadı. Binaenaleyh 
oradaki memurların henüz resmen memur ol- I 
dukları bizce malûm değil ve hattâ maaş bile ala
mıyorlar zavallılar. Onun için Kars'ın, Oltu'
nun, Bay azıt'a ilhak edilen kazaların kanunu
nu biranevvel çıkaralım da ondan sonra oraya 
mutasarrıf tâyinini düşünelim (Doğru- sadaları). 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim, 
Vehbi B. Dahiliye Vekâleti gibi bir hataya düş
müş, o kararı okumamış maateessüf. Halbuki, Mec
lis orasını liva telâkki etmiş ve mutasarrıf tâyin 
etmiş ve bu hususta bir takrir verilmişti. Necati 
Bey: Orası mutasarrıflıktı, o vakit mutasarrıf 
Ziya- Beydi, bunun memuriyetini de Meclisi 
Âli: tasdik, etsin, demiş. Meclisi Âli de tasdik ' 

I etmiş. Üç yüz yetmiş sekizinci sayfada münde-
riçtir. O zabıtta, var. Mesele bundan ibarettir. 
Yoksa, teşkilât yapılacak değildir. Orası bu
gün resmen livadır. Livanın mebusları da bu
rada vardır. Mutasarrıflığı için de müracaat 
vâki oldu. O müracaat da tasvip buyuruldu. 
Bunun üzerine bir karar vermiştik... 

VEHBİ B. (Karesi) — B u n u tavzih ede-
I yim. Bir nokta arzedeceğim. Meclisi Âli malû-
I mu âliniz • mutasarrıf tâyin etmez. Bizim o za

manki kararımız bir temenniden ibarettir. Yok
sa karar değildir. Mutasarrıfı tâyin etmek Da
hiliye Vekâletine aittir. Efendim, Meclisi 
Âlinin ibtidai teşekkülünde - O karardan bende
nizin haberim yok - Meclisi Âli böyle bir karar 
ve temenni yapabilir. Henüz daha o vakit İcra 
Vekillerinin vaziyetleri . tamamiyle tavazzuh 
etmediği için o kararı da infaz etmek tabii.... 
(Gürültüler). Efendim, bitireyim de ondan son
ra... Geliniz buradaj.söyleyiniz. rica ederim. Mec
lisi Âlinin kararını infaz ettirmek de hak-

[ k ı d ı r . Ofıu demiyorum. Mesele teşkilât mesele
sidir. Oltu Türkiyeye iltihak etti ve" maalmem
nuniye kabul edildi ve mebusini muhteremesi de 
buraya kabul edildi. Bu, pek tabii bir meseledir. 
Fakat filân, yerin; kazası vardır, nahiyesi var
dır, yoktur. Eğer memleket bir bütçe ile idare 
edilecekse teşkilâtının buradan tasdik edilerek 
çıkması lâzımdır ki, bütçeden ona kanunu daire
sinde para verilebilsin. Nitekim oradaki me
murlar maaş alamıyorlar. İki ay oldu encümen
den çıkalı, Heyeti Umumiyeden hâlâ çıkmıyor, 
duruyor. Ne Kars'ın, ne Oltunun, ne de Kars'
tan Bayazıt'a verilen b i r k a ç kazanın memur
larının maaşları verilebilir. Binaenaleyh ben
deniz bu münasebetle temenni ederim ki, o 
kanunu da biran evvel çıkarın. Yalnız Oltu me
selesi değil, diğer yerlerde de memurlar maaş 
alamıyor. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa), — Kanunu 
müstaceliyetle müzakere edelim. 

REİS — Bu takririn Dahiiye Vekâletine 
i tevdiini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

Dahiliye Vekâletine tevdi edildi. 

7: — M&ZB&TAIiAB 

1. — Hiyaneti ı>ataniyeden mahkûm Uşak 
kazasının Burgaz kariyesinden Halil Çavuş 
ve Ahmet bini Osman ve Mi bini; Ahmet hakla
rındaki.evrakın -gönderildiğine dair Adliye Ve
kâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm Bur
gaz- kariyeli Halil Çavuş, Ahmet bini Osman ve 
Ali bini Ahmet haklarında Adliye Encümeni 
mazbatası: 

Riyaseti Celileye 
Ahaliyi Hükümet: aleyhine teşvik ve katil ve 

l şakavet. fiillerinden dolayı maznunu aleyhim 
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olan Uşak.kazasının. Burgaz kariyesinden Halil 
Çavuş ve Ahmet bini Osman ve Ali bini;Ahmed'in 
üçer sene kalebendliğe mahkûmiyetlerine dair 
Sandıklı. Bidayet Ceza mahkemesinden sâdır olan 
21 Teşrinisani 1336 tarih ve 90 numaralı-ilâm ve 
evrakı müteferriası mütalâa ve keyfiyet müzakere 
edildi. Mahkûmu merkumun hini müdafaala
rında: Kırık Musa'nın hiç bir kariye ve kasaba 
da ruyi mümanaat görmediğini ve binaenaleyh 
kendilerinin mezkûr çeteye suiniyetle girmedik
lerini ve hiç bir veçhile Hükümet ve Millet Mec
lisi aleyhinde'bulunmadıklarını'ifade ve şuhut 
müstemeanm beyanatına nazaran da merkum 
Kırık Musa'nın filhakika kura ve Çivril kasa
basında serbest gezdiği ve kuvai milliye dai
resinde ve kaymakam vekili nezdinde hüsnü ka
bul gördüğü, ve bilâ mümanaat kasabadan, çıkıp 
gittiği anlaşılmaktadır. Şu. hale nazaran mer
kum bil âhara tebdili fikir eylese bile maiyetin
dekilerin şevki cehaletle tâyini hareket ede
memeleri muhtemel bulunduğundan hususatı 
âtiyenin ikmali ile keyfiyetin tavzih ve tenviri 
lâzım addedilmiştir: 

1. — Evvelemirde faili asıl Kırık Musa hak
kında muhakeme ierasiyle feran zimethal olan
ların fail asla tebean tâyini cezaları icabatı ka-
nuniyedendir. 

2. — Kırık Musa'nın Çivril Kaymakam ve
kiline irae eylediği beyannamenin mahiyeti 
tahkik; ve tâyin edilmediğinden Çivril Kay
makam vekili ve Tabur Kumandanı Ali Rıza ve 
Jandarma Kumandanı (Hulusi, ve Sivaslı nahiyesi 

• Müdürü'Efendilerin malûmatına müracaatla 
hususu mezkûrun ve bilhassa Kırık Musa'nın 
Hükümet hesabına çalışır bir çete mi ? Yoksa 
eşkiya çetesi mi olduğunun ve kura ve kasabaya 
kendisinin serbest bırakılması ve hüsnü kabul 
edilmesi esbabının istizahı; 

3. — Şekli tahkikata nazaran mazunu mer
kumun ve gerek maiyetinin kanunun tarifatı . 
dairesinde Büyük Millet Meclisinin meşruiye
tine isyanı mutazammm hareketinin neden ibaret 
olduğu tavzih, ve tâyin ve müdâfaa cihetleri ta
mik ve leh ve aleyhindeki delail yekdiğeriyle mu
kayese ve telif edilmemiş olduğundan bu hu
susun bilhassa tahkikiyle ikmali muamele ve 
tahkikat olunması zımnında evrakın mahalline 
iadesi tezekkür kılındı. 

18 Kânunusani 1337 
Adliye En. Reisi M. M. 

Karahisar Canik Mebusu Siird Mebusu 
Mehmet Şükrü Ahmet Nafiz Mustafa Sabri 

Ertuğrul Muş îçel 
Mustâfa Kemal Mahmut Okunamadı 

Amasya 
Mehmet Ragıp 

REÎS — Adliye Encümeni mazbatası aley
hinde söz istiyen var mı? (Hayır sadaları). 

Adliye Encümeni mazbatası mucibince evra- | 

km. ikmal: edilmek üfcere mahalline iadesini ten
sip buyuranlar • lütfen el kaldırsın. Kabul edildi 
efendim. 

2. — İnönü muzafferiydi münanebetiyle muh
telif mahallerden mevrut tebrik telgrafları 

REİS: — Muhtelifi mahallerden mevrut teb
rik telgrafı vardır. Tensip buyurursanız emsal-

' leri veçhile bunlara da Divanı Riyasetten icap 
eden cevap yazılsın.. 

HÜSEYÎ NAVNİ B. (Erzurum) — Ne müna
sebetle! 

REÎS — İnönü muzafferiyeti münasebetiyle. 
(Tebrik telgrafları nereden? İsimleri okun

sun sadaları). 
Akşehir Kaymakamlığından*. Söke'de Bekir 

Pehlivan Beyden, Amasya Müdâfaai.Hukuk*Ri
yasetinden; Bartın Müftülüğünden;. 

REİS ;—Efendim, tensip buyurursanız bun
lara cevap;yazılır. (Hay, hay sadaları). 

3. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Keçiv er endeki bağlara ciheti askeriyece müdahale 
olunmamasına dair takriri. 

REÎS — Süleyman Sırrı Beyin takriri var. 

B. M. Meclisi Riyesti Celilesine 
Ankara'nın Keçi veren mevkiinde, bulunan 

ve bir kısmının mücerret temini sıhhat ve ha
yatları için gerek mebusan ve gerek sair kim
seler târafmdani isticar edilmiş olan bağların 
oradaki telgraf! bölüğüm kumandahı ve kâtibi; ta-
rafındam ellerinde demir küsfcülerle pencere
leri sökülerek içerisindeki eşyalarının ziyaa uğra-
dıldığı ve tetümmei sükna olan ahır, mutfak 
ve furaıı-j evi: gibi; mahallerin, tahrip, edilmekte 
bulunduğu anlaşılmakta ve- ekserisinin* kapu-
lariiüzerine (Giheti askeriyece işgal edilmiştir) 
ibaresi yazılarak oralara zabıtan ikame edile
ceğinden .-katiyen ne sahibine ve ne de müsteci-
rine müdahale ettirilmemesi aksi takdirde ken
disinin mesul edileceğine dair şediden emir. ve
rildiği bekçi tarafından, ifade olunuyor. Bina
enaleyh, bu-hususta. Müdâfaai Milliye Vekâleti 
Celilesinin nazarı dikkatini celp ve âzayi ki
ram. tarafından isticar edilmiş olan bağlara- vâ
ki müdahalenin, men'i esbabının istikmalİni'arz 
ve teklif eylerim. 

26 Kânunusani. 1337 _ 
Yozgad 

Süleyman Sırrı; 

REÎS —•- Efendim,. tensip buyurursanız bu 
takriri Müdâfaai Milliye Vekili. Paşa huzuriyle 
müzakere edelim. 

SÜLEYMAN SIRRIİB. (Yozgad) —Müsaa
de ederseniz biraz mâruzâtta bulunayım. 

REİS — Efendim; birisi Müdâfaai Milliye 
Vekâletine tevdi etmek, diğeri 'Müdâfaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinden sual mahiyetinde 
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telâkki edip şifahî cevap almak, hangisini tensip 
buyurursanız onu yapalım (Müdafaai Milliye 
Vekâletine sadaları). 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müda
halenin meni için Müdafaai Milliyeye tevdi bu
yurun. 

REİS — Efendim; Müdafaai Milliye Vekâ
letine bu müdahalenin menfi esbabının istikmali 
için tevdiini tensip buyuranlar lütfen el kal- ' 
dırsm. Kabul edildi, efendim. 

2. — Umum Jandarma Kumandanlığı 1336 
senesi bütçesinde münakale icrasına dair kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REİS — Umum Jandarma Kumandanlığının 
1336 bütçesinde fasıldan fasla münakale icrasına 
dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası, yine 
1336 senesi Emniyeti Umumiye bütçesinde fasıl
dan fasla münakale icrasına dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. İki mazbata vardır. 
Bunların biran evvel müzakeresi Heyeti Veki-
leden gönderilen diğer bir tezkere ile rica olu-
nıyor. Tensip buyurursanız bunların müzakere
sine geçelim. 

16. I . 1337 
Karar 502 
Kayit numarası 6/74 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Umum Jandarma Kumandanlığının 1336 se

nesi bütçesinde* münakale icrası hakkında tanzim 
ve Heyeti Vekilenin 15 . I . 1337 tarihindeki iç-
timaında kabul olunan lâyiha! kanuniye sureti 
musaddakası ile esbabı mucibe lâyihası rapten 
takdim kılınmakla ifayi muktazasım ve neticesi
nin işar buyurulmasını rica ederim. 

Türkiye B. M. Meclisi R. 
M. Kemal 

Umum Jandarma Kumandanlığının 1336 se
nesi bütçesinin yüz doksan altıncı faslının ikinci 
piyade efrad maddesinden tenziliyle yüz doksan 
dokuzuncu faslın yedinci maddesine münakale 
suretiyle zammı teklif olunan yirmi bin liranın 
esbabı mucibesidir. 

Umum Jandarma kumandanlığının 1336 se
nesi bütçesinin yüz doksan dokuzuncu faslın ye
dinci harcırah maddesinden vilâyat muhasebele-
rince senei haliye mayısından kânunuevvel ga
yesine kadar elli üç bin yediyüz on iki lira ta
hakkuk ve tesviye edildiği bilmuhabere anlaşıl
mış ve şubat gayesine kadar sarfı tahmin edilen 
altı bin lira ki ceman elli dokuz bin yediyüz on 
iki liraya mukabil senei mezkûre bütçesine mevzu 
otuz beş bin liranın mahsubundan sonra yirmi 
dört bin yediyüz on iki lira noksan olduğu tahak
kuk etmiş mukaddema tahsisatı munzamme ola

rak teklif ve Büyük Millet Meclisi Muvazeni 
Umumiye Encümenince kabul ve Heyeti Umumi-
yeye tevdi olunan kanunu mahsus mucibince ve

rilecek olan beş bin liranın tenzilinden sonra 
ihtiyacı kat'i olan on dakuz bin liranın mezkûr 
sene bütçesinin yüz doksan altıncı faslının ikinci 
piyade maddesinde mevcut tahsisat bakiyyesinin 
sene nihayetine kadar kifayeti anlaşılmış, ve mad-
dei mezkûre için başkaca tahsisat munzamme iste
nilmemek şartiyle meblâğı mezburun mezkûr 
piyade efrat maddesinde mevkuf tutularak har
cırah maddesine münakalesinin icrası ahvali za-
ruriyeden bulunduğu cihetle iktizasının tesrii ifa
sı babında. 

Umum Jandarma Kumandanlığının 1336 se
nesinde fasıldan fasla münakalei tahsisata dair 
lâyihai kanuniye suretidir: 

1. — Umum Jandarma Kumandanlığının 1336 
senesi bütçesinin yüz doksan altıncı faslının ikinci 
maddesine mevzu tahsisattan on dokuz bin lira 
mevkuf tutularak bu miktar tahsisat senei mez
kûre bütçesinin yüz doksan dokuzuncu faslının 
yedinci harcırah maddesine münakalesi icra kı
lınmıştır. 

2. — işbu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
3. — işbu kanunun icrayi ahkâmına Dahiliye 

ve Maliye Vekilleri memurdur. 
15 Kânunusani 1337 

B. M. M. R. Şar'iye V. M. M. V. 
Mustafa Kemal Fehmi Fevzi 

Ad. V. Da. V. Na. Ha. V. 
Celâlettin Arif Adnan Ahmet Muhtar 

Mal. V.' Mf. V. Na. V. 
Ferid Hamdullah Suphi Ömer Lûtfi 
Ik. Vekâleti V. Shhiye V. 

Celâl Adnan 
Erkânı Harbiyei Umumiye R. Vekili 

Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Umum Jandarma Kumandanlığının 1336 se

nesi bütçesinde münakale icrasına dair Heyeti 
Vekile tarafından teklif olunup encümenimize 
havale buyurulan işbu lâyihai kanuniye mütalâa 
ve tetkik olundu. Teklifi mezkûr fazla tahsisat 
talebini mutazammın olmayıp bir ihtiyacı haki
kiye binaen fasıldan fasla münakale icrasından 
ibaret olduğu cihetle senei haliye bütçesinin yüz 
doksan altıncı faslının ikinci maddesine mevzu 
tahsisattan on dokuz bin liranın mezkûr bütçenin 
yüz doksan dokuzuncu faslının yerinci madde
sine münakalesi ve muvakkat bütçede de ol su
retle münakale icrası muvafık görülmüş olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim kılınır. 

17 Kânunusani 1337 
Muvazenei Maliye 

En. R. M. M. Kâtip 
Hakkâri Sivas Ertuğrul 

Mazhar Müfit Memet Rasim Mustafa Kemal • 
Âza Âza 
Muş Kırşehir 

Ahmet Hamdi Yahya Galip 
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REÎS — Efendim, izahat verilecek mi Muva-

zenei Maliyeden? (Hacet yok münakaledeir ses
leri). 

Madde 1. — Umum Jandarma Kumandanlığı
nın 1336 senesi bütçesinin yüz doksan altıncı 
faslının ikinci maddesine mevzu tahsisattan on 
dokuz bin lira mevkuf tutularak bu miktar tah
sisat senei mezkûre bütçesinin yüz doksan doku
zuncu faslının yedinci harcırah maddesine mü
nakalesi icra kılınmıştır. 

EEÎS — Efendim, birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Kabul sadaları) Tadilname 
yoktur, kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — îzahat ver
sinler. 

R E Î S — Efendim, okunan birinci maddeyi 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. (Gürültü
ler) (îzahat versin sesleri). 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Encümen
den kimse yok, ben söyliyeyim bari. Efendim bunun 
için izahata o kadar lüzum olduğuna mahal gör
müyorum. 1336 senesi bütçesinin yüz doksan al
tıncı faslının yedinci harcırah maddesine mevzu 
tasisattan on dokuz bin lira mevkuf tutularak 
bu miktar tahsisat senei mezkûre bütçesinin 
yüz doksan dokuzuncu faslının yedinci har-
cirah maddesine münakale edilecek. Zaten bunun, 
muvakkat bütçelerin hini müzakeresinde siz sar
fına mezuniyet vermişsiniz. 

ABDÜRRAHMAN LÂMÎ Ef. (Ayintab) —' 
Hangi tertipten alıyor? 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bir ter
tipten alıyor, diğer tertibe koyuyor,. Onu büt
çeye bakar söyleriz, kaçıncı maddesi olduğunu. 
Bu güç bir mesele değil, jandarma kıtaatı ümera 
ve zâbitan ve piyade efrat maaşatı, bu fasıldan alı
nıyor, harcırah faslına ilâve ediliyor. 

MUSTAFA B. (Karahişan Şarki) — Galib 
Bey müsaade eder misiniz? Bu on dokuz bin lira 
bir ayda sarf olunur mu? bir ay kaldı. On dokuz 
bin lira bir ayda harf olunmaz ki... 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) (Devamla) — 
Harcırah maddesine az koymuşlar, kifayet etme
miş. Malûmu • âliniz bütçenin bu'maddesi muay
yen değil efendim. Olabilir ki az sarfolunur. 
Olabilir ki çok sarfolunur. 

MUSTAFA B. (Karahişan Şarki) — B i r ay 
içinde sarfolunur mu? Şurada bir ay kaldı. Bu 
bir ay için çoktur. 

YAHYA GALlB B. (Devamla) — Evvelden 
sarfiyat varmış, havale kifayet etmemiş. Bir ayda 
vapılacak sarfiyat için değil. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Tesvi
yesi için tahakkuku lâzımdır. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Tahakkuk 
etmiş, yalnız tesviyesi için istiyorlar. 

- HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Evvelce har
cırah için ne kadar tahsisat konmuştur? 

YAHYA GALÎB B. (Devmla) — Efendim 
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otuz beş bin lira imiş, bunun esası. Şimdi kifa
yet etmemiş. 

HSAN BASRÎ B. (Karesi) — Şimdi ne ka
dar istiyorlar? 

YAHYA GALÎB B. — Efendim on dokuz 
bin lira daha istiyorlar. 

NAFÎA V. ÖMER LÛTFİ B. — Efendim 
müsaade buyurursanız bu mesele Dahiliye Vekili 
Adnan Beyefendinin huzuriyle müzakere edilsin. 
Kendileri de Meclise izahatı lâzime arzetsinler. 
Red buyurmayın. Belki ikna edecek şeyleri var
dır. (Hangi sıfatla söylüyorsun sadaları) Heyeti 
Vekile âzası sıfatiyle farzedin, bir mebus sı-
fatiyle farzedin, yalnız ait olduğu nazır burada 
bulunsun. Kanunu müdafaa etsin denebilir zan
nederim. 

REÎS — Efendim müzakeresini*tehir buyu-
racaksanız söz yok. Eğer devamı müzakereyi ar
zu buyurursanız . . . (Devam sesleri). 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim bu harcırah 
meselesi memurlar için bir kazanç oldu. Hem 
büyük bir kazanç oldu. 

YAHYA GALÎP B. (Kırşehir). — Bu har
cırah meselesi memurlar için kazanç olmadı, bi-

j lâkis belâ oldu. 
VEHBÎ Ef. (Devamla) — Şimdi efendim bir 

I vilâyetin bilmem hangi sancağına bir mutasarrıf 
tâyin olunuyor. Bunun yalnız harcırahı sekiz 
yüz, bin lira ediyor. Bunu Maliyeden çekti mi 
gidip eyine yatıyor. Mahalli memuriyetine git
miyor. Olduğu yerde kalıyor. Sonra diğer bir 
yere kaymakam tâyin olunuyor; tâyin olunan 
kaymakamın harcırahı beş, altı yüz lira ediyor. 
Bu adam ömründe beş, altı yüz lirayı görmemiş. 
Beş, altı yüz lirayı alıp çantaya doldurunca gi
dip evine yatıyor . . Biz böyle bir çoklarını bi
liyoruz. Sonra yine bir memur diğer bir mahal
le tâyin olunuyor ve hakeza . . . Bunun ucu or
tası yok. Bunu arayan da, soran da yok. Harcı
rahı alıyor, fakat memur mahalli memuriyetine 
vardı mı? Varmadı mı? Bunu soran yok. Ba
kınız meselenin birisine . . . Altı, sekiz ay ol
muş karar verileli, Oltu'nun burada mebusu 
var. Hâlâ mutasarrıfı var mı, yok mu ? Dahili
yenin haberi yok. Muhabere cereyan etmiyor, 
Dahiliye Nazırı ölü mü, diri mi? Ya ölüyüm de
sin veyahut da diriyim desin. Meydana çıksın. 
Bu harcırah parasını vermiyelim. Çünkü bun
ların istedikleri para verilir. Fakat arzettiğim 
gibi; memuriyete tâyin olunup harcırahı aldık
tan sonra evinde yiyip gitmiyenler var. Onlar
dan bu harcırahları her halde istirdat etsinler. 
Tamamen istirdat ettiklerini bize malûmat ver
dikten sonra noksanları kalırsa bu parayı ve
relim (Doğru sadaları), (Dahiliye Nazırı nere
dedir? sadaları). 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim 
Vehbi Efendi harcırah meselesinin memurlar 
için 'bir kazanç olduğunu dermeyan ediyor. Ben
deniz de harcırah meselesini bir kazanç olarak 
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değil, belki de onların felâketini teşdit edecek 
bir mahiyette görüyorum ve bu vesile ile de bir 
misal arzedeyim. İnebolu'ya çıkan ve buraya 
gelmelerine müsaade edilen seksen zabit aldık
ları harcırahın kifayet etmediğinden dolayı ya
ya olarak Kastamonu'ya kadar gelmişlerdir. 
Arkadaşlar, harcırah arabaya binmeğe kadar kifa
yet etmiyor. Yüzde altmış tenzilât var. Sonra di
yorlar k i : Bazı mutasarrıflarv bazı kaymakam
lar tâyin olunuyor ve harcırahını da alıp evin
de duruyor, gitmiyor. Eğer Vehbi Efendi Haz
retleri buna muttali oluyor da ismen buraya 
bunu bildirmiyorsa'vazifesini ifa etmiyor 'de
mektir. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim vazife '«Da
hiliye Vekili Beyindir, bizim değildir.. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) —Mademki 
Öyledir. 'Bir istizah takr i r i yapın da Baihiliye 
Nazırı Beyefendiyi devirelim. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Söyliyorum işte, va
zife TDahiliye Nazırmmdır. 

HAMDÎ NAMIK B. (izmit) —Efendim har
cırah meselesi bizim (Konya Mebusu Vehbi E-
fendinin buyurdukları gibi: cereyan etmiyor zan
nederim. Bendenizin bildiğim tâyin olunan me
murlara Tverilen i harcırahların, mahalli >memu-
riyetlerine (gitmedikleri "takdirde istirdadını te
min için, kendilerinden kefil ?ahnıyor. (Alınma
mıştır dadaları). Bendeniz aksini ispat ediyo
rum. Evet benim rde kefalet ettiğim adam var
dır, memur vardır. Niçin itiraz ediyorsunuz:? 

EMÎN ©. (Ergani) — Efendim ad&m vardır 
ki harcırahını almış da gitmemiştir. Kefil de 
yoktur. 

ıHAMBÎ':NAMI'K:B. (Devamla) —Hakikaten 
Vehbi Efendinin buyurdukları gibi îböyle ^harcı
rah • almış ve mahalli .memuriyetlerine -azimet et
memiş memurlar varsa, Emin Beyin ^buyurduk
ları «gibi, isimlerini bildirsinler. Etahiliye Vekâle
tini muahaze îedelim. Yoksa 'böyle burada selle-
mehüsselâm memura para ^verilmez demek doğ
ru değildir ve buyurdular k i : memurlar haya
tında ;bu kadar'para'görmemişlerdir. Memurlar 
böyle aç, çıplak, dağdan inmiş adamlar değildir
ler. Belki ondan daha fazla para ^görmüşlerdir. 

VEHBÎ 'Ef. (Konya) — 'Beyefendi sekiz yüz, 
bin lira alıp viyor, yatıyor. Ben biliyorum. 

YAHYA GÂEÎP B. (Kırşehir) - ' C a n ı m e-
t'endim; meseleyi iyice tetkik edelim. Vehbi E-
fendi,; memurlar 'harcırahı alıyor da mahalli 
memuriyetlerine ;gitmiyor buyurdular. 'Ihtimal-
ki ;böyle harcrrahını almjş da gitmemiş memur
lar olabilir. Olamaz değil, -fakat 'bunu ^Dahili
ye Vekili mi v e r i r î B u harcırahın muhasibi me
sulü var, o verir, bunlardan hangi memur harcı
rahını alır da mahalli memuriyetine gitmezse 
istirdat 'edilir. Eğer isairdat edilmezse o mu
hasibi «mesul tazmin ile ^mükelleftir. Efendim el
de bir kanun vardır. Demek'Dahiliye Vekili 
Beyefendi istediğine fharcırah verir. 'O ?ad3am al

dığı harcırah üzerine mahalli memuriyetine git
mezse onu yiyebilir mi? Buna imkân yoktur. Bi-

' ri bu. Diğeri, Hoca Vehbi Efendinin düşün
dükleri yalan değil, doğrudur. Elbette bir bil
dikleri vardır, soyuyorlar. Fakat böyle bir 
memurdan, almış olduğu harcırah istirdat edi
lir. Edilmiyecek olursa muhasibi mesul onu 
tazmin etmeğe mecbur ve mükelleftir. Biz de bu 
kadar muhasebe memurluğu yaptık. Bu balka-
baklığı değil. 

Şimdi ikinci meseleye gelelim efendim: Bir 
memur harcırah alacak,, niçin? Tahvil etmesin
den dolayı alacak. Hangi memur vardır ki tah
vilden memnun olsun efendim? O.memuru bura
dan kaldırıp diğer bilmem nereye atın, sonra 
harcırahını vermeyin. Daha ziyade sefil-olmaz 
mı? Yazık değil midir, ne kabahati vardır? 
Eğer vekâlet bilâ sebep memurları oradan ora
ya değiştiriyorsa ondan dolayı tahtie edilir. Fa
kat tahakkuk etmiş olan bu harcırahı verme
mek ne demektir efendim? yazıktır, günahtır. 
İnsafa davet ederim. Mesele bundan ibarettir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim me
selenin lüzumundan fazla heyecanı mucip ol
duğunu görüyorum bendeniz. Ortada o kadar 
gürültülü bir müzakereyi mucip olacak bir me-

J sele göremiyorum. Gelen kanun, harcırah fas-
j lında, para kalmadığından diğer fasıldaki pa-
j . ranm bu fasla münakalesinden ibaret bir şey

dir. Demek ki buna bir ihtiyaç var. Hoca Efen
dinin buyurduğu gibi; kaymakamlığa veyahut 
muhtelif memuriyetlere tâyin olunup sekiz yüz, 
bin lira kadar harcırah alıp elyevm ifayi vazife- et-
miyen ve mahalli memuriyetlerine ıgitmiyenler de 
vardır ve mevcuttur. Binaenaleyh gerek Emin Be
yefendinin ve gerek Hamdi Namık Beyefendi
nin pek heyecanlı bir surette müdafaalarına te
essüf edeceğim. 

OPERATÖR EMÎN ve HAMDÎ NAMIK 
BEYLER — îsim söyleyiniz. Binaenaleyh tees
süfünüzü iade ediyoruz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Bir mebus 
istediğini söyler. Binaenaleyh ne memurlar 
tam edilir, ne de tezyif edilir. Böyle bir şey 
yoktur. Ancak bu gibi harcırah almış memur
lar vardır. Buna karşı yapılacak muamele de; 
diğer bir memuriyete tâyin edildikten sonra 
o memurun maaşından, kanunun müsaadesi nis
petinde, sülüs veya rubu miktarında bir kısmı
nın kat'ile sekiz yüz liranın istirdadıdır. Aldı
ğı harcırah bu kat ile alınabilir. Fakat onun ha
yatı acaba bu nakden aldığı sekiz yüz, bin 
lira harcırahın diğer bir memuriyetteki maaşın
dan katına müsait olacak mı? Maazallah, ya
rından sonra bu zat ölürse, o sekiz yüz, bin lira 
onun zimmetinde kalmıyacak mı? Binaenaleyh 
harcırah peşin veriliyor da memuriyete gitme
ğe cebredilmiyor? Veya almış olduğu para is
tirdat edilmiyor da maaşından münasip bir su
rette kat ile almıyor. Bunlar vâkrdir. Fakat 
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bu; nazırı hazırın zamanına münhasır değil, 
evveldenberi olmuştur. Daha evvelki nazırlar 
zamanında da olmuştur. Mamafih bu bir mese
ledir. Tetkiki icabeder. Maahaza bu kanunun 
kabulünde de bir mahzur yoktur. Kabulü İâzım-
gelir. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) — Teessüf ke
limesini kendilerine iade edivorum. 

OPERATÖR EMİN B. "(Bursa) — Ben de 
iade ediyorum. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Vekili aidi
ni muhafaza etmek lâzım gelirse isim tasrihi 
herhalde lâzımdır. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim, 
bugün hakikat söyleyenler... 

SIRRI B. (İzmit).— Efendim, Hamdi Namık 
Bey biraderimiz pek kıymetli idare memurların
dan olması hasebiyle kendilerini bir hatadan 
vikaye için kendi haklarında bir hizmette bulun
mak emelinden mümbais... 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Zatı âlileri
nin vikayesinden bendeniz müstağniyim. 

SIRRI B. (Devamla) — Ufak bir ikaz, eğer 
hakkımda itabı müstelzim olmasa idi bu hususta 
söz söylemeğe gelmezdim. Fakat Hamdi Beye
fendiye vazifei hürmeti ifa için müsaadeleriyle 
bir hatalarım tashih edeceğim. 

HAMDİ NAMIK B. — Estağfurullah. Tashih 
edilecek bir hatam yoktur. 

ÖIRRI B. (İzmit) — İsim tasrihini arzu bu-
yuı\lutar. Maatteessüf vebali mânevisi kendi
lerine ait olmak üzere ifşaatta bulunacağım. Hak
kâri Mutasarrıfı 'Bayram Hüsnü Efendi sekiz 
yüz liraya yakın harcirah aldılar. Uzun müd
det mahalli memuriyetine gitmedi ve ondan son
ra yakın bir yere tahvil buyuruldular ve oraya 
gittiler. Yeni memuriyetlerine göre alacakları 
harcırah eski memuriyetlerine göre alacağı 
harcırahın belki sekizde birini tutmaz. Farkı 
ne oldu? 

İkincisi; Keskin kaymakamı - ismini hatırla
mıyorum. davet uzak bir mahalle tâyin olun
duklarından dolayı - hatırımda kaldığına göre, 
yedi yüz lira harcirah almışlardır. Mahalli me
muriyetlerine azimet buyurmadılar. Tabii o 
halde şu iki ismin tezkârı zannederim ki, bu 
hususta söz söyleyen hoca efendi hazretlerine hak 
verirler ve ayni zamanda da Hamdi Namık Bey 
arkadaşımızı da haksız çıkarırlar (Teşekkür ede
riz sesleri) (Alkışlar). 

KADRİ AHMET B. (Diyarbekir) — Efen
diler; jandarma Dahiliye Vekâletine raptedilme
miştir. Bütçesi de bir değildir. Jandarma bütçe 
si ayrıdır. Ayrı olduğu için jandarma piyade 
efradı faslından vefat, firar dolayısiyle, sene 
nihayeti olduğu için, para tasarruf edildiği an
laşılmış. Bir de müfettişlikler lâğvedildi. Ondan 
da para kaldı. Şimdi yeni jandarma zâbitanı 
tefrik edilecek, münhal ât doldurulacak, bu me
murları göndermek için harcirah verilecek. Jan

darma dairesi bir fasıldan diğer fasla para nak
lini istiyor. Binaenaleyh Dahiliye memurları
nın burada bahsi doğru değildir. Bu parayı ver
mek vazifemizdir efendim. (Doğru sadaları). 

REİS^— Heyeti umumiyesi hakkında müza
kereyi kâfi görüyormusunuz? (Kâfi sadaları). 

Birinci madde hakkında müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. (Kâfi sadalar). Mü
zakere kâfi görüldü. (Birinci madde tekrar okun
du.) 

REİS — Birinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın. Efendim, lütfen ellerinizi 
indiriniz. Birinci maddeyi kabul etnıiyenler el 
kaldırsın. Birinci madde kabul edildi. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi tâyini esami ile 
reye vazedilecektir. Tabii maddeleri kabul, mü
zakerenin kifayeti, mahiyetindedir. 

MALİYE V. FERİT B. (İstanbul) — Efen
dim, Dahiliye Vekilimiz burada bulunmadığı için 
tabii bazı Dahiliye memurinin hâreirahları 
hakkındaki inütalâata arzı cevap edememiştir. 
Fakat şüphesizdir ki, bu hususta kendisinin de 
mütalâatı vardır. Kendileri bunu Heyeti Celi-
lenize arzederler. Yalnız Heyeti Celileniz şuna 
emin. olmalıdırlar ki, uzak bir yere gideceği için 
bir memura .fazla bir harcirah verilmişse ve son
ra o yere gitmeyip başka bir yere tahvil edilmiş 
ise bunun muamelei mahsubiyesi şüphesiz icra 
edilir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Ne suretle 
icra edilir? Yalnız dahiliye meselesi değil. 

MALİYE V. FERİT B. — Efendim, arzede-
yim. Müsaade buyurunuz. Bu tarzda fazla har
cirah almış bulunan zevat şüphesiz ki, dairei 
aidesi tarafından aldıkları harcirahı iade etmek 
üzere tavzif edilmişlerdir. Maslahat ta bunu ist-
tiizam eder. Eğer bu tarzda yapılmamış ise o 
lıalde Heyeti Celileniz tarafından vâki olan 
hakikî itirazata refiki muhteremim de şüphesiz 
arzı cevap eder. Dahiliye meselesi bu. Alelûmum 
bu tarzda, fazla harcirah alrpta gitmeyen,ve baş
ka yere tahvili memuriyet edenler var mıdır? 
İhtimal mevcuttur, malûmu âliniz "bütün Dev
letin idaresi tedvir edilirken bu tarzda, esbabı 
sıhhiye vesaire dolayısiyle tahvili memuriyetler 
ihtimali mevcuttur. Hattâ bendeniz hatırlıyo
rum. Bir şer'iye meselesi vardı Şer'iye Vekili 
Beyefendi Hazretlerine arzettim; esbabı sıhhi
yelerinden dolayı bir müddet teehhür etmiştir, 
gidecektir buyurdular. Bu tarzda mcsail de mev
cuttur. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Hâlâ da gitmemiştir. 
Sekiz ay olmuştur. 

MALİYE V. FERİT B. — Şimdi bu tarzda 
vâki olan esbabı sıhhiyeden dolayı, mazereti 
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hakikiyesi ve mazereti meşruasa mevcut ise nasıl 
icbar Duyurabilirsiniz? Şüphesiz bir memur bir 
yere tâyin edilir. Sonra tahvil edilirse veyahut 
gitmezse tabii dairei aidesi o memurun gtmedi-
ğinden dolayı, bize bildirir ve biz de takibat 
yaparız. Eğer filhakika terki memuriyet ederek 
gitmemiş ise, tahkikat ve takibatı kanuniye icra-
siyle ondan emvali emiriyeyi istirdat ederiz, tah
sil ederiz. Muamelât bundan ibarettir. Fakat 
mevzuubahis olan mesele jandarma meselesidir. 
Jandarma bütçesinde, Bütçe Encümeninizee bir 
takım yeni Usuller kabul edilmiş olduğundan bir 
takını tensikat icra etmiş. Şüphesiz ki, bu ten
sikatın istilzam ettiği memuriyetlere de memur 
göndermek zaruri bulunmuştur. Harcirah fas
lında fazla tahsisatları bulunmadığı için diğer 
fasıllardan tasarruf edilen maddelerden lütuf bu
yurmanızı, yani diğer fasıldan harcirah faslına 
münakale icrasını rica ediyorlar. Esasen bu 
tarzda münakale icrası, bugün elan ita buyur
muş olduğunuz muvakkat bütçeler dolayısiyle, 
Maliye Vekâletinin salâhiyeti dahilindedir. Çün
kü malûmu âliniz aitmiş milyonluk bir bütçemiz 
vardır. Fakat Heyeti Celileniz bazı teşkilâtı 
düşünerek bu altmış milyonluk muvakkat büt
çeyi bendenize ita buyurmuştur ve bu muvakkat 
bütçelerin tevziatı da bendenize, yani Maliyeye 
aittir. Bu rioktai nazardan esasen bunu yapmak 
kabildir. Fakat evvelce de arzetmiştim; Heyeti 
Celileniz; muvakkat bütçeleri mütaakıp takdim 
edilen umumî bütçeyi kabul ve tasvip etmediği 
halde bile - ki, etmemiştir - Maliye Vekâleti 
Heyeti Celilenizin hakkı murakabesini tamamen 
ifa etmesi için ve Heyeti Celileniz emretmemiş 
iken <devairi saire de fusulün tecavüz edilemiye-
eeği diğer rüfekayi muhterem esine arzetmiş ve 
teşekkür olunur ki, rüfekayi saire bunu kabul 
ederek, Heyeti Celilenizin murakabesi kesbi 
katiyet etmediği halde, adetâ kesbi katiyet etmiş 
derecesinde, umumî bütçe dairesinde faaliyeti
mizi hasır ve tevkif etmişizdir. Bunun bu su-

REÎS — Celse kuşat edildi. Jandarma büt
çesinde fasıldan fasla münakale icrasına dair 
olan lâyihann netieei müzakeresinde reye iştirak 

" edelı 115 zattır. 49 redde karşı 66 reyle kanun 
kabul edilmişths 

retle yaiıi tahsisatın fasıldan fasla münakalesi
nin Heyeti Celilenize gelmesi, Heyeti Celileniii 
müsaadesini süiistmal etmiyerek yine muraka
be icrasını teshil ve temin etmek maksadına bi
naen vükübulmuştur. Binaenaleyh Heyeti Celi* 
lenizden istirham ederim, Muamelâtı umumiyeyi, 
bilhassa asayişi temin edecek olan münakale hu
susunu lütfen kabul buyurunuz. 

ABÜÜl/İAFUK Ef. (Karesi) — Vekil Beye
fendi bir şey soracağım: şimdi bu istenilen 19 
bin lira 1337 senesi iptidasına kadar değil mi? 
Bir senelik harcirah olmak üzere bütçede otuz 
beş bin lira mevzudur. 19 bin lira bir ay için
dir. Şu hale nazaran pek büyük bir şeydir. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. - ^ Efendim, 
gelecek senenin harcırah bütçesi bittabi daha zi
yade olacaktır. Çünkü malûmu âliniz teşkilât, 
Heyeti Celileniz tarafından burada vazedildik
ten sonra vâki olan teşkilâttır ve bu teşkilât ısı-
lâhat neticesi ile müfettişliklerin ve sairenin lağ
vı dolayısiyle vâki olan teşkilâttır ve bu nok-
tai nazardandır. Yani bütün bir senelik, bir ay
lık için değildir. Bir ayda sarfedilecek diye dü
şünmekte mahzur yoktur. Belki bu 19 bin lira 
da sarfedilmez. Belki tahakkuk etmişler vardır. 
Henüz tediye edilmemiştir. Lütuf buyurursanız 
bunun zaruri olarak sarfedilen kısmı sarfedilir. 
Mesele burada değil efendim. Mesele; Efendi 
Hazretlerinin ve diğer rüfekayi muhteremenin 
ötedenberi serdetmiş oldukları veçhile, eğer mu
amelâtı idariyede baz cihetlerde kabili ıslah ve 
lâzimülıslah mesail varsa onlar ayrıca tabii ta
lep buyurulur ve vekâleti aidesi lâzımgeln ce
vaplan ita eder. 

REÎS — Reylerinizi istimal buyurunuz. Âra 
tasnif olununcıya kadar Emniyeti Umumiye Mü-
diriyeti 1336 bütçesinde bir iki fasıl arasında 
münakale icrasına dair Muvazenei Maliye Encü
meninin mazbatası var, okunacak (Ekseriyet yok 
sadalan). Ekseriyet kalmadı. Beş dakika tenef
füs. 

2. — Emniyeti Umumiye Müdürlüğü 1336 
aenesi bütçesinde münakale icrasına dair kanım 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası 

REÎS — Emniyeti Umumiye Müdüriyeti 1330 

İKİNCİ CELSE 
Açılma saati : 3 sonra 

REÎS —- Reisi Sani Vekili Hasan Fehmi B. 

KÂTİPLER : Ata B. (Niğde), Feyyas Âli B. (Yozgad). 
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-bütçesinde fasıldan fasla münakale icrasına dair 
olan lâyihanın, müzakeresinde Dahiliye Vekâle
tinden izahat talep olunuyordu. İzahat verecek
ler Kanunu okuyunuz. 

16... I . 1337 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti 

Celilesine 
Karar No. 501 
KayitNo. 6/75 
Emniyeti Umumiye Müdiriyetinin 1336 se

nesi bütçesinde münakale icrası hakkında tanzim 
ve Heyeti Vekilenin 15 . I . 1337 tarihindeki iç-
timaında tasvip olunan lâyihai kanuniye sureti 
musaddakası ile esbabı mueibe lâyihası raptan 
takim kılınmakla ifayi muktazasını ve neticesi
nin işar buyurulmasım rica ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
M. Kemal 

Emniyeti. Umumiye Müdiriyetinin 1336 senesi 
bütçesinin 168 nci faslının 1 inci melbusat mad
desinden tenziliyle 169 ncu faslın ikinci harcırah 
maddesine münakale suretiyle zammı teklif olu
nan yedi bin liranın esbabı mucibesi: 

Emniyeti Umumiye Müdiriyetinin 1336 sene
si/bütçesinin 169 ncu faslının ikinci harcırah mad
desinden vilâyat muhasebelerince senei haliye 
mayısından Kânunuevel gayesine kadar yirmi bin 
beş yüz lira tahakkuk ve tesviye edildiği bilmu-
habere anlaşılmış ve şubat gayesine kadar sarfı 
tahmin edilen beş bin beş yüz lira ki, ceman yir
mi altı bin liraya mukabil senei mezkûre bütçe
sine mevzu on beş bin liranın mahsubundan son
ra on bin lira noksan olduğu tahakkuk etmiş ve 
mukaddema tahsisatı munzamına olarak teklif 
ve Büyük Millet Meclisi Muvazenei Umumiye En
cümenince kabul ve Heyeti Umumiyeye tevdi olu
nan kanunu mahsus mucibince verilecek on dört 
bin liranın tenzilinden sonra ihtiyacı katî olarak 
yedi bin liranın mezkûr sene bütçesinin 168 nci 
faslının birinci melbusat maddesinde mevcut ve 
tahsisat bakiyesinin sene nihayetine kadar kifa
yeti anlaşılmış ve maddei mezkûre için başkaca 
tahsisatı munzamma istenilmemek şartiyle meb
lâğı mezburun mezkûr melbusat maddesinde 
mevkuf tutularak harcırah maddesine münaka
lesinin icrası ahvali zaruriyeden bulunduğu ci
hetle iktizasnın tesrii ifası babında. 

15 Kânunusani 1337 

Etttnîyeti Ümtımiye Müdiriyetinin 1336 senesi 
btHŞe&i)ide fasıldan fasla münakalei tahsisata 

dair kanun lâyihası suretidir. 
1. — Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin 1336 

senesi bütçesinin 168 nci faslının 1 nci melbusat 
mad4esi.no mevzu tahsisattan yedi bin liranın 
mevkuf tutularak bu miktar tahsisat senei mez-
kû?o bptçfisinin 169 ncu faslının 2 nci harcırah 
maddesHîie münakalesi icra kılınmıştır. 

2. —. İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

3. ^ - İşbu kanunun icrayi ahkâmına Dahiliye 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

15 Kânunusani 1337 
T. B. M. M. Reisi Seriye V. 

Mustafa eKmal Fehmi 
Müdafaai Milliye V. Adliye V.. Dahiliye V. Na. 

Fevzi Celâlettin Arif Adnan 
Hariciye V. Maliye V. Maarif V. 

Ahmet Muhtar Ferit Hamdullah Subhi 
Naf ia V. İktisat V. V, Sıhhiye V. 

Ömer Lûtfi Mahmut Celâl Adnan 
Erkânı Harbiyei Umumiye Reisi V. 

Fevzi 

Riyaseti Celileye 
Emniyeti Umumiye Müdüriyetinin 1336 sene

si bütçesinde münakale icrasına dair Heyeti Ve
kile tarafından varit olup Encümenimize muhav-
vel işbu lâyihai kanuniye mütalâa ve tetkik 
olundu. Lâyihai mezkûre fazla tahsisat talebi
ni mutazammın olmadığı cihetle aynen kabulü 
Encümenimizee muvafık görülmüş olmakla He
yeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

17 Kânunusani 1337 
Muvazenei Maliye En. Reisi Mazbata Muharriri 

Mazhar Müfit Mehmet Rasim 
Kâtip Âza 
Ertuğrul Muş 

Mustafa Kemal Ahmet Hamdi 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. (İstanbul) — Efendim, bu alelade har
cırah, Emniyeti Umumiyenin harcırahı, yetiş
memiştir. Diğer bir fasılda olan bir paranın 
buraya münakalesini rica ediyoruz. Burada bir 
takım yerlere tâyin edilmiş memurlar var, kal
mışlar, gidemiyorlar. Yerlerinde duruyorlar. Bu
nun için bu kanunun müstaeelen müzakeresini 
rica etmiştim. Demin bulunamadım maattees
süf. Bazı arkadaşlar harcırahların memurinin. 
uhdesinde kaldığını söylemişler. Halbuki buna 
emin olabilirsiniz ki, kalmamıştır. Memurlar 
bazı yerlere tâyin edilmiş bulunuyor, gidemiyor. 
Fakat bilâhare, gerek maaşından kesilmek sure
tiyle, defaten alınmak suretiyle istirdat olu
nuyor. 

'MUSTAFA AKİF B. (Diyarbekir) — Har
cırahlar defaten mi, mukassatan mı alınıyor? 

DAHİLİYE VEKÂLETİ VEKİLİ Dr. AD
NAN B. (Devamla) — Tabii bir çoklarından mu-
kassatan, bazılarından da defaten alınıyor. Ya
ni esas maksat Devletin parası kaybolmuyor. 

SÜLEYMAN SIRRI B, (Yozgad) — Verilen 
harcırahı tamamen tesviye etmedikçe memuriyet 
vermeyin, bak nasıl tesviye edilir. Onun aradığı 
zaten paradır. 
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DAHİLİYE VEKALETİ VEKİLİ Dr. AD

NAN B. (Devamla) — Bir öylesi var, bir de baş
ka türlüsü var. Memuriyet vermezseniz parayı 
başka türlü almak imkânı yoktur.' Hiç alamamak 
ihtimali de vardır. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
mı? (Yok sadaİarı). [1] 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Söz alan yok, tadilname de yok. Bi
naenaleyh reyi âlinize arzediyorum. Reylerinizi 
istimal buyurunuz. Ara tasnif edilinceye kadar 
ıııznamei müzakerata geçiyoruz. 

8. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
ş 

1. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REİS — Bütçe müzakeresinde söz alan bir 
kaç arkadaşımız kalmıştı. Heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa hitam bulsun. Söz Salih Efendi
nindir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bütçe hakkındaki 
sözümden vazgeçiyorum. 

RAGIP B. (Kütahya) — Efendim, 1336 büt
çesi hakkında geçende de bazı mâruzâtta bulun
muştum. Şimdi de yine o maruzatıma iptinaen 
bazı gûna mütalâat ilâve edeceğim. Bendeniz 
1336 bütçesinin alelmüfredat tetkik ve tasdikm-
darı 'bir faydai ameliye memul etmediğim gibi 
bazı gûna mahzur da görüyorum. Gerek Muva
zenei Maliye Encümeninin tetkikatı ve gerekse 
bizim ıttılaatımıza nazaran 1336 'bütçesinde faz
la masraf görülmüş ve bu masraflar şimdiye ka
dar yapılarak emrivaki .teşkil etmiştir ki, bu 
masrafları tenzile imkân yoktur. Herhalde em
rivaki olduğu için olduğu gibi kabul edilecek
tir. 1337 senesi bütçesi üç, dört ay içinde çıka-
mıyacağına nazaran bu masrafların 1337 sene
sinde de devamını müstelzim olacaktır. Çünkü 
Hükümet 1336 bütçesini tasdik ettirdikten son
ra, 1337 senesinde bütçe tasdik edilinceye kadar, 
1336 bütçesini misal ve esas addederek sarfiyat 
yapacağı cihetle, bu suretle 1336 bütçesinde ka

fi] Kabul edilmiş olan birinci madde: 
Emniyeti Umumiye bütçesine münakale icrasına 

dair kanun 
MADDE 1. — Emniyeti Umumiye Müdiri-

yetinin bin üç yüz otuz altı senesi bütçesinin 
yüz altmış sekizinci faslının birinci melbusat mad
desine mevzu yedi bin liranın mevkuf tutularak 
bu miktar tahsisat senei mezkûre bütçesinin yüz 
altmış dokuzuncu faslının ikinci harcırah madde
sine münakalesi icra kılınmıştır. 

bul ettiğimiz fazla masrafları 1337 senesinde de 
kendikeııdimize devam ettirmiş olacağız. Buna 
binaendir ki, bendeniz 1336 bütçesinin tasdik 
cdilmiycrek, tecil edilerek, 1337 bütçesi tasdik 
edildikten sonra tasdikini teklif ediyorum. Va
kıa 1336 bütçesinde Muvazenei Maliye Encüme
ni bir çok tetkikat yaptı. Fakat x>ok az tensi
kat ve tasamfat yapıldı. Bendeniz böyle zanne
diyorum ; eğer Muvazenei Maliye Encümeni 
emrivakileri nazarı itibare almamış olsaydı bel
ki tasarruf at çok olacaktı. Nitekim şimdiye ka
dar encümenleri göreceksiniz ki, pek çok ta-
sarufat yapacaklardır. İlâvesine mecburiyet hâ
sıl olan bir takım masraflar varsa ilâve oluna
caktır. 1336 senesinde ihtiyar' edilen masraflar 
yeniden 1337 senesinde ilâve edilecek masrafla 
mütenasip değildir. İşte bu mütalâaya binaen
dir ki, 1337 bütçesini tetkik ve tasdik ettikten . 
sonra 1336 bütçesini tasdik edelim. Usulen tas
dik edelim. Çünkü emrivakidir. Emrivakilere 
karşı Meclisi Aliniz tasdikten başka bir şey ya-
pamıyacaktır. Halbuki bütçelerde tenzilât, zam-
miyat zaruridir. Bu zarureti biz katiyen ifa ede-
miyeeeğiz. Emrivakii tasdik edeceğiz. Emriva-
kiin tasdiki da muzırdır. Fakat 1337 bütçesinin 
tasdfkmdan sonraya bırakılırsa 1336 senesinde 
ihtiyar edilen fazla masrafları Hükümet ihti
yar etmemiş olacaktır. Mütalâam bundan ibaret
tir. 

FERİT B. (Çorum) — Efendim, Ragıp Bey 
-biraderimiz buyurdular ki : 1336 senesinin büt
çesine lüzum yoktur, çünkü emrivakidir. İkin
cisi; Muvazenei Maliye Encümeni bu emriva
kileri kabul etmemiş olsaydı daha pek çok ta
sarruf edilebilirdi, binaenaleyh şimdi bunu tas
dik" etmivelim, 1337 bütçesini tetkik ve tasdik
ten sonra 1336 senesi bütçesini tetkik edelim ve 
usulen tasdik edelim. 

Birinci mütalâalarına biz iştirak ediyoruz. 
Çünkü bugün kânunusaninin 26 sidir. 1336- büt
çesini. uzunuzadıya tetkik ve Heyeti Aliyenize' 
tasdik ettirinceye kadar şubat nihayetini bula
cağız. Bütçenin tetkikmdan beklenilen faydai 
hakikiye hâsıl olmıyacaktır. Çünkü üç yüz otuz 
altı senesine ait sarfiyat tahakkuk etmiş ye ic
ra edilmiş demek olacaktır. Yalnız Ragıp Bey 
biraderimizin diğer sözlerine cevap vermek is
terim. Bu emrivakileri Muvazenei Maliye Encü
meni kabul etmiş değildir. Hatırı âlilerinde olsa 
gerektir ki, muvakkat bütçenin müzakeresi es
nasında Muvazenei Maliye Encümeni bazı mad
deler ilâvesiyle Heyeti Aliyenize bir teklif ar-.. 
zetmişti. O teklifte esas olmak üzere kadroları 
tesbit etmiş idi ve bunların müdiriyetlerini, mü
meyyizliklerini, kâtipliklerini sunufa ayırarak 
bunlar için muayyen bir miktar göstermiş ve 
hiç bir vekâlet bunu aşmasın demiş ve âzami 
tasarrufa riayet etmesi için bir çok mevat koy
muştu. Yine hatırı âlinizde olsa gerektir ki, ; 

Çorum Mebusu İsmet Beyefendinin teklifi üze-
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rine .Meclisi Âliniz bunu kabul etmemiş ve çı
karmamış, yani Hükümete daha açık salâhiyet 
vermiştir. Binaenaleyh Muvazenei Maliye En
cümeni emrikavi kabul etmiş değildir. Onu 
takyit edecek faslı nazarı dikkatinize arzetmiş, 
fakat kabul ettiremem iştir. 

RAGIP.B. (Kütahya) — Ferit Bey,.bir şey 
sorabilir miyim ? Meselâ : Maarif kadrosunda 
2!) sultani mektebi var. Bu 29 dokuz sultani 
mektebi eğer 1330 senesinden evvel tetkik edilse 
idi kabul edilecek mi idi? Meselâ : 1337 senesin
de iki sultani kabul edilirse, yirmi .yedisinin 
1336 senesinde kapanması iktiza ederdi. Emri
vaki bu gibi şeylere denir. 

FERİT B. '(nevamla) — Tabii fer'iyat hak
kında söylemiyorum. Bütçenin heyeti umumi-

yesi hakkında, . yapılacak tasarruf at hakkında 
söz söylüyorum. . • 

Şimdi ikinci bir sözleri vardır ki : 1336 se
nesi bütçesini tasdik etmiyelim, onu 1337 bütçe
sini tasdikten sonra kabul edelim. Bu senenin 
hesabını memurini maliye ne suretle kapata
caktır? Demek ki, yapılan sarfiyat tamamiyle 
Meclisi Âlinizin • tasdiki hilâfında icra edilmiş 
ve henüz meşruiyeti ve ademi meşruiyeti teey-
yüt etmemiş bir şekilde kalacaktır ve bu da bit
tabi hesabı katinin tanzimine mâni olacaktır. 
Yapılan hidemat, esasen Devletin ötedenberi ta
kip ettiği teşkilâtı bozmıyarak vilâyatta icra 
ettiği hidemattan ibarettir ki, bunu bir kere 
kabul emri zaruridir. Ta ki, Teşkilâtı Esasiye-
mizi son kabul ettiğimiz prensip dâhilinde ik
mal ve ıslah edinceye kadar. Taşra teşkilâtında 
esasen fazla bir sarfiyat mutasavver değildir. 
Olsa, olsa mahdut 3, 5 kitabetin, 3, 5 mümey
yizliğin ilgasından ibaret kalacaktır ki, bu da 
bütçe üzerinde büyük bir tesir yapamaz. Bina
enaleyh taşra teşkilâtında Hükümeti böyle müş
kül bir mevkie sokmak için bütçesini ademi tas
dik karşısında bulundurmağa bir mahal yoktur 
kanaatindeyim. 

Merkez teşkilâtına gelince; merkez teşkilâtın
da, demin arzettiğim veçhile, Muvazenei Maliye 
Encümeninin evvelce nazarı dikkati âlilerini 
celbettiği şekilde Hükümet tasarrufata riayet 
etmiştir ve bu suretle bir çok memuriyetler, 
kadrosunda dâhil olduğu halde, o kadroları 
ikmal etmiş değildir ve tasarruf etmiştir. Keza 
umumî bütçenin Muvazenei Maliye Encüme
nine geldiği devrede yine kadroları birer defa 
daha tetkik edilmiş ve onda da âzami bir ta
sarruf yapılmış ve son bendenizin bulunmadığım 
devrede. Meclisi Âlinizce kabul edilen esami 
üzerine de Hükümet, Muvazenei Maliye E ncü 
meninm son olarak kabul ettiği sarfiyata baş
lamıştır- ki bu suretle Heyeti Aliyenizin arzu 
etmiş, olduğu tasarruf at alâkaderülimkân vü
cuda getirilmiştir. Şu halde 1336 senesi bütçe
sini ikmal etm-ek, yani tasdik etmek için zaman 
sarfına bendenizce lüzum yoktur. 

1337 bütçesinin vaktü zamanile Meclisi Âli
nize tevdii meselesine gelince: Yine bir karar 
ittihaz buyurulmuştu ki ; tensikat komisyonları, 
gerek taşranın, gerek merkezin teşkilâtım tet
kik etsinler, kadrolarını tanzim etsinler ve bu 
kadrolar üzerine 1337 bütçesi tanzim edilsin. 
I Umun bütçe ile alâkası çoktur. Bendenizin 
rica ettiğim nokta şimdi bu, teahhura uğrarsa •bit
tabi Muvazenei Umumiyenin tanzimi de teahhura 

uğrayacaktır. Bunun tanziminin teahhura uğrama
sı senei âtiye bütçesinin de teahhura uğramasını 
ve bir çok muvakkat bütçenin vurudunu mu
cip olacaktır. Muvakkat bütçelerin bu sene aç
tığı rahneleri biliyoruz. Çünkü yine arkadaş
larımın buyurdukları gibi ihtimalki biz bütçe-

j ııin esâsatım tetkik edecek olursak ve her vekil 
ile karşı karşıya gelerek ihtiyacı hakikiye göre 
masarifimizi ve kadrolarımızı tenkis edecek 

olursak bundan âzami faide elde ' edilir. Fakat 
vereceğimiz avanslarla ta umumî bütçenin ka
bul ve tasdikma kadar, hali hazırın icap ettir-

I diğine göre o esas tesbit edilinceye kadar fazla 
olarak icra edilecek sarfiyatı da zaruri olarak 
kabul etmekliğimiz elzemdir. Binaenaleyh ben
deniz diyorum ki; 1336 senesi bütçesinin yalnız 
fusulü okunarak Heyeti Âliyenizce kabul edil-
sin. Zaten bu sarfiyata mezuniyet vermiştik ve 
bu sarfiyat yapılmıştır. Bu tasdik edilmekle 
beraber diğer yapılacak hususatı tesri etmek... 
İliç olmazsa Şubatın yirmisinde 1337 senesi büt-

I çcsi buraya gelirse onu sürati mümküne ile 
i tetkik ederiz. Zaten tensik komisyonları Mu-
I vazeııei Maliye Encümeninin sahai faaliyetinde 

bir muavenet vücude getirmiş demiktir. O va
kit tetkikat da az zamanda hitam bulur. Niha
yet belki bir mart muvakkat bütçesi olursa olur 
ve tasdiki âlinize iktiran etmiş olur. Binaen
aleyh bu cihetin teşriini Heyeti Aliyenizden ri
ca ile iktifa ediyorum. 

i REİS — Emniyeti Umumiye bütçesinde fa
sıldan fasla münakale icrasına dair olan kanu
nun neticei müzakeresinde reye iştirak eden 103 
zattır. (41) redde karşı (62) reyle kanun ka
bul edilmiştir. 

Söz Mustafa Beyin.. 
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Ben 

' söz almadım. 
I REİS — Sözler bütçenin heyeti unıumiyesi 

müzakeresi gününde alınan sözlerdir. O sözleri 
I söylemek* için isimleri okuyorum. 
| MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) —Ben söz 
! almadım, yanlış yazılmış. 
j TUNALl HİLMİ B. (Bolu) —Arkadaşlar! 

her vesile ile bu kürsüden akseden sesler, dai
ma m aaşatın çokluğuna memurların fazlalığına 
dair oluyor. Pek doğru olmakla beraber âci
zane kanaatimce diyorum ki; meselenin ruhunu 
teşkil eden cihet usul ve muamelâttır.. 

I HAMDİ NAMİK B. (İzmit) — Sarf ve na-
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hıy hatası var. Hilmi Bey affınıza mağrlıren. 
(Handeler). • 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla), — Eğer bi
zim usul ve muamelât hususunda işküzarlığı-
mız, beceriksizliğimiz olmasaydı, yani biz Os
manlıların ve müslümani arın bu hususta istisnai 

bir kudreti istidadı, bulunmasaydı bu kadar büyük 
bir Devlet tenkil edemezdik. Lâkin maalesef devri 
istilânın verdiği şımarıklık üzerinde kendimizi 
gaybottik. Yavaş, yavaş o şimarıklık devri 
tanzimata kadar devam ederek akibet maatte- • 
essüf kendi tabımıza, meşrebimize muvafık bir 
tarzı hayat geçiren hiç olmazsa İsviçre Tileri 
taklit edeceğimize zübbe Fransızlar! taklit ettik. 
Arkadaşlar şimarıklık demek zübbelik demektir. 
Fransızlar nasıl saltanata, süse, alayışa- düş-
künseler bizim de şimarıklık devrinde edindi
ğimiz ârizî ruh öyle bir ruh olmuştur. 

FERÎD B. —' Bütçe mi? 
TUNALI HİLMİ B. — Evet bütçe efendim, 

bütçe, maatteessüf bu taklidin neticesi olarak 
güya cumhuriyet olan Fransa 'nm merkeziye
tini aldık. Merkeziyetle beraber kırtasiyeciliği
ni aldık. Kırtasiyecilikle beraber bir takım 
fazla, fazla makamlar icat etmek, fazla, fazla 
maaşlar vermek vesaire gibi kendilerinin düş
kün ve pek eski olan illetlerini aldık. Bunun 
üzerine illetlerimiz kangıran oldu. Arkadaşlar ilk 
sözümü teyit eden bir hâtırayi arzediyorum. 
Beş altı sene evvel vefat etmiş olan ve Türkis
tan'da Reşit Efendi unvaniyle gezmiş olan 
Budapeşte'li (Profesör V amberi) bundan yirmi 
sene evvel kendisiyle mülakatımda Türkleri 
methisenasını zikrede ede bir türlü bitirememiş 
ve bir gün demiştir ki : Budapeşte hazainimde, 
Viyana mahzenlerinde, Türkün teşkilâtını ve 
Osmanlıların usul ve muamelâtını tetkik ile ne 
derece çok seneler meşgul olduğum halde elan 
bitiremedim. Sizin bilhassa nüfus muamelâtı
nız, teşkilâtınız, iki yüz sene Macaristan'da hü
küm sürdüğünüz sırada; bütün cihanı medeniye
te ders verecek bir derece ve esastadır. Şimdi 
arkadaşlar; "mademki bu istidat bizde vardır. 
Şuhalde ârizi olan ruhumuzu tetkik ettiğimizde 
anlayacağız ki, biz Fransızların mukallidi olmu
şuzdur. Ondan kendimizi kurtarmalı ve sıyır-

m alıyız. 
Efendim, Devlet binasını şöyle gözümüzün 

önüne.getirdiğimizde: Onun zemini; ahvali mem
leket ve tabiatı memleket itibariyle taayyün eder. 
Bunun üzerine kuracağımız bir binanın harç
ları kabilinden olmak üzere kav anin, talimat 
ve emsali gelir... Bunu mutaakıp usul ve mua
melât gelir,.. Badehu memurin gelir. Badehu maa-
şat gelir.;. Bu, işin orta yerinde, yekdiğerine rap
teden usul ve muamelât - İlk iki ile son ikiyi rap
teden kısım - dimağ makammdadır. Arkadaşs-
lar dimağa arız olan mikropları keşfedersek emin 
olalım ki, memurin meselesi, maaşat meselesi ve 
saire tamamiyle halledilmiş olur. Ruhumuz 
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arızi bir hal arzediyor dedim. Şuhalde, nekaaâatf 
eski olursa olsun, madamki bizim ruhumuz esa
sen işküzardır ve işbilici bir ruhdur, ohalde 
biz bu illetten pek çabuk kurtuluruz. Elverir Ki, 
meselenin ruhunu teşkil eden muamelât kıs
mını azim ve irademiz, şiddetli ve dehşetli bir 
surette takip etsin ve illâ yalnız memurin çoktur 
diye işi dallandırır budaklandırır isek; meseleyi 
netieelendiremeyiz ve buna en büyük delilini: 
İlk Meclisi Mebusanda gösterilen celâdetler me-
yanında - ki 93 senesinde idi - Onuncu (Hut
be) m den arzediyorum. 1877 de neşredilmiş 
Taymis gazetesinin sütunlarında şunları oku
yoruz: O vesile ile ki... 

SALİH Ef. (Erzurum) — Hilmi Bey bir şey 
soraeağım: 93 de kaç yaşında idin? (flandeler). 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efendim; 
muharebede istikraz lüzumundan, memurine 
nıaasat verilmek ve saire mecburiyetinden bah
seden Hükümete karşı celâdetli bir mebus diyor 
ki ; «Para yok diyorsunuz.. Ben ise İstanbul'da 
parlak üniformalar, âlâ konaklar, saltanatlı 
arabalar görüyorum. - İyi dikkat arkadaşar -
Vilâyetimize gelin de siz yoksulluğu orada gö
rün! Benim de; vilâyetlimizin çoğu gibi, eski bir 
elbisem vardı. Huzurunuza çıkabilmek için fe
dakârlık ettim de bu yeni elbiseyi edinebildim. 
Bunu da iktiza ederse memleketin baltası, şe
refi için feda ile yine eski elbisemi giyebilirim». 
Bundan sonra mebus; maaşatm çokluğundan, 
memurların çokluğundan bahsediyor ve biz de 
halâ ondan bahsediyoruz. Arkadaşlar; memur 
çok olsun; elverir ki iş çok görülsün maaş çok 
olsun; elverir ki o sarfiyat, bana menabü vari
dat temin etsin. Binaenaleyh usullerimi kısaltır, 
muamelâtımı azaltırsam demek oluyor ki, ne ka
dar sarfiyat edersem edeyim, mutlak surette 
ben membalan teksir ve tezyit ederim ve onlarla 
telâfii mafat ederim ve belki de onlarla; varidatı 
fazla bir bütçe meydana getirmiş olurum. Bu 
noktai nazardan âciz arkadaşınız on beş madde
lik, bir teklifte bulunuyor. Ben bu on beş mad
deyi eğer burada birer birer, nokta nokta şerhc-
deeek olursam Maatteessüf, akşama değil, yarın 
sabaha kadar bitiremiyeceğimi zannederim (Han
deler) Bahusus sözümü kesmekle de mütelezziz-
siniz... 

Bendeniz diyorum ki: burada izahat verme-
dense badettetkik ret veya kabul edileceğine gö
re mâruzâtta bulunmak her halde müreccah ola
caktır. 

Binaenaleyh, tensip buyurulursa bu takririm 
lütfen kadrolar Encümenlerinden her birinin bi
rer kişi intihap ederek teşkil edeceği bir Encü
mene havale buyurulsun, o encümende teklifim 
tetkik edilir ve bendeniz de o encümen huzurun
da lâzımgelen izalıata veririmi ve badehu Heyeti 
Aliyenize de mâruzâtta bulunurum. (Muvafık 
sesleri). 
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EA$AK BASRİ B. (Karesi) — Efendiler, 

1^6 senesi büt^ttsi nıüzakeratıım başladiğimızm 
ikinci günü; nagihâni yapılan içtima müstesna 
olnmk üzere; diğer içtimaiarcte cereyan eden 
müzatoeleH ve bilhassa Maliye Vekili Beyefen-
dittin ?taspNUiitmı dintedfaa. Ferit Beyefendiyi 
talâka& beyanından dolayı naeteane tebrik ede
rim. 

Malî iktisadi işlerle; daha doğrusu rakamlar
la uğraşanla!- idinde böyle talâkat ve hitabet 
kufet ve meMyetine dahi malik olanlara zülce-
nahey* -îttâkı hakikaten becadir. Hele ifadele
rini, ¥ekili muhteremimiz gibi, rûhnüvâz sözler, 
ğülücü yüklemle canlandıranlar heticei matlûbaya 
daha köl&y vâsıl olabilirler. Vekili müşarünileyh 
Hasretleri * bu noktadan da âzadei tenkittirler. 

Jttulâl^şı, minküllül yüeuh kendilerini tebrik 
ederim. Yalnız efendiler, camit bazı levhalar 
vardır ki, bunların i|ade ettiği mâna, sözlerden 
daha beliğ ve.daha müessirdir. Varidat kısmına, 
g&!&cÜ sizlerle yüklediğimiz yüklerin ne kadar 
ağır öldüğünü ifcaha hacet yoktur. Ziya Faşa 
mertaüüil: 

« Ya^tr niee canlar o nezaketli tebessüm; 
Şir'in dahi kastetmesi cana güierektir » sözü 
ha^kâten doğrudur. Maliye Vekili Beyefendi 
sön hit^eleriride; varidatın tezyidi hakkındaki 
tatlı, mütebessim beyanatlarında bam başka ku
ruldular, bir vaziyet,aldılar, kürjsüde kabardıkça 
katardılar, kuruldukça kuruldular,. Hattâ ben 
keîıdfterine jk^rşıdan: « Aferin ey ruzjgârın şeh-
öuyari ^saideri » demeğe mecbur İsaldım. Bunda 
Vekil !6eyefeîidi pek haklı idiler. Çünkü evelce 
gesir^lljMij kitapsız vakitlere ait sarfiyat; bir 
ett&i vijçı halini almıştı. Tasdik, ademi tasdik 
üj^inde canlı bir mana ifade edemezdi. 

Vehbi Efendi Hazretleri; 1336 senesinde ait 
ÖUÜİ̂ U ^ü^akeratjn; cenazeye verilen telkinden 
fftri|ı olmadığını geçenlerde izah etmişlerdi. 

Effenditer; ben ©eaazeye verilen telkine de-
ğil; bu vâKİyeti bir hasta karşısında ağlamağa 
te^ih ^rdiyermıı. Henüz ümitler, cenaze halini 
almamış, fakat hastalanmıştır. ... Bu hastalık 
kttcştsüseda vaziyetimiz; ağlamaktır. 

vTfrHBÎ B. (.Karesi) — Vazifemi ağlamak 
değildir. Vaziyetimiz ağlanacak bir vaziyettir. 

m&8A!8 BASRf B. (Devamla) — Evet va
ziyet, :i*akifcat?en ağlanacak &ir variyettir. Fakat 
b& ^lîanaîârâan "da âh, müsbet ve müsmir ne-
tfcele* *§Asa... 

Ferit Beyefendi; 1337 bütçesi masarifinin bu 
setw bmtieosi masarifintkıı daha vüksök olacağın ı 
i$w!e %tt^rdül«B*. löğsr -tefkilâtenız basıbaş, 
sell*MwMss«l&m, şkıdüri vmyetmûb yütüyeeek 
d£$m iıflöBa etam-iş oiakııı ki, selendiler; >IS3? 
feftftggıi ş̂feaifiki ' masarifin elbette çdk fievkind* 
©ocaktır. -İSetfelâ-: "feen fcalk id&Fesi teşkilâtı 
kanununu i bütiün ruhumla kabul etmiş «otâa-
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ğumdan dolay o kanaatteyim ki; Ferit Beyefen
dinin bilhassa jandarma maaşatı tezayüdünden 
bahsettikleri tahsisatın; bu idareyi, bu teşkilâtı 
hakkiyle tatbik edebildiğimiz takdirde, tena
kus edebileceğine kaniim. 

Çünkü asayiş meselesiyle kısmen köylüler de 
alâkadar tutulmuştur. Onlar da, köy bekçileriy-
le, köy koruculariyle, köy teşkilâtiyle Devletin 
bu gibi muamelâtına yardım edeceklerdir. Meh
met Şükrü Beyin, Babıâli teşkilâtını taklit et
tiğimizden dolayı vukubulan itirazlarına karşı; 
ah dediler, keşke eski şevket ve satvetimizi gös
teren Babıâliyi getirip Anadolu'nun göbeğinde 
kurabilseydik... 

Efendiler ben bilmiyorum, ben. yetişemedim; 
fakat bilmem Heyeti Aliyenizin içinden yetişen 
var mıdır? Bu nesil, acaba Babıâli teşkilâ
tından bir faide görmüş müdür? Biz nesli 
hâzır Babı Âli teşkilâtı müfessihasından 
şikâyette elbette haklıyız. Babıâli; Sür ey-
yadan Sera'ya bakar gibi daima yük
sekten bakmış, bu milletin ihtiyacını anlamamış., 
bu milletle temas etmemiş ve mütemadiyen bu 
milleti söymuştur. Efendiler; Anadolunun gö
beğinde kurulan Hükümeti Milliye her halde îs-
tanbulda kurulan Babiâliden bambaşka vazife

lerle mükelleftir. 
Bendeniz ilk defa Ankaraya geldiğim zaman 

hakikaten Ankara'da istanbul Hükümetine nis-
betle bu başkalığı gördüm. Bunu itiraf ederim. 
Çünkü Vekili, müdürü, mümeyyizi, kâtibi bir 
oda da oturuyorlar. Ashabı mesalih bir odaya 
kat efendiler, bu mütevazi, bu halkın ruhuna ta-
girinee işini çaı̂ çabuk bitirip gidiyorlardı. Fa-
mamiyle uygun tarzm zaman geçtikçe tedricen 
değiştiğini görmekle müteessir oluyorum. Efen
diler; fakir bir milletin yani nakden fakir bir 
milletin - bu millet menabi itibariyle fakir de
ğildir, zengindir - fakir, sade, mütevazi, basit 
bir Hükümeti olmak gerektir. Eskiden müdür
ler, müdüri umumiler yalnız (yazıla), (görülmüş) 
(verile) ile uğraşırlardı. Eskiden görülmüştür-
ve bilmem ne memurları vardı. Fakat bugün 
efendiler müdiri, müıneyizi, kâtibi de bu milletin 
mesalihi için gece ve gündüz bizzat çalışmağa 
mecburdurlar. Vakıa 1337 bütçesine bir esası 
metin teşkil etmek üzere Heyeti Muhtereme 
muhtelif devaire ait tetkîkatı yapmak vazife-

. siyle Kadro Encümenleri teşkil buyurdu. Bu en
cümenler işe başladılar ve hayli günden beri ça
lışıyorlar, fakat Encümenlerden âcizane istirham 
ederim. Eğer mümkünse Vekâletlerle, o veka
let daireleriyle yâlnız kısa temaslarda bulunduk
tan sonra tetkikatlarını bu Mecliste yapsınlar. 
Çünkü efendiler biz tuhaf haleti ruhiyeye malik 
tnsanlartz. Biz de zaafı kalp vardır. Bizde has
sasiyet vardır, Biz de merhamet vardır. Ve
kâletler dairesinde yapacağımız tetkikatın her 
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kaide bu gibi tesirattan azade olmaması tabiidir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Müsaade buyu
rur musunuz? Bendeniz de Encümenlerden bi-
rindeyim. Encümenler geçenlerde işe başlamak 
üzero toplandıkları zaman kararları bu idi efen
dim: Evvelâ Vekâleti aidesiyle görüşmek ve m-
katı nazarı anlamak, sonra burada, Mecliste, ken
di noktai nazarlarına göre . encümen encümen 
çalışmak ve sonra da yine burada tekmil encü
menler birleşerek Heyeti umunıiyesi tesbit edil
dikten sonra Heyeti Celileye arzetmek takarrür 
etmiştir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler, 
bunu samimiyetle arza mecburum ki, 1336 büt
çesine ait olmak üzere Muvazenei Maliye Encü
meninin yaptığı tasarruf at, Heyeti Celileee de 
tasvip buyurulmuştu. Yapılan bu tenkilıat dai
resinde hareket; vekâletlere ait bir vazife idi. 
Halbuki efendiler; bizim 1336 senesi bütçesin
den tahsisatını kaldırdığımız bir takım memuri
yetler bugün halâ mevcuttur. Bilmiyorum, 
hâlâ istihdam -edilen memurlara Meclisin kararı 
hilâfına hâlâ maaş verilecek midir? 

Meselâ bir Vekili muhterem diyor ki: evet, 
Heyeti Celile vakıa böyle bir şey yapmıştır. Fa
kat benim de söz söylemeğe hakkım vardır ve 
benim de sözümü, heyet dinliyecektir. Ben o 
memurları, o vakte kadar ve bu teşkilâtı o zama
na kadar idame edeceğim. 

Bilmiyorum; Heyeti Celile karar verdikten 
sonra bir vekil bu karar hilâfında memur istih
dam etmeğe haklı mıdır, değil midir? bunu He
yeti Celileniz takdir buyursun. 

Sonra efendiler; yalnız kadroları tensik ile 
işin bitmiyeceğine de bendeniz kaniim. Kadroyu 
tensikten maksat, sarfiyatı taklil ile beraber 
asıl maksadı aslî, zannederim ki eshabı mesalihin 
işlerini teshildir. Kadroyu daralttılar. Fakat 
muamelât eski muamelât, usul eski usul, eshabı 
mesalih yine eskisi 'gibi dairelerde günlerce sü
rünmeğe mecburdur. Binaenaleyh kadroda o 
çerçeveye göre yapılacak usul ve muamelâtın 
tesbiti meselesini takip etmelidir. 

Tunalı Hilmi Bey üstadımız meselenin tam 
canına nüfuz etti. Bizdeki sakim, müşevveş, 
mürekkep usullerden bahsetti. Efendiler; halk 
arasında, bilhassa Anadolu göbeğinde kurulan 
hükümette cari olacak usul, basit usullerdir, 
kırtasî usuller değildir. Kırtasî usuller memle
ketimizi batırmıştır. Bu kırtasî usullerin refine, 
mesalihin teshiline çare ne ise, rica ederim bun
ları da düşünelim, bunları da bulalım, tâ ki, bu 
milleti hükümetinden günden güne uzaklaştı
ran usullerden sarfınazarla, bu milleti hükü
mete ısındırmak için basit usuller bulalım. 

Efendiler muhtelif vekâletlere ait kırtasiye' 
tahsisatını ne kadar tasavvur edersiniz? (500) 
bin liradır. (500) bin lira efendiler. Bu (500) 
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bin lira ile bu millet bir çok canlı, müspet, se> 
meredar müessesat meydana getirebilir. Efen
diler beş yüz bin liralık evrakı nakdiyeyi bir 
araya toplasanız, bunlara yazı yazmakla bile 
vaktiniz kolay kolay kâfi gelemez. Halbuki sırf 
tutulan usullerin sakametinden muamelâtımız 
yalnız kâğıtçılıktan ibaret kalmış ve bütçemi
ze 500 bin liralık tahsisat vazına vekâletleri 
mecbur etmiştir. Beş yüz bin liralık tahsisat ile 
bu millet bir çok müesseseler meydana getirebi
lir, bu para ile bir çok işler yapabilirdi. Müs
tahsil, mestehlik bütçeler erkamı arasındaki 
nispetten veyahut nispetsizlikten bahsedecek 
değilim. Maalesef elimizde bulunan bütçeler 
içinde, Müdafaai Milliye müstesna olmak üze
re, en fazla tahsisatı ihtiva eden müstehlik büt
çelerden ziyade, Tunalı Hilmi Beyin buyurduğu 
gibi, ulu ve semeredar müstâhsil bütçelere fazla 
ehemmiyet vermek lâzım ki, biz hayatı milliye-
mizi daha ümitli olarak idame edebilelim. 

Efendiler 1336 senesi bütçesinde - beni alâ
kadarlar af buyursunlar - Hayatı milliyemize 
tamamiyle mutabık bir zihniyet maalesef göre
medim. Efendiler bugün bir misal ile bunu ar
zetmek isterim: Milletimizi kemiren, iktisadiya
tımızı mahveden, ahlâksızlıkları neşre vasıta 
olan Reji belâsının her halde hükümeti milliye 
tarafından bu milletin üzerinden kaldırılması 
lâzımdı. Bunu kaldırmak, hem bütçemize fazla 

varidat temin etmek noktai nazarında, hem de bir 
çok fevait noktainazardan derecei vücupta idi. He
yeti umumiyeyi tasdian ihtirazen bu misalimi 
delâili ile tavzih etmek istemiyorum. Eğer iti
raz vâki olursa bu itirazlara ayrıca rakamlarla 
cevap vereceğim. Mamafih mukaddemede de 
söylediğim veçhile bütün bunlar ağlamak kabir 
ündendir. Fakat yeter ki artık bu ağlamaktan 
ibretbin olalım. 

AHMET HÎLMÎ B. (Kayseri) — Efendiler; 
1336 senesi bütçesini tetkik etmek için, bir defa 
senesi geçmiş olmak itibariyle, nabemahal gö
rüyorum. Malûmu âliniz bütçeye bütçe demek 
için bir defa senei âtiye ait olması ve devletin 
bir senelik, senei âtiye masraf ve varidatını te
min etmesi itibariyle bütçe olması icabederken 
bu, senesi geçtikten sonra ortaya konulmuş 
oluyor. Buna bütçe demekten ziyade (bilanço) 
demek daha iyi olur zannındayım. Şimdi bunun 
üzerinde tetkikat yapmaktan bir netice hâsıl ol-
mıyacaktır. Yalnız 1337 senesi bütçesi hakkın
da belki müspet bir netice hâsıl etmesi itibariyle 
ihtimal ki bir faide temin etmiş olacak. 

Basri Beyefendi bir noktainazardan zannedi
yorum ki milletin hassas noktasına temas ettiler. 
Türk milletinin seciyesi tetkik edidiği zamanda 
bilhassa merhamete fevkalâde meclûp olduğu 
taayyün eder. Bu bütçe girift, muğlâk bir ida
reye taallûk etmemiş olsaydı belki, her halde 
milletin arzusuna tevafuk etmi§ bir bütçe olur-

— 380 — 



î : 138 26.1 
du. Daima milletin arzu ettiği sade basit, daha 
doğrusu - t âb i r mazur görülsün - ahali hüküme
te müracaat ettiği zamanda âdeta bir entrika 
içinde addedilecek şekilden azade olduğunu gör
düğü zamanda millet mütemeddin olacaktır. 
Halbuki şimdiye kadar uzun senelerin takip et
tiği şekli idare her ne ise> 1336 senesinde de 
bundan bir fark göstermiş olamıyoruz, yine 
aynı şekli kabul etmiş oluyoruz, 

Pek iyi bilirsiniz ki Anadolu'nun ekser yer
lerinde, hattâ diyeceğim ki umumiyet itibariyle, 
halk, hükümetin tarzı idaresinden memnun de
ğildir. Her halde bunu basit ve sade bir şekilde 
görmek istiyor. Bu itibarla her hâlde bütçeyi 
bunun için daha sade, daha basit, bu şekli ida
renin muhassalası olacak bir hale ifrağ etmek 
zannederim lâzımdı. 

Sonra Maliye Vekili Beyefendi demişlerdi k i : 
Hükümet bütçesini yapacağımız zamanda, efra
dın yaptığı gibi,' ayağını yorganına göre uzat
maz. Her halde onun yapması lâzımgelen vezaif 
vardır, müessesatı âliyesi vardır, onları yap--
mak mecburiyetindedir, o şekilde bütçesini 
tanzim etmek lâzımdır. Her halde hükümet dev
let mefhumuna nazaran bunu kabul etmek lâ
zımdır. Şu kadar ki ayağımızı yorganımıza gö
re uzatmıyacağız diye birtakım lüzumlu, 
şeyleri idame ve ikmal etmemiz lâzımdır. 
Bilhassa Müdafaai Milliye teşkilâtında kemali 
ehemimyetle bunu takip etmek lâzım olduğu
nu biliyoruz. Şu kadar ki bu bütçeyi tahlil ede
ceğimiz zaman bir çak lüzumsuz masraflar olduğu 
kanaatini besliyoruz ve pekâlâ bunu görüyo
ruz. Bir'çok yerlerde ve bilhassa geri hidematın-
da müdafaai milliyenin azim masrafları hiç bir 
müspet netice ve fiil hâsıl etmekten başka belki 
bir çok zâbitanı, bir çok güzide efradı akim 
bıraktıriyor. Bu itibarla her mahalde^ müda
faai milliye bütçesinde ve daha diğer bir çok 
hükümet teşkilâtının ihtiva ettiği bütçelerde 
tenkihat yapılacaktır. Bu noktai nazardan her 
halde alelıtlak bir çok masraflara lüzum göste
rilmiştir diye, bir çok masraflar ihtiyar ettik
ten sonra ona göre bütçemizi tâyin edeceğiz de
mek, zannediyorum doğru olmıyacaktır. 

Sonra asıl bilvasıta alınan vergilerin, gümrük 
ithalât ve ihracat resminin tetkikinden zanne
diyorum ki memleket için iyi bir netice hâsıl 
olmuyor. Bir defa gümrük resmi; her halde 
memlekete ithal'edilen bir çok eşyadan alman 
resimlerdir.. Şimdi bunun resmi- fazla olmak' 
itibariyle bilâkis memleketin serveti tabiiyesin-
den bir kısmı harice çıkmış oluyor ve binnetiee 
bundan- memleketin fakir düşmesi neticesi hâ
sıl oluyor. Sonra ihracat resmi bilâkis memleke
ti fakir düşürmeğe sebep olacak. Çünkü bir çok 
mevaddı iptidaiyemiz bu resim dolayısiyle ha
rice sevkedilmiyor. Bunu Hacı Bekir Efendi 
güzelce beyan ettiler. Maliye Vekili Beyefendi 
de kemali tâlâkatle cevap verdiler. Fakat zan- I 
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nediyorum ki talâkatleri karşısında hakikat bo
ğuldu ve zannediyorum ki talâkatlerinin müba
lâğası dolayısiyle Hacı Bekir Efendinin sözleri 
kayboldu. Fakat hakikatte ruh kaybolmadı. O, 
bir hakikat idi. Pek esaslı bir nokta idi. Bükün 
Anadolu'nun ekser noktalarında depolarda mev
cut tiftik, yapağı gibi mevaddı iptidaiyenin her 
nevi hhrice sevkedilemiyor ve buna ihracat res
minin zannediyorum ki az çok tesiri oluyor. 
Sonra ihracat resminin tâyininde her halde isa
bet gösterilmemiş olacak. Bendeniz Kayserili 
olmak itibariyle bir maddesine vakıf oluyorum. 
Meselâ halı ve kilim üzerine alman vergi her 
halde isabetle tâyin edilmiş bir şekilde değildir. A-
lelıtlak bir kilo halının sıkleti bir kio olduğu hal
de 50 kuruş alınıyor. Onun arasındaki nispetler 
her halde şekli hakikiye göre tâyin edilmemiş 
bir halde bulunuyor ve alelıtlak diyeceğim ki 
bu vergi dolayısiyle mamulâtı dahiliyemiz hari
ce gitmiyor. Bilhassa mevaddı iptidaiyemiz re
kabet karşısında elimizde kalıyor ve bu, bu sene 
için değil, daha sonraki seneler için her halde 
serveti milliyelimizin . daha ziydae azalmasna 
saik olacak bir sebep teşkil ediyor ve ekser hü
kümetlerde olduğu gibi bizde de ihracat resmi 
kaldırılmış olsa belki, daha ziyade isabet edilmiş 
olacak. . 

Bir de bütçenin bahtiyarlığı mevzuu bahis 
oldu. Bütçe bahtiyar olmak için herhalde millete 
ait olması itibariyle... 

MALÎYE V. FERİT B. — Öyle bir şey söy
lemedim, onu icat ediyorlar. 

AHMET HİLMİ B. (Devamla) — Şükrü Be
yefendi söylemişlerdi. Maliye Vekili Beyefendiye 
izafe ederek bahsettiler. Şayet böyle bir şey geç
miş ise bütçenin bahtiyar yahut bedbeht olması 
için herhalde btınu millete izafe etmek suretiyle 
tefsir edeceğiz. Zannediyorum ki bütçe bahtiyar 
değildir. Çünki millet bahtiyar değildir. Maatte
essüf betbahttır. Çünki aradığı idari teşkilât ve 
inkılâbı görememiştir. Her ne kadar istiklâline 
ve vaziyetine hakim olmak itibariyle bahtiyar 
ise de geçirdiği sekiz, on aylık inkılâb hayatında 
idareten hiç bir fayda göremediği için maattees
süf bahtiyar değildir. Şayet bu senenin bütçesin
den gelecek sene için bir dersi intibah alınmış 
ve daha doğrusu bir tecrübe devresi geçirilmiş 
olur da, 1337 bütçesi daha muntazam esasatı hu-. 
kukiyeye istinat edecek bir tarzda tanzim edile
cek olursa o vakit millet bahtiyar .olur. Hükü
met t e bahtiyar olur. 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Efendim, 
bazı fasıllar hakkında fakat yine heyeti ümumiyc-
sine ait olan bazı maruzatta bulunacağız: Evvelâ 
Maarif bütçesini ele alıyoruz. 527 bin küsur lira 
tahsisat, ben buna çok demiyorum. îstiksar etmi-
yeceğim. Ancak . diğer bir cihet için maruzatta 
bulunacağım. Lütfen nazarı dikkati aliyyeleri-
nizi celbetmek isterim. Malûmu âlileridir ki; 

— 387 — 



t : 138 36.1.1837 C : î 
mektepler bir darüşşifa addokmıur ve muallim- j 

. ler de, doktordur. Evlâdı vatanı marazı.cehaletten 
kurtarmak için ebeveyni şu paralan veriyor ve 
daha da vermek ister. Bunun tenkisma taraftar 
değildir,fakat niçin evlâdını gönderiyor? Marazı 
cehaletten evlâtlarını- tahlis için, bunlar haikika-
ten bu marazdan bihakkın kurtularak «beveynleri 
nezdifö« avdet edip gelirlerse ebeveynleri mrüte- . 
şekkk, mafezuz olaiTİar. Bilâkis marazları üzerine 
maraz daha imzimam ederek avdet ede gelirlerse 
ebeveynleri biİkülliye meyus ve mahzun olurlar.' 
Bunda da zannederim hakları vardır. Şimdi affı
nıza mağnıren Şunu demek isterim ki: Ekseri mek
teplerden neşet, eden efendiler, bunların bir kısmı 
kendilerinden beklenilen u lûm ve maarifi, bek
lenildiği derecede, tahsil etmemekle beraber 
bundan iki -sınıfı müstesna tuta cağım,, bunlar
dan birisi askeriye ve fünunu harbiye, diğeri. 
tababet - bunlardan müteşekkiriz. Yani bize lâ-
zımgelen fenleri kifayet derecede tahsil ve ta-
kib etmişlerdir. Diğerlerinden henüz hiç birinden I 
esaslı bir istifade.ğörülememştir. Bununla bera- ! 
ber fiilen yani .hali hazırdaki muamelelerle ishat 
ederim. Bununla beraber, nasıl ki bir marazı 
müthişten kurtulmak için çareler arayarak, envai 
vesait ve tedabire müracaat ediyorsak,.o manevi 
marazı, müthişten kurtulmak için de çareler ara-
msifcyız: Bu efendiler ekseriya ecanibin yegâne 
bir mukallidi' olarak geliyorlar. Birisi diyor: 
Bizim/Fransızlar, diğeri diyor: Bizim Almanya... 
içlerinde hiç bizim Türkiye diyen yoktur. Bu 
ise manevi frengi, illetine tutulmak demektir. 
Rica ederim yavrucuklar' böyle müthiş illete tu
tulup geliyor. Bunlar kendilerine gösterilen 
tedrisatı if ıı ay i vücut ederek tahsil ediyorlar. 
Fakat geliyordu ne diyor: «Avrupa'da biz gazi
noda . şöyle idik» canını, bunu beklemiyorduk 
efendi senden. Biz halâ bir mühendise Tpulıta': 
olunca bir lıirisfiyan önümüze düşüyor. Kireç 
döküyor ki biz o çizgileri tııtupta yol yapalım. 

. Daha o derecelere yetişeni edik.'Buralarını düşü
nün. Bununla beraber anan atı îslâmiye ve fa-
zaili :ahlâkiyeden biİkülliye, -bibehre olarak ge
liyorlar efendim.. Bunun sebebi ise mekteplerin 
programları güzel tanzim olunmamış. Çünki efen
diler bir t-araftaıı mütefenııin oluyor. Lakin 
(Elmer'ü adüvvün lima cebel). Kişi bilmediği-

*nin düsıuanrdn-. .Hakayikı yer.'iye/len o ei'<nı<"H 
bibehredir. Çünki ben bir çok mübahesclerdc 
ve. mücadelâtta bulundum w ^ « o ^ u n i ^ ;kmıy 
çalıştık, onun neticesini huzuru .âlilerine arzedi-

' yorum. Meselâ' tarih hocası -dersi:ie taalluk et
mediği halde bir fakım hîkemiyattan bahseder. 
Ve.yine, Türklerin yaptığı zafer ve galibi vetbar-
barİiktır. Çünkü firengi illeti var içinde: öyle 
telkin olunmuş. (Sad'ade sesleri) Sadedi biliyo
rum. Ben sizi kemali hürmetle dinliyorum. 

SALÎHEf. (Erzurum) — Efendi Hazretleri; 
bendeniz bir şey arzetmek isterim. Beyanâtınız 

fasilarfl aittir. Heyeti umiEraniye îndem bahse
diniz. 
• OSMAN FEVZÎ Ef. (Erzincan) ^- Heyeti 
umumiyeti fasıllardan mürekkeptir, ©en vazife
mi üa »edeyim 'de sonra ne yaparsanız yapınız. 
Affınıza mağru-ren Bayazıt'taıı aşağı gelirken 
birisi bildiğim diğeri bilmediğim iki maarif efen
disi diyöiTİardı ki: Volter ne büyük adamdır, 
çünkü (Herşeyiıı başı Allah korkusudur) demiş. 
Ben de onlara: Vallahi teessüf ederim, kütübü 
isBmiyeye îbu kadar yabancı iseniz bakkal dük
kânlarına da müracaat; etmediniz mi? Orada bile 
(BesüAhikmertü muhafetüllâh) 'levhası asılıdır. 
(1300) bu kadar senedenberi tarafı -Peygamberi-
den ümmetine tebliğ -edilmiş bir kelimei mukad
desedir. Bu hakayikı îslâmiye -ne için böyle unu
tuluyor? Cevaben efendi diyor ki: Tarih hoeası 
böyle diyor. Eâzımı 'Mûmiye yok mıdır? Fahri 
Raziler, Gazali!er nerede kaldı? bunların hik
metleri nerede kaldı? niçin bunlardan "böyle ya
bancı kalmışız? 

Şimdi bu parala/n vereceğiz! Ben derim ki: 
azdır, yine verelim Milletin kudreti var, versin. 
Çünkü ean budur. Eııh budur. Fakat bunu iti
dal derecesine getircl;'m ki ifrat ederek b4zi bı
rakıp ta yavrucuklar, tahsilden sonra gayriye 
bar olmıyalar. Bir fabrika işliyor. Lâkin eşkiya 
gelmiş sahibini defetmiş, zaptetmis,' onu oradan 
kovmuş, yine o fabrika -dönüyor.-Ücret alınıyor. 
Fakat sahibinin hesabına değil, •haramilerin he
sabına çalışıyor. Yani bundan maksada âeizânem, 
bizim Diyaneti îslâmiye ve milleti îslâmiye ve 
kitlei Ümmeti Mubammediyeyi sahili selâmete 
çıkaracak kimlerdir? Mütefennin yetişen, mekâ
tibi âl iyeden neşet eden efendilerle ulemayı- Isla--
miyedir. Çünkü diğer, rençper ve amele gibi 
olanlar onlara tabi birer amildir, öyle ise bizim 
bunları ıslah etmemiz lâzımdır. liiea ederhıı-
Bunun'da sebebi, evelâ mekteplere münasip olan 
öyle yalnız üç satirli -ilmuhal değil, Bu muhtasar 
ilmühal mekâtibi iptidaiyeye aittir. Mekâtibi ipti-
daiyeye ilmi kur'an sokalım. Çünkü adeta taşra
larda terk olunmuştur. Yanlış ise tashih buyurun 
(Doğru sesleri). Bundan sonra mekâtibi âliye ve 
idadileri nazarı itibara alalrm. Hepsine münasip 
kitaplar telif olunsun, öyle olsun ki en ınünteha 
sınıfta olan efendiler öyle taklidi imanda kalma
sınlar. Türkçesi; fünunu tahkik edip tahsil ettik
leri gibi, onlarda muhakemei fikriye hasıl edecek 
derecede hakayikı şer'iyeden. 'kendilerine malû
mat verelim. Her sınıf için münasip surette te-
lifat 'meydana' getirilsin. Yoksa sonra bu feniği 
illetiyle malûl olmadık Müslüman bulamıyaeak-
sınız. Maarif-hakkında maruzatım budur, teklifim 
şundan ibarettir, lütfen kabul ediniz. Bu ehem
in i vetsiz .bir şey görünürse de gayet, ehemmiyet
lidir. Çünkü taşralarda biliniz, ki efendiler mek
tebe evlâdını vermiyenler pek çoktur. Hamal ol
sun. bakkal olsun deniyor. Niçin? Şöyle çıkacak 
değil mi diyorlar. Çocuklarımız fezaili alıl âk iyeyi 
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gaip etmesinler, ananatı islâmiyeyi gaip etmesin
ler. Bu. hususta icap eden vesaita lütfen müra
caat olunmasını rica ederim. 

SIRRI B. (İzmit) —Bizim de vazifemizdir 
. Hocafendi. 

OSMAN FEYZİ Ef. — Şer'iye bütçesiyle 
vesairelerine ait bazı maruzatım vardır. Fakat 
sırası gelinee arzedeceğim. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Başka bir sözümüz1 

varsa herbirim.iz söjdiyeİim. Zaten Ferit/yoldaş 
bunu bize yutturdu. Bunu uzun uzadıya elemi- . 
yelim. Riea ederim,..evvelce arzetmiş idim. Bunu 
bir Maliye Komisyonuna havale edelim. 1337 büt
çesini ele alalam, onu halledelim. İyi bir tesadüf ki 
Ferit Beyefendi meydana attı. Şu zamanda bizi 
burada üç aydır meşgul eder. 1337 senesinde 
bir takım eniri vâki!er çıkarır. 

İSMAİL,FAZIL. Pş. (Yozgad) — Bütçenin 
heyeti umumiyesi hakkında pek çok sözlerim var
dır, Fakat muhterem arkadaşlarımızdan Basri 
Btey tıpkı vicdanım imiş ki, beni temsil etmiş gibi 
söz söyledi. Onun için fazla söylemek istemi
yorum. Basri Bey tamamiyle hakayıkı ve büt
çenin ne kadar kusurlu olduğunu söylediler. 
Bir noktasına da Tunalı Hilmi Bey temas etmiş
tir ki, bizim bütçenin hakikaten bugün malûl 
olan şekli; mücerret bazı ahvalden dolayı olmuş
tur ki, bir tanesi de teşkilât meselesidir. Basıri 
Bey bir şeyden bahsettiler. (Ben yetişmedim) 
dediler. Ben ise yetiştim. Çünkü sinnim .ona 
m&saittir. Yedi asırdanberi teşekkül etmiş olan 

- İm-Devletin bugünkü vaziyetini teşkil eden şekli 
elimin sebebini başka bir şeyde aramayınız. Bu
nun sebebi Babıâli teşkilâtadır, başka bir şey 
değildir; Eğer bunun tafsilâtına girecek olur
sak öyle muzır, öyle elim oj\e feci ahval gö
rücünüz ki;, hakikat bn millet pek büyük bir millet 
imiş M buna şimdiye kadar tahammül etmiş. 
Şimdi bu .millet gerek şuiidareden ve gerekse 
kendisine teklif olunan malâyutak'bfr takım ver
gilerden vesaireden dolayı ezilip dururken ve 
bahusus^ şu Harbi Fmumî sebebiyle evlâdını, ca
nını, parasını. verirken bugün şu gözümüzün 
önünde gezen aç, çıplak muhadderatı islâmiyeyi 
görayorazv Bu elim ve feci manzaraya hiç bi
rimiz bigâne değiliz. Görüyoruz. Bu.milletin 
yegâne bir ümidi1 varsa o da kendisinin dertlerine 
devasaz' olacak şu Heyeti Celilenizdir. Eğer 
bunda da ümidini kaybederse çok, çok yazık olur. 
Şimdi eğer hnkkalinsaf düşünecek olursak eli
mizden gelişe dört- beş sene hiç- bir şey kendile
rinden almaksızın kendilerini rahat ettirmek ve 
köylerde kalmış olan yetmiş, seksen yaşındaki 
insanlarla kadınlardan ibaret olan işçilere hiç 

. olmazsa rahat rahat iş gördürmek lâzımdır; Çün
kü genç sınıf kalmadı " maatteessüf. Şu halde 
ihtiyar insanların ve bir takım mııhadderatı is-
lâ-miyenin tırnaklariyle hâsıl edipte . meydana 
koydukları ufacık bir serveti b i r takım malâyanii 
şeyler uğruna feda etmek doğrusu bu* biraz ha

miyete sığmaz. -'Binaenaleyh dikkat edersek 
masarifimizi kapamak için varidat olarak aldı
ğımız para nedir? Bir takım vergilerden ibaret
tir. Memleketin servetinden alınmış bir para 
değildir. Mutlaka zamaimî alezzamaim olan 
şeylerdir. Ezcümle geçenlerde • yine bir zam 
meselesi vardı. Acaba bu zamaimle, tahmil et
mekte olduğumuz bârı tekâliften dolayı bu 'millet 
memnun olurmuf (Katiyen sesleri). Binaenaleyh 
46 milyon raddesinde istihsal ettiğimiz varidata 
karşı 65 milyon. masarif gösteriyoruz. Bü alt
mış beş milyon masarifi teshil; eden bir bütçe var
dır elimizde. Bendeniz çok içtimalarda bulunama
dım. Bay,ı defa hastalık, bazı defa ihtiyarlık dolayı-
siyle gelemedim, işittiğime nazaran ezcümle Ma
liyenin tenkisat yapabileceği mümkün iken, ne 
mecburiyet vardı ki, masarif hanesini bilüzum 
şeylerle doldurularak bütçenin açığı kabartıldı? 

SALİH Ef. (Erzurum) — 15 milyon lira 
diyoruz: Ama,bu 3 milyon liradır altın para ile. 

İSMAİL FAZIL Pş, (Devamla) — Meselâ 
bugün efendiler, bilmiyorum encümen bunları 
tayyetmiş mi, etmemiş mi? Fakat ben bunun tay 
ve ademi tay meselesinde değilim. Neden so
kuldu bütçeye de bu suretle varidat ile masari-
i'at araırnda 13 milyon lira bir fark hâsıl oldu. . 
Bu farkı kapatmak için varidat arayacağız ye 
o mecburiyet ile ahali üzerine yüklenmemiz, bi
zim için bir vebaldir. Meselâ İstanbul'da tahsi
satı seniyelerini alan ve bugünkü günde hasbel-
icap veya hasbelkader miieahedei milliyemizden 
hariç kalan Padişahımızı ve Hanedanın tahsi
satını bütçede göstermekteki mânayı anlayamı
yorum. Bunun bulunması bütçemizi kabartır. 
Btmun illeti ve gayesi ne oluyor? Ahaliye yük
lenmiş .oluyor. Sonra bu az bir şey değildir. 
(550) bin lira... istanbul Hükümeti bütçesi; 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — İstanbul 
Hükümetinin bütçesini meşru olarak tanıyor mu-" 
«unuz? ' 

İSMAİL FAZIL Pş. — Onu zannederim ki, 
celsei hafiyede tesbit ettik ve fikrimi burada 
söylemem. Gelelim sonra bazı devairi resmiyei 
hükümetimizin teşkilâtı meselesine ki: bütçeyi 
kabartan mesele de odur. Evet Tunalı Hilmi Bey 
pek doğru bir şey söyledi: mesele maaş değildir; 
memuriyet meselesi değildir. Mesele, ben öyle 
derim ki; bugün yüz memur kullanıyorsak beş 
yüz memur kullanalım. Maaşr da o nispette artı
ralım. Fakat usulü dairesinde mâkûlât daire
sinde tatbik edilsin, Yani memleketimizin ica-
batına ve halkımızın muktaziyatına muvafık ola
rak yapılsın. Hattâ bilmünasebe şairlik edeyim. 
Kâzım Paşanın bir sözü vardır, diyor ki: 
«Tevazün hâsıl etmez masarafa k a f i maaşatın» 
«Aransın varidatın sirkati irat lazımsa» 

Varidatın sirkatinden maksat... 
SIBBI B.. (İzmit) — Bir Mahfeli edebî oldu 

Meclisimiz Paşa Hazretleri. 
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İSMAİL FAZIL Pş. (Devamla) -~- Usulsüz 

yapılan masraf demektir. Bu kürsüde her şey 
söylenmelidir ve hem de bu; kürsü bedayi olma
lıdır. Meselâ şimdi bazı şeyler sayacağım sırada 
bir suali mukaddere de cevap vereceğim. Meselâ; 
Maliye Vekâletinin merkez ve mülhakat teşkilâtı 
•için masrafı (6) milyon liraya kariptir. öyle 
görüyorum bütçede bize varidat olarak göster
diği 46 milyondur. Demek ki, (6) milyon lira 
sarfedilip 46 milyon tahsil edeceğiz.. Hem bu 
varidat ta. bir inilti ve bükâ mahsulüdür. Şairane 
düşünürsek ve kulağımızı mânevi surette millete 
verirsek bir inilti göreceğiz. 

. Sonra, meselâ, vilâyetleri sancaklara tenzil 
ediyoruz. O halde sorarım hâlâ deftardarlık na-
miyle bir makam nasıl bulunabilir ve o maaşla 
defterdarlık, teşkilâtını ifa etmeğe/ne mâna ve
rilir? 

MALİ VE V. FERİT B. Yoktur, üç ay
da nl teri. . • 

İSMAİL FAZİL Pş. -r- Teşekkür ederim.. 
Ben bulunmadım. Haberim yok. Sonra • Maliye 
müfettişlerine geleceğim. Maliye müfettişlerimiz 
var. O zevat zannedersem senede bir defa ya 
bir memuriyete gider, ya gitmez. Teftiş •mesele
sine gelince, bir besatet arıyorsak niçin böyle 
memurlarımıza harcırah veriliyor, gönderiliyor? 
3, 4 bin liraya yakın para veriyoruz. Sonra mes
kukât darbı için (50) bin lira. Açınız bütçeye.. 
bakınız, bir meskukât darbı göreceksiniz, (50) 
•bin lira ve icabında, bu darbedileeekmiş. Hangi 
darphanede, hangi meskukât? Meskukât varsa 
onun neden kıymeti bütçede gösterilip açığımız 
kapatılmıyor? Sonra efendim, kerem 'buyurun.. 
Ben maliyundaıı değilim. Bana bu sözleri söy
leten o mektebi feyzim olan Harbiyede öğren
diğim, riyaziyedir. Fakat o riyaziye sayesinde 
böyle sathi bir nazarla baktığım zaman bütçede 
bu kadarcık kusurları görüyorum. Demek ki, 
bir iyi maliyim neler görecek. (50) bin lira mesı-
kûkât darbına; eğer böyle külçe altınımız varsa 
bunu* sikke haline koyup mevkii tedavüle çıkar
mak, bu evrakı nakdiye'nin kıymetini tenzil et
mek demektir, o da caiz değildir, bunu biz ken
dimizin ileride belki çıkarmak ihtiyacında buluna
cağımız kavâimi nakdiyeye karşı depozito ma-. 
kamında gösterebiliriz. 

MALİYE V. FERİT B. — Efendim, ben bu
nu darbetmiyorum. 

İSMAİL FAZIL Pş. — Onun için mesku
kât darbı ile bütçe açığı kapatıyoruz ve bütçe 
açığı ziyadeleştikçe ahaliye de yükleniyoruz. Son
ra efendiler; bir şey daha istirham edeceğim: 
bazı şeyler vardır ki, şahsiyat meselesi çıkarır
sınız, namusum üzerine söz veririm ki, şahsiyat 
meselesi yoktur, milletin selâmetini düşünmek
ten başka bir şey değildir. Efendim, Afyon Ka-. 
rahisar'la Dumlupmar tarafında Nafıa Vekili 
Beyefendi hakikaten bir emri hayır yapmak is-

. tedi. O da ne idi? Antalya'ya bir yol açmak, 

bir tamirat ve inşaat yapmak istedi. Bilmem ka
tırınıza gelir mi? Nabemevsim yapılan bir teklif, 
mutlaka suitedbirdir. Bendeniz aczimle beraber 
şu vekâlette bulunduğum zamanda o senenin 
bütçesine ithal ettiğim turuku umumiye hava
lelerini Maliye Vekâletine ,76 tezkere yazdığım 
halde (tarih ve numarasiyle yazmışım) cevap al
madım. Para da almadım. Hattâ o kadar mü
teessir oldum ki, bunu Heyeti Vekile arkadaş
larıma. arza mecbur oldum. İnşaat için Heyeti 
Vekil ey e karşı sözümde "de-nakzı ahdetmiş ola
caktım ve bunu aynı zamanda kendime ufak bir 
tahkir addettim, zira yazdığım tezkereye cevap 
ister ve bunu bana vermediği halde kış zama
nında Eskişehir'de iken teşrinisani içerisinde 
para-buldum, yaptırmağa başladım. Hâlâ de
vam ediyor mu bilmem ? İşte bu masraftır. Çün
kü kışın Burdur dağlarında yol yapılmaz. Yapı
lan yol ve sarfedilen para beyhude masraftır. 
Sonra, bunu da bilmünasebe sormak isterim. Bir 
de Samsun - Sivas şimendifer meselesi var. Fe
rit Bey Nafıa mühendislerine sordu. Ben Sivas 
ve Samsun yollarını yapmak istiyorum, Para
sını istiksar etmezseniz, pekâlâ yapalım dediler. 
Ben de bir mühendisin söylediklerini söylüyo
rum, ihtimal ki yalandır. Pekâlâ, ondan daha 
büyük bir şey olamaz. Bu Samsun - Sivas hat
tını yapacak kadar parası varsa bu para neden . 
varidat hanesinde gösterilmemiştir? Geçenlerde 
kabul ettiğiniz bir dekovil hattı on beş bin lira
lık bir masraftan ibarettir. Bunları zikretmek
ten maksadım, şu israf ata ve jjabemahal masraf
lara nihayet verelim. (15) bin lira masrafı ka
bul ettik. Halbuki dekovil hattının mahrukatı 
için şimdiye kadar sizden para istemedik ve siz
den para istemeğe hakkımız yoktu. Dekovil hat
tının bugünkü varidatı beş altı bin liradan fazla 
olmalıdır. Zannederim ki, bunu temin edeme
di. Dekovil hattının Müdafaai Milliyeden otuz 
bin lira alacağı vardır. Çünkü dekovil hattının 
ambarından, malzemei hadidiye ve malzemei sa
ire olmak üzere asıl şimdiki fiyatla 15 bin lira, 
fakat eski fiyat üzerinden verildiği için 30 bin 
lira verilmiştir. Danışmağa hacet yok. Kendi 
bütçesinde de imalâtı harbiye tahsisatı vardır. 
Oradan 15 - 20 bin lira sarf eder. Buradan ye
niden tahsisat vermeğe ihtiyaç yok. Sonra 

i yine Maliye Vekâletinde masarifi gayri mel
huza diye yüz bin lira görüyorum. Acaba bu 
yüz bin lira içinde tahsisatı mesturede mi var
dır? Onu bilemiyorum. Bu hesabatı gayri mel-

• İmzayı iyi bilmiyorum. Ne gibi esas üzerine 
rakam konulmuştur ve bunun içinde tahsisatı 
mesture var mı ? Bunun içinde değilse, tahsi
satı mesture bütçede gösterilmez mi? 

Sonra efendim, Basri Bey bir şey buyurdu
lar. Beş yüz bin liralık kırtasiyeci bir Hükü
met, kırtasiyeci bir idare makinesi teşkil ettik. 
Yalnız (60) bin lirası Maliye Vekâletinindir. 

I Sonra tahsilat komisyonlarının âzayi gayri mu-
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vâzzaf asi için 10 bin lira. Efendim, tahsilatı mu
vazzaf amız olduğu gibi tahsilatı gayri muvazza-
îam'ız da olacak; 

REİS — Paşa' Hazretleri, hu hususlar hak
kında fasıllara geçtiğimiz zamanda serdi müta
lâa edilirse daha muvafık olur. Şimdilik heyeti 
umumiyesi hakkında beyanı mütalâada bulunu
nuz. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Devamla)'. —- Pekâlâ. 
Şöylece kısa keselim. Eğer dahiliye ve sair yer
lere girecek olursak iş uzar* Yalnız bir şey söy-
liyeeeğim, garip bir şeydir. Bir (P) teşkilâtı
mız var, bir de. Emniyeti Umumiyemiz var. 

RASİM B. (Sivas) — (P.) teşkilâtı'Dahiliye
nin değildir. 

İSMAİL FAZIL; Pş. JDevamla) — Hayır, 
hayır/ Dahiliyenin asayişine memur (P) teşki
lâtı vardır." Emniyeti Umumiye var, Jandarma 
teşkilâtı var.' Bunların vazifesi nedir? Asayiş 
vücude getirmektir. Bunların mecmu masarifi 6 
milyona baliğ oluyor. Ne yapıyoruz efendiler bu 
kadar paraya mukabil rica ederim"? Hanginiz 
gece evinizden .emniyetle üç adım ayrılabiliyor 

'sunuz? İşte 6,5 - 7 milyonla asayişsizlik te satın 
alıyoruz.-' 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) 
fiye teşkilâtı. 

Onlar ha-

İSMAİL FAZIL Pş. (Devamla) — Onu bil
mem. Sonra bütçeyi böyle alıp bir heyeti mü
tehassısa yukarıdan aşağıya bakacak olujçşa pek 
garip bir şekilde görünür, Meselâ .: Riyaset büt
çesine baktığımız vakit orada bir başhıabeyinci, 
bir de mabeyin başkâtibi görüyoruz. Böyle ga
rip garip şeyler. Binaenaleyh bendenizde öyle 
ve o kadar malûl ve hiç bir mâna ye hikmeti 
olmayan bir kâğıt zannetmem ki tasavvur edil
sin. Halbuki talâkatı lisanlarına Basri Beyin 
hayran olduğu kadar benim de olduğum Ferit 
Bey arkadaşımızın büyük prensipi vardır. De
diler ki; bir Devletin kuvveti yalnız silâhında 
değil, bütçesindedir. Bu, pek büyük bir pren
siptir. Bunu taahhüt eden, bu prensipi zikre
den Maliye Vekili Beyefendi bize öyle bir büt
çe meydana çıkaracaklardı ki, muvaffak olan 
ordumuzdan ziyade Devletin kuvvet ve mifcne-
tiııi gösterecekti. Bütçenin maalesef kuvvet ve 
ıniknetinm azalmış olduğunu görüyorum. : Bi
naenaleyh korkarım ki, bir senedenberi çalışıp 
çabaladığımız ve tedvin ederek meydana koydu
ğumuz şu malûl bütçeye bakarsak 1337 bütçesi
nin bundan daha iyi tertip olunacağına bende
nizin kanaatim katiyen yoktur. (Alkışlar). 

REİS — Efendim, beş dakika teneffüs. 

< • » 

ÜÇÜNCÜ CEXSE 
Açılma saati: 4,50 sonra 

REİS — Îİdnci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER: Feyyaz Âli B. (Yozgad>, Ata B (Niğde). 

«••» 

REİS — Celse kuşat edildi. Söz Maliye Ve
kili Ferid Beyindir. ~ 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (İstanbul) — 
Efendim; bundan evvelki celselerin birisinde 
niuarızini kiram tarafından vâki olan tenkidat 
üzerine Heyeti Celilenize bazı izahat arzet-
miştim. ' 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Muarız 
değil murakıbız. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) — 
İzahat yalnız o günkü celsede vâki olan tenkidat 
üzerine idi. Ondan daha evvel bundan bir ay 
mukaddem bütçe müzakerei umumiyesinin bida-
> etinde cereyan eden medid 'celselerde vâki olan 
itirazata arzı cevap fırsatına nail olamamıştım. 
Şimdi bugünkü celsemizde bütçe- üzerine vâki 
tenkidata arzı cevap edeceğim. Bundan bir ay 
evvelki celsede arkadaşlarım tarafından vâki 
olan mütalâat üzerine mevcut bulunan cevap

larımı arzediyorum. Fakat evvelâ yine bu gün
kü terikidattan başlıyaeağım: 

Basri Beyefendi lâyık olmadığım derecede 
i 1 tifat ve te veecühde bulundular. Arzı şfkrân 
ederim. Fakat bu suretle vâki olan mukadde-
nıeleri.bir takım tenkidat takip ettiği için bu 
cihete de müsaadeleriyle ceyap vereceğim] jCen-
dilerinin takdirlerine göre vaziyetimiz gülüne
cek değil, ağlanacak bir haldedir. Evvelâ He
yeti Celilenize; bendenizden bütçe hakkınca sâ
dır olmadığı halde, her nedense tenkidata esas 
olmak üzere daima tekrar edilen bir tabir i ^ben
denizin bütçenize izafe etmediğimden bahşede
ceğim. Bu da bahtiyar bütçe tabiridir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Ben öyle bir 
şey söylemedim. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla)/ ~ . 
Müsaade buyurunuz. İtirazların heyeti mec
muası, gerek Heyeti Celileniz meyamnda, gerek; 
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hariçte1 olacak hep bir bahtiyar tabiri üzerin
dedir. Onun nakız i olan bedbahtlık kelimesini 
arzedöceğim. 
, HAKAN-RASBtR (Karesi)' — Ohalde bu 

hususta beni istisna, etmelisiniz. 
M*Lİ"YB. VEKİLİ FEftÎD B. (Devamla) — 

.Zati aliarize d*$il, umuma hakkında idarei kelâm 
edâyorum. 

Ef endirler; Heyeti (Delicenize bütçenin heyeti 
uimamirresi' hakkında izahat arzederken demiş
tim ki: Bizim bütçemizin hal ve mevkii şudur. 
Fafeai yalnız bi»im bütçemizi nazarı müta-
liâada buliTndıırmak kâfi dfeğildir. Devletlerin 
miiittasetotöfr siyasiye! erinde haizi- ehemmiyet bu-
lnnoır bütçeieviniaı muvazenesi, bütçelerinin 
nispeti, kudnreti maliyeleri olduğu cihetle biz
den büyük bulunan heyeti içtim aiyelerin bütçe
ler İM# de htuklaak lâzımdır, İşte bu bütçeler 
idinde-gayeti -bahtiyar bütçeler ve bedbaht büt-
çelfev- varrdrr demiştim ve bahtiyar bütçeler diye 
die„ maalesef düşttianımuzırL en büyüğü ve bi
rincisi olan İngilizleri ve Amerikalıları misal 
oiaı/ak getimniştıim. Öyle bütçeler ki, kendi ih-
tiyacattiı mahalüiyelerini tamamen temin ettik
ten sonra harpte toplanmış borçlarını bile va
ridatı hususiyeleriyle, yani varidatlarının fazla-
lariyle itfaya imkân bulan devletlerdir. İşte 
•bunlar bahtiyardır. Fakat bunları bir tarafa 
bırakıyorum. Bunların haricinde diğer bir ta
kım bütçeler üzerinde ozaman diğer bir silsile! 
maliye, takip ederek Heyeti Aliyenize furzetmiş-
fim ki: Bedbaht olması lâzımgelen bütçelerden, 
bizim bütçeye nispeten,.Fransız bütçesimi, İtal
yan bütçesini sayabiliriz ve. düşmanımız olan ve 
bizimle elyevm muharebe1; eden Yunahlıterm büt
çesini sayabiliriz demlştnnv Binaenaleyh bu 
bedbaht-olması lâzımgeien bütçelerle bizim büt
çemizi mukayese ettiğimiz zaman fevkalâd'e 
bundan bedbin olmamaklığımız ve fevkalâde bu 
hususta vaziyetimizi müşkül ve karanlık tasavvur 
etmememiz icabeder demiştim. Bedbaht, bahtiyar 
suretiyle Heyeti Çelilenize arzettiğim meseleler 
yalnız bundan ibarettir. Hatta tekrar ettim ve 
dedim ki; .bütçemize maalesef bu suretle tama* 
miyîe. bahtiyar bütçe diyemiyeceğiz.. Çünkü büt
çelim aynı zamanda heyeti umumiyei millete 
ağır birtakım ban tekâlif yükleten aksamı var
dır kiv b^t^enin bahtiyar olması, bütçenin mesut 
olmaması, ancak ahaliyi bit suretle tazyik etme
mesiyle kaimdir demiştim. Tabii tahattur bu
yururlar. Fakat yine bunun üzerine ilâve et
miştim» ki: bununla beraber Bütçemiz. tamüssthha 
bir bütçedir,, tevazüne gayet karip bir bütçedir. 
Eğer altı, ayd'anberi Heyeti Celilenke teklif edi
len bâzı varidat dahi kabul buyurulmuş. olsaydı 
tamamen mütevazkı olarak meydana çıkarılacak 
bir bütçe olurdu. Yâlnız vesilei taı?iz. olarak 
Böyle bahtiyar bütçedir,. betbaht bütçedir diye 
vâki olan tenkidatı keenlemyekün addediyorum. 

Vaziyet; ağlanacak vaziyet deniyor. Hayır 
efendiler! .vaziyet katiyen ağlanacak vaziyet de
ğildir. Vaziyet-ne zaman ağlanacak vaziyet olur 
bilir misıiniz? Bütçe Heyeti • "Çelilenize takdim 
edilmeden evelki vaziyet eğer bugüne kadar de
vam etmiş olsaydı, eğer bütün memleketin içeri
sinde kudreti harbiyeniz, Müdafâai Milliye teşki
lâtınız, ordularınız mevcut olmıyarak bazı ci-
hetleEce hidematı vataniyede bulunmakla beraber 
ekseriyetle çapulculuk eden küvetlerin elinde de
vam etmiş olsaydınız, eğer bu lütfetmiş bulun
duğunuz varidat sayesinde muntazam bir ordu 
teşkil etmemiş olsaydınız, eğer bugün - tahdisi 
nimet olmak üzere arzediyorum - bütün maaşatı 
tediye etmemiş, idarei huşusiyelerin bütün mat-
lâbatına verememiş ve maaşatı leîıülhamd bu
günden itibaren ayın yirmi sekizinde tediyeye 
muktedir, bulunmasa idiniz işte o zaman betbaht 
olacaktınız,, işte o zaman, ağlayacaktınız. (Alkış
lar). E.fendiler, gerek Basrı Beyefendi refiki 
muhteremim ve gerek onun bazı mütalâatını ev
velce tekrar etmiş bulunan, rüfekayı muhtereme 
ve bir de teşkilâta ait ve bütçenin teşkilât tefer
ruatına ait tenkidat ve itirazlarda bulunan Kay
seri mebusu muhteremi• bçyan ettiler ki: bütçe 
giriftir, muğlaktır. Evvelâ zannettim ki, bütçe
nin muhtelif fusul ve mevaddı üzerine itiraz bu
yuruyorlar. Halbuki efendiler; bütçe mükemmel 
olmak için, murakabei maliye mükemmel olmak 
için ihtimal bizim bugün kabul ettiğimiz fusul 
ve mevaddı daha ziyade tafsil etmek ve bir takım 
tefetrüata girmek ve milletin parasının ne'tara
fa gittiğini daha ziyade nafiz nazarlarla tetkik 
vo takip etmek lâzımgelir. Binaenaleyh, bütçe 
giriftir. Bunu bileştirelim demek, bu bir ir
ticadır, bu intizamdan rücu etmektir; 

AHMET HİLIMŞt B. JKayseri) — Teşkilâta 
aittir efendim, teşkilât milletin ruhuna muvafık 
değildir dedim. 

VEHBİ B. (Karesi) — İ r t i c a elinizde bir 
d'amga. İstediğiniz zamanda vuruyorsunuz. Rica 
ederim Beyefendi sözünüzü geri âlınız. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Silsilei kelâmımı lütfen takip buyurursanız gö
rürsünüz ki, (Gürültüler, devam,. devam sesleri). 
Rica ederim, kesmeyiniz. Fakat sonra anladım 
ki,- Beyefendi Hazretlerinin buyurduklar i rioktai 
nazar, Teşkilâtı Esasiyemiz noktai nazarından 
vâki olan teşkilâtın noksanıdır. Fakat Beyefen
diler; Teşkilâta Esasiye noktai nazarından vâki 
olan grif it ve muğlak teşkilâtın basit olmasını 
bendeniz mi yapacağım? Hangi bütçeniz vardır-
ki, teşkilâtı nievcudeye mutabık olmasın? Bütçe
nin mutabakatı teşkilâtım, mükemeliyetiyledir. 
Binaenaleyh, teşkilât düzeltilirse bütçemiz de ona 
göre olur. Teşkilâtı Esasiye Kanununu çıkar
madığınız halde ben size tutupta kendi tasavvur 
ve tahayyülatımdaki bütçeyi mi verebilirim?... 
Rica ederim teşkilât meselesini bütçe mesesiyle 
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karıştırmayınız. Kasıl teşkilâtaıızı yaparak çı
karırsanız ben -de size oylc bir bütçe yaparım. 
Sonca... 

ZEKÂÎ B. (Adana) — Heyeti .umumiyesin-
den bahsediniz, bunlardan bahsetmey iziniz, 

MALİYE VEKİLİ FERÎT.B, -(Davamla) — 
Zati alinize de cevap vereceğim, müsaade buyu-
- rumuz. Efendiler., bu suretle Teşkilâtı 
Esasiyemiz Tunalı Hilmi Bey b^raderluu-
zin ita buyurduğu esaslar dairelimi] e 
yapılır.. Eğer bummla bizim .masari
fimiz tenezjşül ederse - ki eder şüphesiz r borç
larımız .-azalırsa, zannederim ki, Heyeti Oelileni-
zin- lıer uzvundan ziyade memnun -olacak benim. 
Çünkü o kadar suhuletle adaaîe edeceğim ye. o ka
dar koiayiıfela varidat bulabileceğim. Binaena
leyh, teşkilât f azladır, masraf .çoktur, bunu 
bana sormayınız rica ederim. 

Sonra efendiler! Bdr Babıâli meselesi daha 
çaktı. Bendeniz ®yle zannediyorum ki, bitr şey
den bahsettiğim zaman o 'bahsin ?etmfında aciz 
ve amik fenMdat vâki oluyor. p^hsetaıemiş ol
sam tenkkâat dmıyaeak. Babıâli teşkilâtı *di-
yo-plaa'. ©Bendiler, yine Heyeti Celileniae arzede-
rim ki, ibe-ndenk; © Babıâli teşkilâtından .bahset
t i m zaman keşke dedim; © muazzam, o asirdide 
saltanat, îOiP^üıkı saltanatı, Süleymanm salta
natı olsaydı,o Babıâli toeveut asaydı, o Avrupa-
ya intizam öğreten, Avrufiaya hüsnü misaâ olarak 
Budapeşte İde tanzim -etmiş - olduğu -defteri temke-
d<m ıBabmiM mevcut oka i ü dedim vte ,buna mü-
tekassimim dedim. Yoksa İstanbul'an intizamsız
lık doğuran Babıâlisini kasdetınedim. Keşke öyle 
-Babralimiz olsaydı, bugün muhtelif denizlerden 
uzak muhMere kadar imtidai eden İmparatorlu-
ğummz olsaydı diyerek tahassür ettim. O muaz-, 
zam olan tarih.... 

ASMAÎLFAML f»«. (Yozgad) ^ Bu muga
lâtadır. :Sen zanııediyor musun ki , ' cevap veri-
yorsun! û teşkilât "Türklüğü mahvetmiştir; Bu, 
tarihte de bnAnshreMğinka gösterir. 

MALÎYE « K i k i EEBÎT B. (Devamla) — 
Evet Paşa, susunuz, mm de cevap vereceğim. 
(CTÜrültüter): Sonra efendiler, lîeyeti Celâlenize 
arzetmiştim M, Babıâli ye saire dolayısiyle vâki 
olan maruzatım şüphesiz Teşkilâtı Esasiyeye ta
allûk eder. Teşkilâtı Esasiye tatbik edildiği za
man arzu -buyurduğunuz bütçe de karşınıza ge
lir. O 'gelmedikçe, o yapılmadıkça Heyeti Celi-
lenizin alacağı bütçe bnandan iba*ret?tir. Bütçöyi 
tetkik eden Tensflç Encümenleri mevzuu baMs 
o3tdu. Beyefendiler! bu Tensik Encümenleri mesele
sinde bendenizin ufak 'bir şikâyetim var. T-ensik 
Encümenleri şüphesiz gayet, muvafık bir arzu-' 
nun muhassalasıdır. Encümen halinde kadroları 
tetkik fetyurayoTİar. Fakat bu kadroları tetkik 
ettikleri müddetçe ^tshfci ^Beyeâendinin rteMifte
rine dahi ^mugayir olarak devair bütçelterini 4an-
zim «kne^e müsaade etmiyor. Bilhassa Müâafa-
ai ifîJlifîede bâr, iki,, üç >daaı« kalaıaıstrr. Müdâfa-

aı Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden bunların 
verilmesi için rica ettiğim zaman tensik ^Encü-. 
meninin vücudu dölayısiyle kadrolar tesbit edil-

. medikçe bütçe verflmiyeeejğini Tmyurdular. 
Şimdi efendiler'; Tensik Eöcütaenlerinin zamanı 
kabulünde de Heyeti Celilenize arzetmiştim. Bu 
suret ieehhürü mucip olur. İhtimal ki, 11337 büt
çesini ^abat za r tada Heyeti Ç&İilenize takdim 
etmek M k â m hâsıl jolmstz. Binaenaleyh Heyeti 
Vekile de kundan jaesüliyet kabul etmez dedim. 
Bunu. şu vegüe ile tekrar ediyorsam: - ya rnıüeaade 
buyuamıniar, Stetkikatı lâzime ierasiyle tatbikatı
nı «Bütçe Encümenine italik.- .edecek, şimdiden 
Hüküme^m MtgesM yaptaağa ifakâıı hâsıl olsaa 
veyahut tensikatı icra ettikten sonra eğer bütçeyi 
vsermeği kabul «deeefelerse-ozaman bütçeain .teeh
hüründen^şikâyet buyürsHUİar. 

W H M « . 4E*»e8İ) — Müsaade Irapaşnn, 
biıvnoktayı ^ra«ağran. ©fendim, Heyeti Gerile
nin kararanın featiyeaa *ütşe' i le alâkassı yoktur. 
Heyöti (Möe kaşar verdi fek: K-âdro ^»efeııenteri 
kadroyu tesbit edip getirecek; bütçe de bir ta
r a t a n 'gefleeek. ©ö-tşe B»c»îneaM «bu iadaıo/ya go-
;re o feütfeyi tertip we ;taa«kn vedeeefc. #ina«nft-
İeyh Müdafıtai f i l i y e "Vekâleti feendi biWNıği gifeâ 
bütgfisfei yapaa' ^e -' £aM Âlmige :*akd«n «der. 
Orada kadro Eneümeni de bir taraf tan kadr»oyu 
tesbit «<fcr. ®wkuaıla «alâkası yoktur.:. ve nite
kim benô BBİz *o vakitte Arzetmiştim. '. . 

MALTYE V E ^ L t F U S ^ B, (Peyâmla) ^ 
Biger îfeir mesele yine Baeri ®eyefesdi buyuru-
yarlar ki: tahsisatım kaMırdığtfflMZ ; memuriyet
ler etyevm mevcut bulunuyorlar. Ve^liefden %i-
nsinrn, eğer Heyeti Cfeliîe bu tarzda ba^ı me
muriyetleri ilga etmişse, bunlar nakfemda şüp
hesiz yekilin de bir sözü vardır diyorlar. Keyetî 
Celilehiz geçen ayın iptidasında, yani ^bu;«ym 
iptidasında kânunuevvel nihayetinde bütçenin 
ilk müzakeresinde bir takrirle kabttl buyıırdu-
nuz k i Emniyeti Umumiye ve Jandarma bütçe
sinden maada diğer bütçelerdeki maaşat aksa
mı Bütçe Encümeninin kabul ettiği şekilde 
olacaktır ve onu tecavüz etmiyecektir. Heyeti 
Celilenize onu-mütâakip bendeniz arzetmiftim 
ki; Meclisi Âliniz yalnız maaşat hakkında bu
nu yapmıştır. Halbuki Maliye Vekiliniz masa
rif ata da bunu kendrüğimden tatbik etti. Bina-. 
enaleyh 1336 bütçesi henüz Heyeti Celileniaee 
tasdik oluomama'kla beraber ıhiç bir fasıl ve 
iBaddsesinde îba%i tecavüzat vuksvıaa müsaade 
edilr»e«t»k suretiyle tatfeik rediAia^fetjedir., fîina-
eiKbleyftı bir f « ^ d a n A^er fasla' ta^psot -aakl-i 
i cabe t t^ i zftman, sabaMeyin g%mü§ «14»ğtt-
*nuz 'veçMfe,, h e y e t i Cfeüâeniae ^eteıeMedir. 
StKMra kabul buyuıpdıığıuıuz .kadrolardaki tm-
Mt «dikniş, maaşa^a ^eİH^ae; -o mâaşat kâjBötu^ 
sanı ımaaşı olmıak üae»e katiyen: .teRİiy^ e4ilme-
mektedir ve feu-yiH*d-aklarr v^ç-hiie, rÂüekayi 
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yin bana müracaat ettiler. İhtimal onu kasdet-
mişler. | Kendileri, bazı memuriyetlerin maa-
§atı tediye edilmemesi esbabından müracaat et
mişlerdi. Bendeniz de; bu, tatbik edilemez, vize * 
edilemeş, çünkü Meclisi Âli filân tarihinden iti
baren £u maaşatı kadroya tefrik etmiştir, ben 
şimdi n | yaparım diye cevap verdim. Heyeti 
tfmumif eye müracaat edersiniz, ihtiyacınızı 
memurin mey ânında Heyeti TJmumiyeye kabul 
buyurtursunuz, ben de paraları veririm. Tahsi* 
satım kaldırdığımız birtakım .memuriyetler 
mevcut ise; bir, iki memurun elan hizmetlerin
den çîkarılmıyarak devam ettiği anlaşılıyor. 
Bunların maaşatınm tediye edilmesinin imkânı 
yoktur, • 

Efencİim yine Basri Beyefendinin vâki olan iti
razlarından birisi de; kırtasiyemizin heyeti mec-
muasiyl^ beş yüz bin liralık olarak azîm bir tah
sisata olan şümulü meselesidir. Efendiler kır-
kıftasiyeeiliği ortadan kaldırarak kır'tasiyesiz 
basit birtakım muameleler yapacağımızı zanne
diyoruz/ 

Efendiler, yine arkadaşlarımdan birisinin bu
na mütelerri..bir itirazı vardı ki zannederim o da 
Basri Beyin: Hükümetin bidayeti teşekkülünde 
kügük ibir odada bir kaç memurla idarei umur 
ediliyordu. 

Efendiler, fakat onun netâyicini bendenize 
sorunuz. İBugün on milyon liraya baliğ olan bir 
takım masraflar yapılmıştır k i ; havalâtı askeri
yeden; badehu mahcubu icra edilmek üzere gön
derilmiş . birtakım masraflar vardır k i ; hangi 
faslın, hjtngi maddenin olduğunu ne Müdafaai 
Milliye ye ne de Maliye biliyor. On dört kişi ile 
Maliye i^are edilir; edilir amma ondan sonra 
Heyeti Celileniz bir Divanı Muhasebat vasıtasiy-
le hesap isterse hesap alınamaz. Heyeti Celile
niz eğer muahharım hesabatı katiye üzerine bir . 
ranor isterse. katiyen o rapora mâlik olamaz. 
Dört kişi; ile idare demek, bir göz boyacılığı de
mektir. Bir. maki nenin istilzam ettiği teşkilât 
katiyen elzemdir. Te&kilâtın içerisinde - diyebi
lirsiniz : şu memur fazladır,.şu memur zaittir 
çıkaralım ve dört kişi ile maliyeyi idare edin 
derseniz, b.una itirazım yoktur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) —- İtirazımız 
. Maliye hakkında değil, Beyefendi umum hak- . 
kında: 

MALt]fE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) — 
Umum hakkında da umumî olmak üzere arzetmiş 
olduğum feir mütalâ Varit olmakla beraber kır
tasiyeciliğin izalesi, beyefendiler; memlekette 
muntazam teşkilâtın ikamesi ile kaimdir. Mem
lekette muntazam tediyatın ieraşiyle kabildir. 
Muntazam bütçelere-malik olmakla kabildir, j 
Sarfiyatın kanuna mutabakatı noktai nazarin-..] 
dan, memuriyetin bazı hususunda gafleti yüzün- , 

• den yine birtakım kuyudatı Tesmiyenin ipkası i 
mutlaka zaruri ve katî olmakla beraber bu ne 

zaman kalkar? Ne zaman intizam mevcut olur
sa. o zaman, kırtasiye kalkmaz, fakat kırtasiye 
azalır. Yoksa müsâade buyurun arzedeyim efen
dim. Bu kırtasiyenin kalkması defter kaİkması 
değildir. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Muş) — Defter 
kalkması değildir. Lâkin umum devairin kırta
siyesi birden bir mütaahhjtten almıyor, o zaman 
beş yüz bin lira gideceği yerde iki yüz bin lira 
gider. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Evet! mü
saade buyurunuz. Efendim, Beyefendi Hazretleri 
maliyecilik ve iktisat noktai nazarından haizi 
ehemmiyet bir teklifte bulundular. Filhakika 
teklifi âlileri veçhile Heyeti Vekilenin kararı ; 
1337 bütçesinde bütün devairin kırtasiye ve le
vazım , mubayaatıni Maliye vasıtasiyle icra 
etmek ye bu suretle toptan alınmak itibariyle 
müstefit olmak ve elimizde kâğıt bulundurmak
tır. Fakat Heyeti Celileniz 1336 bütçesini tet
kik ve tenkit buyururken daima nazarı mütalâa
dan dur bulundurduğunuz bir nokta vardır. Biz 
öyle bir zamanda, öyle bir bütçe tanzim ettik 
ve öyle bir zamanda bu teşkilâtı devleti tesise 
uğraştık ki o zamanlarda Heyeti Âliyenizin ar
zu buyurduğu kemali tatbik imkânı yoktu. Ke
mal bir günde tatbik edilmez efendiler! Eğer 
biz mevcut buluan eşkâli derakap bir mü
kemmeliyete ifrağ edebilsek zanederim *ki He
yeti Celileniz karşısında yegâne medarı iftiharı
mız bu olacaktır. Biliyorsunuz ki tevhidi muba-
yaat komisyonu vardır. Fakat teşkilâtımızın 
gayri muntazam bulunduğu devirlerde tevhidi 
mubayaaya imkân olmadığı mütaaddit tecrü
belerle sabit olmuştur. İşte bu tecrübe elimizde 
iken henüz yeni teşkiline başladığımız bir sırada 
muhtelif devairin.kırtasiyesini, hayır siz almı-
yacaksmız ben alacağım diyebilir mi idim ? rica 
ederim böyle desem doğru olur mu idi? Şüphe
siz ki doğru olmazdı. Çünkü her birinin ihti
yacını ariz. ve amik tetkik ettikten sonra mu
bayaa kabildir. O olmadığı zamanda onların 
ihtiyacını peyderpey tedarik etmeden başka ça
re yoktur. Biz Beyefendiler, yüz kuruşluk kâ
ğıt almak ve birer kaput (300 - 400) kaput gibi 
gayet ufak miktarda mubayaat yapmakla or
dumuzu ilbas ettik ve teşşilâtımızt yaptık. Be
yefendiler evvelce hiç bir şey mevcut değildi. 
Buradan heyeti m ecmuasiyle bu devletin, bu 
muntazam devletin lehülhamd bir merkezi hükü
metini tesis büyurduunz ve şüphesiz ki bunu te
sis ettiğiniz zaman mevcut olan intizamsızlıktan 
intizama, ademi mükemmeliyetten kemale doğru 
yürüyecektir ve peyderpey arzunuz husule ge
lecektir. 

Fakat maalesef. eski zamanlarda onu öyle 
yapmanın bir zarureti katiye olduğunu kabul 
edeceksiniz. 

Beyefendi reji meselesinden, bahis buyurdu
lar. Fakat diğer rtifekayi muhtereme de bunun 
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üzerine temas ettikleri cihetle onlara ait bulu
nan cevap arasmda reji meselesinden de bahse
deceğim. Kayseri Mebusu muhteremi Ahmet Be
yefendiye bütçemizin ve teşkilâtımızın esasa-
tı hakkında arzı mütalâat eyledim. 

İthalât ve ihracat meselesinden bahsettiler. 
Bidayeti mâruzâtımda bu ithalât ve ihracat me
selesi hakkında Heyeti Celilenize mütalâatımı 
arzetmiştim. İthalâtı menedelim buyurdular. 
Yani ithalât olmasın dediler ve bu suretle bazı 
hususatta müstefit olduk dediler. Evet fendim. 
İthalâtı kamilen menetmek doğru değildir. Fa
kat memleketin imal edebileceği hususata müta-
allik ithalâtı menetmek, takyit etmek, yüksek 
bir duvarla onların duhulünü menetmek, mem
leketimizin terakkiyatı ve inkişafatı iktisadiye-
miz için elzemdir. Fakat mütaaddit defalar He
yeti Celilenize arzetmiş olduğum veçhile, bu da 
böyle alelıtlak ithalâtı menedelim suretinde bir 
mütalâa ile olamaz. Memleketin muhtaç olduğu 
bir çok işler vardır ki o muhtaç olduğumuz şey
leri ithal etmek mecburiyeti katiyesindeyiz. Me
selâ birtakım makineleri ithal etmiyelim mi di
yeceksiniz? Tabii diyemezsiniz. Birtakım ih
tiyacımız, bilfarz gaz gibi ihtiyacatı zaruriye-
mizden olan şeyler var, bunları kaldıralım. İt- ' 
halatı menedelim demek, hepsini menetmek de
mektir. Bunlar kabili icra mıdır1? Şüphesiz ka
bili icra değildir. Binaenaleyh bu seneki 
varidatımızın tezayüdü ile bütçemizde hâsıl 

olan büyük o kabarık bir yekûnu nazar 
dikkate almış olsak bile bu ithalâtı ortadan kal
dırmağa ne imkân ve ne de lüzum vardır. İh
timal gelecek sene bütçemizde bizim bütçemizin 
iki üç ayağından birini teşkil edecek olan it
halât resmi, inşaallah ümit ediyoruz, (16) mil
yona baliğ olacaktır. Heyeti Celilenize bir mi
sal erzedeyim : Meselâ ithalâtı tamamen kaldı
ralım. Çünkü memleketimizde esarın galasına 
ve ahalinin müzayakasına fevkalâde sebep olu
yor. Meselâ şeker kaç kuruş veriyor! Âzami 
olarak, istihlâk resmi de dâhil olduğu halde, 
kiloda on üç kuruş ithalât resmi tediye eden şe
kerin orada kilosu otuz iki kuruştur. Oradaki fi
yatını ve bir de burada satılan fiyatını düşü
nünüz. Demek ki bunlar ithalâtımızı menetme
yi icabettiren esbap-değil. Bilâkis vesaiti nakli
yemizi ikmal ve memleket dâhilinde asayişi te
mine ait bir takım mütalâattır. Vesaiti nakli
yenin f ikdam, bu memleketteki iktisadiyatın 
mütehavvil ve mütelevvin olmasıdır ki, ahaliye 
müşkülât iras etmektedir. Yoksa aldığımız on 
üç kuruş vergi değildir. Tabii ihracat mesele
si ithalâta nispetle daha çok su götürür bir me
seledir. Buna hiç şüphe yoktur. Nitekim rüfe-
kayı kiramdan bazılarının vâki olan müracaat
larına binaen ihracat emtiasının bazı kıymetle
ri üzerinden Heyeti Vekilece tenzilât icra edil
miştir. Bu tenzilâta mahallerinin gösterdiği lü
zum üzerine müracaat olunmuştur. Herhangi bir | 

mesel e hakkında yine bu suretle bir müracaat 
vâki olursa kanunda Heyeti Celilenizin verdiği 
müsaade üzerine biz .şüphesiz lâzımgelen şeyi 
icra etmekteyiz. 

Efendiler, Kayseri halıları hakkında da Be
yefendinin buyurdukları surette meseleyi tetkik 
ve tamik ih icabederse tenzilât yapmağa taraf
tarız. 

İhracat vergisini bir zarardan olmak üzere 
alıyoruz. Heyeti Celileniz diğer aksamı vari
dat ile eğer bu ihracat varidattan bizi müstafi 
kılarsa şüphesiz ki, ilk önce bunun lâğvini He
yeti Celilenize teklif edeceklerden birisi benim. 
Fakat ihracat vergisini alan yalnız biz değiliz 
efendiler. Medit muharebelerin muhtelif mem
leketlere vazetmiş olduğu bir takım mecburiyeti 
maliye dolayısiyle vazolunan bir resimdir. Bu
gün her memlekette ihracat resmi vardır. Hat
tâ İngiltere bile kömürden alıyor. Hem de azîm 
bir ihracat vergisi alıyor. Fransa'nın mahallî 
eşya üzerinden muhtelif listeleri vardır. Bil
hassa Almanya'nın hemen bütün eşyaya şâmil 
bir listesi vardır. Heyeti Celilenize bu ihracat 
vergisini takdim ettiğim zaman söylemiş oldu
ğum veçhile, bunların yalnız nispetlerini tet
kik etmek haizi ehemmiyettir. Yoksa esarın bu
günkü derecesinde ve paraların da bugünkü ha
linde evrakı nakdiye dolayısiyle vâki olan te-. 
reffüü zahirî de, ihracat vergisi de, konulan 
miktar da haizi ehemmiyet değildir. Bu husus
ta bendenizi tenvir buyurmak lûtfunda bulunan 
rüfekayi mııhteremem olursa, muhtelif maddeler 
hakkında, muhtelif tenzilâtı Heyeti^ Vekileye, 
rüfekayi muhterememe arzetmek vazifesini de
ruhte ediyorum. 

Osman Fevzi Efendi Hazretleri maariften 
bahis buyurdular. Maarifin frenk maarifi ol
duğunu buyurdular. Bu, tabii bendenize ait de
ğildir. Ne Maarif Vekiliyim, ne de doktorum. 
Onun için Maarif Vekili muhteremi lâzımgelen 
cevabı zamanında ita ederler. 

Efendim, gerek Heyeti Vekiledeki sabık re
fikim ve gerek Meclisi Âlinizdeki refiki hazıram 
İsmail Fazıl Paşa Hazretlerinin mütalâatma ce
vap vereceğim. Paşa Hazretleri, bütçemizin 
usulünde olmadığını, malûl bulunduğunu beyan 
buyurdular. İhtimal ki, pek doğru buyurdular. 
Fakat bunu buyurdukları zaman o bütçenin 
altında imzaları bulunmaması lâzımgelirdi. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Onun ce
vabını vereceğim efendim. Biliyorsunuz ki, bu
rada izahat verirken; bir suali mukaddere mâ
ruz kalacağım, onun cevabını vereceğim demiş
tim. İşte onun cevabı budur. O vakit ettiğim 
hatanın cezasını çekiyorum. İsterim ki, bu yol
da hata edenler de mücazatmı görsünler. (Han
deler) . 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Paşa Haz
retleri! bu gayet doğru olabilir ve istical buyur
mayınız. Şüphesiz ki, vekâlet makamları bata-
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pu bizim uhdemize verilmiş değildir. Herkesin | 
dünyada öleceği nasıl şühesiz ise ondan daha I 
yakın olarak vekâletten sükut etmesi mümkün
dür. 

HASAN BASKÎ B. (Karesi) — Darısı sizin 
başınıza. 

MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Evet, evet. 
TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Her Vekil 

sükuttan itibaren sabık addolunur. 
MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 

Bendeniz de Heyeti Cek'lenizi daima tasdi et
mekle ve daima varidat temin edecek kanunla
rı Heyeti Celilenize kabul ettirmeğe uğraşmak
tan çok yıprandım. İstirahata şüphesiz ihtiya
cım vardır. Onun için zatı âlilerine en yakın
dan olmak üzere bendeniz iltihak ederim. Fa
kat Paşa Hazretleri o bütçeyi imzaladığımız za
man şüphesiz ki, o mesuliyeti müştereken deruh-
de buyurdunuz. Eğer bütçe malûl ise illet yal
nız bendenizde değildir. İllette müşterekiz. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Ben sizin 
bütçenizi imzalamadım, onu da kabul etmem. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla.) — 
Buyurdular ki, fazla masarif ile bütçenin er-
kamı kabarmış ve muvazenesi ihlâl edilmiştir. 
Evet efendiler! bu hususta rüfekayi muhtere-
memden bazılarının yine bu hususa ait tenki-
datı vardır ki, tamamen mahalline masruftur. 
Fakat Heyeti Celilenize daima şunu söylüyo
rum ki, bizim maliyeyi idareye başladığımız za
manda yantığımız bütçede, 1336 bütçesinde He
yeti Vekilenin öyle bir mazereti vardı ki, bu
yurdukları kemalin daha fevkinde bir kemaldir. 
O da lâzımgelen teşkilâtı, memleketin ihtiyacı 
olan esasları vücude getirmek üzere ihtiyaten lâ
zım gelen tahsisatı vazetmektir. Kemal yalnız 
mantık itibariyle kemal değildir, kemal Heyeti 
İçtimaiyenin ihtiyacını idrak ederek, o ihtiya
ca muvafık surette- kabul edilen esasattadır. 

Sonra, masrafın fazlalığından bahis buyu
ruyorlar. Bendeniz taaccüp ederim. Heyeti Ce
lilenize bütün bütçenin içinde bir kaç milyon 
tahsisat göstermişim-. Tabii bunu ben heyeti mee-
muasiyle Maliye bütçesinde göstermedim. Ar
kadaşlarımla müştereken göstermiştim. Fakat bu 
tahsisatın böyle fazla olduğunu, malûl olduğu
nu biliyorlardı da Nafıa bütçesinde tenkit etme
leri neden icap etmiyordu? Meselâ kendileri 
tahsisat olmak üzere beş yüz yetmiş iki bin al
tı yüz yirmi bir lira talep buyurdular. Bugü
ne kadar vâki olan sarfiyat 147 500 liradır. Ya
ni yüzde beş yüzdür. 

İSMAİL FAZIL Pş. — Amma onu sen ver
medin. Onu vereydin epeyce yol yaptırırdım. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Muş) — Reis 
Bey, müsaade eder misiniz bir iki söz söyliyeyim ? 

REİS — Kesmeyiniz. Söz vermiyorum Ahmet 
Bey, oturunuz. 

HACI AHMET HAMDİ B. (Muş) — Bir iki 
söz efendim. 

REİS — Hitabe bitsin, nihayetinde söylersi
niz. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Rica ederim efendiler. Masarif bütçesindeki tah
sisatın çokluğunu söylediklerinden dolayı ken
dilerini tahtie etmiyorum. Eğer zatı âlileri ben
denizi tahtie. buyurmuş olmasalar idi şüphesiz 
ki bu meseleyi hiç açmıyacaktım. Fakat bende
niz yine kendilerini tahtie etmiyoru-m. Demiyo
rum ki, fena yaptılar da böyle bütçe yaptılar. 
Hayır Beyler! arkadaşlarımı işhat ederim, iki 
bütçe vardır ki, ona elimden gelen fedakârlığı 
yapmak mecburiyetindeyim. O da Müdafaai Mil
liye ve Nafıa bütçesidir. Saniyen Maarif büt
çesi. 

NUSRET Ef. (Erzurum)— Seriye bütçesi 
yok mu Ferit Bey ? 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (Devamla) — 
Her bütçe var, merak etmeyiniz. Şimdi beye
fendiler; refiki sabıkım bendenizi tahtie ediyor. 
Fakat bendeniz kendilerinin hata yaptıklarını 
söylemiyorum. İstediler ki, kendileri de bir iş 
görsünler. İstediler ki, kendileri de memleketin, 
nafıamızın muhtaç olduğu ümrandan memleketi 
müstefit etsinler. Fakat yapamadılar. Niçin? 
Çünki kendilerinin idaresi hakkında bu noktada 
beyanı mütalâa etmek istemem. Fakat para nok-
tai nazarından vâki olan mütalâalarına iştirak 
edemiyeeeğim. Yapmadılar. Çünki bidayette iste
dikleri parayı verebilmek imkânı yoktu. Bunu 
Heyeti Celilenizde takdir buyurursunuz. (Doğru 

"sesleri). Sonra efendiler buyurdunuz ki, Antalya 
yolu hakkında benim bir çok mutalâatım ve talep
lerim vâki olduğu halde yapmadılar. Efendiler 
Antalya yolu hakkında Antalya mebuslarını, 
Silifke - Karaman yolu hakkında Silifke ve Ka
raman Mebusu muhteremlerini işhat eder. Ben
deniz işe başladığımın ikinci, üçüncü günü idi ki 
bu tarzda vâki olan müracaata karşı bizim eri 
çok muhtaç olduğumuz şey, vesaiti nakliye, bil
hassa burası, vesaiti nakliyenin memerri olduğun
dan herşeyi sarfetmek lâzımgelir dedim ve der-

• akap bunların tahsisatını verdim. 
İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Teşrini

sanide değil mil 
MALİYE V. FERİD B. (Devamla) — İşte 

burada kaydı vardır. Talep vâki olduğu zaman 
ilk talepte bunları verdim. Şimdi efendiler An
talya yolu için veyahut Silifke yolu için 
bunun gibi bir takım yollar için şüphesiz elimiz
den gelen şey, her bir masrafa tercihan bunlara 
para ita etmek lâzımgelirdi, nitekim de öyle ol
muştur. Tabii bugün iradı kelâm buyurdukları 
için hangi tarihte verildiğini Heyeti Celilenize 
arzedemem. Fakat tekrar ediyorum ki işe baş
ladığımın üçüncü veya dördüncü günü, Silifke 
Mebusu Muhteremi rahatsızdı, burada yoktu, bir 
gün gördüm, kendisinin ve onların vâki olan 
müracaatı üzerine; «sizin yolların yapılması için 
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herşey lâzımdır» dedim. Turuku umumiyedendir 
diye resmen gelip para istedik, halbuki Silifke 
yolu turuku umumiyeden değildir. Paraları ve
rildi; Fakat paralar orada olduğu halde onlar 
sarfiyat yapamadılar. Çünkü Turuku hususiye-
den olduğu için. Fakat Nafia Vekâleti turuku 
umumiyedendir dedi. Ben de tabii ona itimat ede
rek parayı verdim. Fakat mahallinde sarfedeme-
diler. Bundan ben mi mesulüm?. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. (Yozgad) — Turuku 
Umumiyeden denilmesinin sebebi, mebde yalnız 
turuku umumiyedendir. Onun için bize soruldu
ğu vakit biz de dedik ki: yolun mebde ve münte-
hası turuku umumiyeye tabi olursa elbette bu 
iki hattın arasındaki hat da turuku umumiye
dendir. Müsteşara sorunuz. 

MALÎYE V. FERÎD B. — İçtihat ile olmaz. 
Turuku umumiye ve turuku hususiye bir kanun 
ile mukayyettir. O kanunuda musarrahtır. Hangi
leri tariki âm ise o kilometre hesabiyle tariki 
âmdır. 

Sonra efendiler; Maliye teşkilâtının kendi 
bütçesine nispetle masarifinin fevkalâde çoklu
ğundan bahsettiler. Miktarı, nispeti çoktur de
diler. Filvaki yeknazarda bakılaeak olursa ve 
müsaadenize iktiranen arzedeyim, tetkik edilmiye-
eek olursa hakikaten çoktur. 60 milyona göre 
yüzde ondur. Kırk miliyona göre tabii daha zi
yade. fakat bunu hesap etmek lâzımgelir. Ona 
göre düşününüz. Fakat bu, bütçeyf"asla alıp tet
kik etmeden söylenilen sözdür. Çünkü dikkat bu
yurunuz. Maliye bütçesi, malûmu âliniz olduğu 
veçhile, yalnız kendi vesaiti tahsiliye bütçesi 
değildir. O bütçe beytülmal olduğundan hide-
matı saireye ve bilûmum diğer vekâletler bütçe
sine dâhil olamıyan bilcümle hususatm masarif 
bütçesi Maliye bütçesi üzerindedir, işte size ar-
zedîyorum: 

Meselâ: Hazinei Evkaf hissesi var 96 500 lira
dır. Vilâyatı idarei hususiyesine aşar muadili, 
bir buçuk milyon lira. Bunların hepsi bunun 
içinde insaf ediniz bilâ tetkik böyle şey söy
lenir m i l 
' İSMAİL FAZIL Pş. — Bilâ tetkik kabul 
edemem. Maliye merkez ve mülhakatı dedim. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Merkez ve mül
hakata da ait değil, muhasebei hususiyelere aittir. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. (Yozgad) — Matbu cet
velin buradadır. 

MALİYE V. FERÎD B. — Paşam lütfen teş
rif buyurunuz da zati âlinize göstereyim. 

ÎSMAÎL FAZIL Pş. — Teşrife ihtiyacım yok. 
MALÎYE V. FERÎD B. — Vilâyata muave

net için 100 bin lira. O da bunun içinde, Posta 
ve telgraf açığına verilecek 850 bin lira, o da 
bunun içinde, masarifi gayri melhuza yüz bin 
lira. O da bunun içinde (Handeler) Paşam ta
bii Heyeti Celileyi tasdi etmek istemem, lüzum
suz tafsilâtla... Muinsizler maaşatı, o da bunun 

içinde. Hattâ Büyük Milİet Meclisi binasının tev
sii masarifatı da bunun içerisinde. Efendiler bu 
suretle ayıracak olursanız (5) milyon (800) bin 
liranın (3) milyon lirası bu suretle tefrik edil
miştir. Geriye kalan miktar (2) milyon 612 bin 
liradan ibarettir. O vakit hakiki nispeti bulmuş 
olursunuz ve sonra Heyeti Celilenize şunu da 
arzetmek isterim, eğer varidatımız (50) milyon 
olmayıpta (70) milyon olsa, yine bu tahsisat ile 
ifayi vazife, edilecektir. Heyeti Celilenizi tasdi-
den içtinab ettiğim için tafsil etmiyorum. Fakat 
daima söylüyorum ki memleketimizin masarif büt
çesindeki tahammülfersa vaziyet, memleketimizin 
vaziyeti içtimaiyesinden münbaistir* Meselâ ben
denizin tahsildarlarıma itiraz vâki oluyor. Diyar
lar ki; bazı yerde bazı tahsildarlar vardır ki 
kendi maaşını bile tahsil edemez. Evet efendiler; 
müstesna olmak üzere ve bu zamaim vâki olduğu 
zamana ait olarak bunu kabul ve tasdik ederim. 
Fakat Beyefendiler bu neden neşet ediyor? Biz bir 
tahsildara kasaba veya kurada bulunduğuna 
göre (1000 ilâ 1500) mükellef veriyoruz. Mükel
lefiyetleri muhtelif taksitlere taksim edecek olur
sak 2 kuruş 3 kuruş eder. Bazan 20 paraya kadar 
iniyor. Şimdi bu yirmi parayı tahsil etmeyiniz 
derseniz ben bunu yapamam. Çünkü kanunen 
bunun tahsilini emrediyorsunuz. Ben bunu mut
laka tahsil edeceğim. Eğer tahsildarlara verdiği
miz bu bin mükelleften daha fazla verirseniz o 
zaman bu taksitlerin toplanması imkânı yoktur. 
Tabii fazla veremem. Çünki o zaman tahsilat ta 
tenakus eder. Bu noktai nazardan vaziyetimiz bir 
ihtiyacı zaruri ve vaziyeti içtimaiyemizden mü
tevellit bir şeyin neticesidir. Ma&mafih biz tahsil

darların; bu zamaim dolayısiyle hiç birisinin kendi 
maaşından daha dun bir tahsilde bulunduğunu 
kabul edemeyiz. Bir tahsildar bulursunuz ki bil
farz zengin bir kasabanın içerisinde kendi maa
şının elli mislini tahsil eder. Fakat Beyefendiler 
arzetmiş olduğum veçhile yüksek vergileri ta
kibe vazifem ve ihtiyacım olduğu gibi, ufak te
fek vergileri toplamağa yine vazife itibariyle 
mecburiyetim vardır. Maamâfih yine tahsildar-v 

lara \erilen maaşat ayrıca tetkik edildiği zaman 
görüldüğü üzere katiyen yüzde onu, yüzde do
kuzu tecavüz etmemekte ve bu şekilde olduğu 
haldedir. 

Sonra efendim Maliye müfettişlerinden bahis 
buyurdular ve bu kadar tahsisat koymağa lüzum 
var mıdır dediler? Efendiler maliye müfettişle
rine bu tahsisatı koymak elzemdir ve zaruridir. 
İdarede bulunan müfettişin ehemmiyetini pek alâ 
takdir edersiniz, fakat bugün yalnız maalesef 
üç müfettişle idarei umur ediyorum. Daha fazla 
müfettişim yoktur. Teftişe muhtaç olan noktalar 
va dır ki müfettişin mevcut olamadığı ve bula
madığım cihetle henüz icrayi teftiş kudretini haiz 
değilim. Bu noktai nazardan müfettişin çoklu
ğundan değil, azlığından şikâyet buyurmaları 
icabeder. . 
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Meskukât meselesinden bahis buyurdular. De

diler ki: Darbhanemiz yoktur. Meskukât darbı 
parası ne olacak? Efendiler, 1336 bütçesini tan
zim eden Maliye Vekiliniz eğer bugüne kadar 
Anadolu'nun içerisinde flarbhaneyi tesis edeme-
diyse herhalde bu, kendisinin bu meskukât darbı 
tahsisatını koyduğumuz zamandanberi teşebbü-
satta bulunmadığından neşet etmemiştir. Teşebbü-
satma muhtelif mahallerde^ muhtelif suretlerle 
vukua gelen mevani hasebiyle muvaffak olamadı
ğından ileri gelmiştir. Çünki bir Devlet teessüs 
ederse ve istiklâlini muhafaza etmek isterse şüp
hesiz meskukâtı üzerindeki tasarruf atını tabii 
ister. Meskukâtını ıslah etmek mecburiyetinde
dir ve meskukâtının hakikî akçe suretinde ol
masını ister. Evrakı nakdiyeyi çoğaltmak su
retinde yapmak istemez. Memleketin kredisini 
ihlâl etmek istemez. Buhranı malî vücuduna mey
dan vermek istemez. Bilâkis itibarı malisini tez
yit etmek ister ve buna ancak meskukâtı- ıslah I 
etmek ve meskukât darbetmek ile mevaffak 
olur. : Binaenaleyh bu elli bin lira tahsisatın bu
raya vazedilmiş olması; bugün elan asarı mev
cut olmamakla beraber, bu hizmetin takip edil
memesinden neşet etmemiştir. Ümit ediyorum 
ki, inşaallah otuz yedi senesi zarfında itibarı 
malimiz dolayısiyle muhtaç bulunduğumuz bu 
müessesenin esaslarını iptidai ihtiyacımız dere
cesinde vazedeceğimizi Heyeti Celilenize arzet-
mekle müftehir olurum. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) —İzmir ' i is
tirdat ettiğimiz zaman. 

MALİYE-V. FERÎT B. — İzmir'in istirdadı 
için Paşa Hazretleri buna ihtiyaç vardır ve ha
yat ve istiklâlimizi muhafaza etmek için lâzım
dır. Kâğıt para mı basacağız? Ben buna taraftar 
değilim. Binaenaleyh memlekette daima yıpra
nan, daima azalan, daima yırtılan ve bu suretle 
muamelâtı nâsı işkâl eden, ihlâl eden şu vaziyete, 
yani meskukât meselesine bir çarei hasene bul
mak lâzım gelecek olursa işte ona bu tahsisatla 
muvaffak olacağım. 

Sonra Samsun - Sivas yolundan bahsettiler. 
Samsun - Sivas yolu eğer elimde olsaydı şüphe
siz derakap inşa etmesini arzu ettiğim bir yol 
olurdu. Fakat yanlış öğrenmişler. Kendilerine 
memurları yalnız söylemişler. Bendeniz Samsun -
Sivas yolundan şeyetmedim. Fakat mühendisle
rinizi çağırdım ve kendilerine bazı teklif atta bu
lundum ve dedim ki: biz 1336 senesinde Antalya 
ye Silifke vesaire yolları açabilmek için .elimiz
den gelen teşebbüsatta bulunduk. Karşımıza 
eğer bir heyeti ticariye çıkıpta kamyon işletme
sini teklif etmiş olsaydı maalmemnuniye kabul 
edecektim. Hattâ bu hususta müzakeratta da 
bulunduk. O kadar ki, beyefendiler bazı arka
daşlarımız şüphesiz görmüşlerdir. Bu iki hat 
üzerinde, İnebolu ve Antalya hatları üzerinde de 
deve kollan teşkiline bile teşebbüs ettim. Gaze
telere ilânlar verdim. Fakat dedim 1336 sene- • 1 

sinde bu iptidai olan teşkilâtı 1337 senesinde 
idame etmekliğimiz muvafık değildir. Binaen
aleyh 1337 senesinde acaba bizi denize isal ede
bilecek bir teşebbüsü hadidiyeye müracaat ede
bilir miyiz! Ankara'dan Zongülda'ğâ, Afyon 
Karahisar'nidan Antalya'ya, veyahut Konya'
dan Antalya 'ya ve daha bunun gibi, hem kömürü 
bize raptedecek ve hem bizi sahile götürecek bir 
şimendifer yoluna iptidai bir surette, harita üze
rinde, tahmini ve takribi kaç milyon lira ister? 
Rica ederim söyleyiniz dedim. Zannederim ki, 
bunu sormakla bir hata etmedim. (Hayır ses
leri). 

Mühendisler iptidai bir mütalâa yaptılar ve 
bunun kaç milyon liraya baliğ olacağını tasav
vur ettiler, tabii tasavvurları gibi, hemen Sam
sun - Sivas hattı denir denmez yapılacak şey-' 
ler değildir. Diğer hatlar gibi o hat ta yirmi 
otuz milyon liraya muhtaç bir teşebbüstür. Fa-

• kat tekrar ediyorum. Biz bugünkü vaziyetimizde 
ne kadar müşkülât ile muhat olursak olalım, ne 
kadar mehalik karşımızda içtima etmiş olursa 
olsun, inşaallah muzaffer olacağımız gibi, in
şaallah ilânih ay e ber hayat ve müstakillen ber 
hayat olacak surette bugünden itibaren istikbali 
düşünmeğe, istikbalin ileaatını yapmağa mecbu
ruz. (Alkışlar). 

Biz buna bu senenin içerisinde eğer iktidarı
mız olursa teşebbüs edeceğiz. Netekim Nafıa Ve
kili Beyefendi Hazretlerine de rica ettim, ne is
terseniz vermeğe hazırım dedim, öyle değil mi 
Beyefendi? 

NAFIA V. ÖMER L t T F İ B, (Amasya) — 
öyledir efendim. 

MALÎYE V. FERİT B. — Çünkü ihtiyacı 
katimiz olan denizlere bizi isal edecek vesaiti nak
liyeyi vücude getirmektir eğer vesaiti sınaiyeyi 
elde edecek olkırsak temenni ederim ki, bu yol
lardan bir tanesine bu sene başlayalım; 

SALİH Ef. (Erzurum) — Reis Bey bir şey 
soracağım. Gayet kısadır. Erzurum - Erzincan 
hattı... 

REİS — Bitsin söz de ondan sonra rica ede
rim. 

MALİYE V. FERİT B. — Efendim, Samsun 
ve Erzurum ve Erzincan hattı da en birinci emel
lerimizden birisidir ve 1337 senesinde bu yollara 
muhakkak başlanacaktır. Elimden gelirse bir 
gecenin içerisinde yapmak isterim. (Bravo ses
leri). 

Efendim, yine refiki muhteremim bir me-
selei siyasiye, bir meselei umumiye değil, fakat 
bir bütçe meselesi, dahilî bir mesele hakkında 
bir şeyden bahis buyurdular ve dediler ki: An
kara - Sivas hattına odun parasına ne lüzum var
dır? Sivas hattının burada bir ambarı vardır, 
bu ambarda bir çok şeyler vardır. Onlardan 
bir kısmını da harbiyeye vermiştir. Binaenaleyh 
matlubatıdır, bunu oradan âlsın. Bütçe mese
lesinden bahsedebilmek için hiç olmazsa bunu 
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bilmek lâzımdır. Bidayeti- memuriyetimden beri I 
bütün, •meseleyi- müteaddit defalar Heyeti Veki- i 
lede kendilerine1 arzetmekte bulunmuştum. Ve- ; 
kâletlere mevdu bulunan bilcümle ambarlar ve ' 
biletimle eşya o.vekâletler onu istimal ettikçe : 

kendilerinin malıdır; .0 daireden o. daireye geç- • 
timi araya bir küçük Maliye FekiJ$ karışıyor, 
hemen onun parasını alır, . diğerinin tahsisatına • 
mahsup eder. Sizin tasavvur buyurduğunuz gi-

.. bi: her Vekâletin istediği gibi. sarf etmeğe salâhi
yeti yoktur. v, s 

İSMAİL FAZIL PŞ ; (Yozgad) — B u , benim 
sualime cevap değildir^ Bugün on beş bin lirayı 
nereden verdiniz? 

MALÎYE V, FERİT B ; (Devamla) — Sivas 
hattının bütçesinden verdini. . 

İSMAİL FAZIL Pş,, (Yozgad) ^ Onun büt
çesini buraya, ilâve etmeğe .-. hacet , yoktur. Zira 
alacağı vardır. İste benim dediğim bu. I 

MALİYE Y., FERİT B, - - Alacağı yok Paşa! 
alacağı yoktur, öğreniniz. , 

İSMAİL FAZIL Pş. ,. (Yozgad) — Bana öğ
retmeğe hakkınız yoktur, alacağı vardır..(Gürül
tüler) . Kerem buyurun, bu mesele hallolunmak- I 
dır. Yüz on ilâ,yüz.yirmi bin lira para verdiniz, I 
nereden verdiniz? Tahsisattan mı verdiniz? Yok
sa...- -.' , • x 

MALİYE V; FERITJB. — Müsaade bu
yurunuz Paşa Hazretleri Ditıreyim. (Akşam oldu 
sesleri). Mütalâatımı bitireyim, daha bitirmedim. 
Cevabım var efendim. (Yarın yarın sesleri). 
(Devam devam sesleri). Reis Beyefendi; 
yarın devamını söylüyorlar. Binaenaleyh Paşa 
Hazretlerine bir iki kelime daha söylemekle sö- H 
züme hitam vereceğim. 

Paşa Hazretleri kırtasiyeden bahis buyurdu
lar. Maliye kırtasiyesinin miktarı bütün devair 
ve vilâyat dâhil olduğu halde otuz iki bin beş yüz 
liradan ibarettir. Bunun iki bin beş yüz lirası. 
merkez için. Otuz bin lirası da taşra içindir. Bu 
suretle yani iki misli değildir. 

İSMAİL FAZIL Pş, (Yozgad) — Buradaki 
matbu yazı ya nedir? 

MALİYE V. FERİT B. — Sonra efendim, 
Tahsisatı Seniyeden bahis buyurdular. Efen
diler! Tahsisatı Seniye meselesi Heyeti Celile 
huzurunda, hattâ ilk muvakkat bütçede bile 
mevzuubahis olmuş ve Heyeti Celilenizin tasvi- | 
bine iktiran etmiş bir meseledir. Bugün elan I 
şekli Hükümetimizi tebdil etmediğimiz bir Hilâ
fet ve Saltanata olan ihtiyacımızı inkâr etmedi
ğimiz ve etmiyeceğimiz için şüphesiz ki böyle bir 
makam mevcuttur. Bu makamı muallânın üze
rine oturmağa sahip ve salih olan zat buraya | 

I geldiği zaman onun Tahsisatı Seniyesi kemali 
i memnuniyetle kendisine ita edilecektir. (Alkış-: 

lar). Binaenaleyh 1336 bütçemizi tanzim eden 
Maliye Vekili, eğer bu ciheti unutmuş olsaydı, 
o zaman vazifesini ifa etmemiş olurdu. Ben Tah
sisatı Seniyeyi oraya ithal etmekle zannediyo
rum ki milletin ve Heyeti Celilenizin en samimi 
hissiyatına tercüman oluyorum. (Bravo sesleri). 

ÖACI AHMED HAMDİ B, (Mu§) — BugüÜ 
sarfolumnamTş yâ? 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Tabii sar-
f olunmamış. Şüphe yok. Her zaman tekrar et
miş olduğum veçhile; bu memleketin ve bu mil
letin mukadderatına vaziülyed olan millet bura
da içtima etmi§tir ve burada saltanat ve hilâfet 
makamına kaim olan zat ancak o tahsisatı ala
bilir. Fakat ondan beş, para sarfedilmemiştir. 
Fakat yeri vardır. Ledelicap sarf edilecektir. 

i Sonra efendiler; bizim bütçe muamelâtında bir 
çok sarfiyatı gayri muhikka ve hattâ sirkat tâbi
rini - filhakika tadil etmekle beraber - maalesef is-
timal ederek bu surette lüzumsuz sarfiyatta bu
lunduğumuzdan bahis buyurdular. Adeta mille-

I tin malının, milletin parasının israf edildiğinden 
i bahis buyurdular. 

Bundan herkes kolaylıkla bahsedebilirdi.. Fa
kat Paşa Hazretleri söylememeli idi. Elan daha 
hakkınız olmadığı halde milletin arabasiyle gi
dip geliyorsunuz. Bugün daha kolordunun eşya
larında oturuyorsunuz. 

İSMAİL FAZIL Pş. (Yozgad) — Ne vakit 
istenildi de vermedim? Acaba ayıp değil midir 
ki... . .Buna da efendiler, cevap vereceğim. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. (Devamla) — 
Binaenaleyh sarfiyatı gayri muhikayı bizde a-
ramalıyız. 

İSMAİL FAZIL Pş, (Yozgad) — Cevap ve
receğim. Efendiler bu benim haysiyetime doku
nur bir sözdür. Bunu kabul etmem. Altmış se
nelik bu devlette bir mevkii mühteremem var
dır. Bugün bindiğim araba kendi arabam ve 
kendi hayvanımdır. Bunda hata ediyor. Bunu 
tahkik etmenizi rica ederim. İkincisi; oturdu
ğum eşya kolordunun eşyasıdır. Benim oğlum 
Ali Fuat burada Yirminci Kolordu Kumandanı 
iken - onu siz takdir ediniz, başka bir şey söyle
mem, onun kumandanlık zamanmda oturduğu 

I evinde oturuyorum, onun eşyaşıdır, Ne vakit 
isterlerse alabilirler. Bunu reddediyorum. Hay-

I siyet noktasına gelince; siz çok geri kalırsınız. 
| Lâf ile olmaz, asar meydandadır ((Mrültüler). 

REİS— Cumartesi günü içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saata: 5,30 
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Jandarma bütçesinde münakale icrasına dair kanunu kabul edenler: 

Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta) > Musa Kâzım 
Ef. (Konya), İsmail Fazil Pş, (Yozgad), Hacı 
Şükrü B. (Diyarbekir), Atıf B. (Kayseri), Ah
met E t (Yozgad), Ömer Mümtaz B. (Ankara), 
Ziya B. (Sivas), Dr. Ali Haydar B. (Genç), 
Kadri Ahmet B. (Diyarbekir), Mahmut Sait B. 
(Muş), Emir Pş. (Sivas), ismail Remzi B, (İs
parta), ismail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahip), 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Abdurrahman 
Lâmi Ef. (Ayıntab), Hasan Basri B. (Karesi), 
Hacı Ahmet Hamdi Ef. (Muş), Hakkı B. (Er
gani), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Vehbi B. 
(Niğde), Cevdet B. (Kırşehir), . Ömer Lûtfi 
B. (Amasya), Muhtar B. (istanbul), Hafız İb
rahim Ef. (İsparta), Halil İbrahim B. (izmit), 
Mehmet Şevket B. (Sinob), Ata B. (Niğde), 
Mahmut Esat B. (izmir), Derviş B. (Mardin), 
Operotör Emin B. (Bursa), Fikri B. (Genç), 
Muhittin Baha B. (Bursa), Sadettin B. (Mente
şe), Tunalı Hilmi B. (Bolu), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), Sadık B. 
(Kırşehri), Mesut B. (Karahisarı Şarki), Ah
met Hamdi B. (Ertuğrul), Ali Ulvi B. (Bur
dur), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Ferit B. (Ço
rum), Rıza B. (Yozgad), Rasim B. (Cebelibe
reket), Hamdi Namık B. (İzmit), Nüzhet B. 
(Ergani), Hasan B. (Van), Dr. Suat B. (Kas
tamonu), Ruşen B. (Gümüşane), Rüstem B. 
(Oltu),-Kâzım B. (Karesi), Ali Vasıf B. (Genç), 
Hüseyin Avni B. (Erzurum), Yahya Galip B. 
(Kırşehri), Hüsrev B. (Trabzon), Esat B. (Lâ-

zistan), Abdülhak Tevfik B . (Dersim), Avni 
B. (Saruhan), Atıf Ef. (Ankara), Şerif B. 
(Sinob), Şakir B. (Ankara), Mehmet B. (Bi
ga), Ahmet Feritt B. (İstanbul), Nuri B. (Bo
lu), Mahmut Celâl B; (Saruhan), Mustafa 
Akif B. (Diyarbekir), Tufan B. (Hakkâri), Zi
ya Hurşit B. (Lâzistan), Fikri Faik B. (Genç), 
Hacı Bekir Ef. (Konya), Abdülgafur E. (Ka
resi), Ali B. (Amasya), Behçet B. (Kângırı), 
Halil İbrahim B. (Antalya), Hüseyin Hüsnü B. 
(Bitlis), Rüştü B. (Ergani), Mustafa Lûtfi B. 
(Siverek), Abdülgani B. (Siverek), ismail B. 
(Erzurum), Nafiz B. (Canik), Mehmet Ef. 
(Adana), Hasan Ef. (Denizli), Rifat Ef. (Kon
ya), Süleyman Sırrı B. (Yozgad), Dr. Abi-
din B. (Lâzistan), Bahri B. (Yozgad), ismail 
Safa B. (Mersin), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), 
Muhtar Fikri B. (Mersin), Mehmet Ragıp B. 
(Amasya), Ali Rıza Ef.: (Batum), Vehbi E i 
(Konya), Yusuf Ziya B. (Mersin), Ömer Veh
bi Ef. .(Konya), Hakkı Hami B. (Sinob), Neşet 
B. (Kângırı), Yasin B. (Oltu), Tahsin B. (Ay
dın), Yunus Nadi B. (İztfıir), Haydar Lûtfi B. 
(İçel), Nusret B. (Erzurum), Hamdi B. (Amasya) ,• 
Yusuf İzzet Pş. (Bolu);, Mehmet Emin B. (Er
gani), Ziya B; (Kângırı), Salih Ef. (Siird), 
Ahmet Hilmi B. (Kayseri), Tahir Ef. (Kân
gırı), Mustafa B. (Karahisarı Şarki), Hacı Ali 
Ef. (İçel), Rifat B. (Kayseri), Âsim B. (Er
zurum), Feyyaz Âli B„ (Yozgad), Sırrı B. 
(izmit). 

Hüseyin Hüsnü Ef. (Üsküdar). 

Müstenkif 

» » - « 

Emniyeti Umumiye bütçesinde münakale icrasına dair kanunu kabul edenler: 

Yahya Galip B. (Kırşehir), Mehmet B. (Bi
ga), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Kadri Ahmet 
B. (Diyarbekir), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), 
Sadık B. (Kırşehir), Hakkı B. (Ergani), Hamdi 
Namık B. (izmit), Nüzhet B. (Ergani), Derviş 
B. (Mardin), Zekâi B. (Adana), Rüstem B. 
(Oltu), Ruşen B. (Gümüşane), İsmail Fazıl Pş. 
(Yozgad), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), İs
mail Remzi Ef. (İsparta), Mustafa Vasfi B. 
(Tokad), Atıf Ef. (Ankara), Dr. Fikret B. 
(Kozan), Ata B. (Niğde), Şakir B. (Ankara);, 
Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Hüsrev B. (Trab
zon), Yunus Nadi B. (İzmir), TahsinB. (Aydın), 
Muhiddin Baha B. (Bursa), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Abdülhak Tevfik B. (Dersim), Opera

tör Emin B. (Bursa),. Ahmet Ef. (Yozgad), Ha
lil İbrahim B. (İzmit), Ziya Hurşut B. (Lâzis
tan) , Muhtar B. (Mersin), Tufan B. (Hakkâri), 
Şerif B. (Sinob), Mehmet Şevket B. (Sinob), 
Dr. Adnan B. (İstanbul), Hüseyin Hüsnü Ef. 
(İsparta), Rasim B. (Cebelibereket), Esat B. (Lâ
zistan), Rıza B. (Yozgad), Hüseyin Avni B. 
(Kozan), Avni B. (Saruhan), Mahmut Sait B. 
(Muş), Salih Ef. (Erzurum), Nuri B. (Bolu), 
SalâhaddinB. (Üsküdar), Ali Ulvi B. (Burdur), 
Kâzım B. (Karesi), Hacı Bekir Ef. (Konya)„ 
Naim Ef. (İçel), Abdulhalim Çelebi Ef. (Kon
ya), Kâzım Hüsnü B. (Konya),, Hafız ibrahim 
Ef. (İsparta), Mazlum Baba Ef. (Denizli), Ah-
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met Hamdi B. (Ertuğrul), Dr. Ali Haydar B. 
(Genç), Ahmet Ferid B. (İstanbul), Ferid B. 

Haydar Lûtfi B. (İçel), Ahmet Hilmi B. 
(Kayseri), Behiç B. (Kângırı), Mustafa B. (Ka-
rahisarı Şarki), Sami B. (İçel), Haeı Mustafa 
Ef. (Ankara), Bahri B. (Yozgad), Mehmet Emin 
B. (Ergani), Ali Rıza Ef. (Batum), Yusuf İz
zet Pş. (Bolu), Abdulgafur Ef. (Karesi), Ha
lil İbrahim B. (Antalya), Fikri Faik B. (Genç), 
Ali B. (Amasya), Mustafa Akif B. (Diyarbe-
kir), Hamdi B, (Amasya), Ziya B. (Kângırı), 
Eüştü B. (Ergani), Hüseyin Hüsnü B. (Bitlis), 
Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan), Abdurrahman Lâmi 

(Çorum), Mahmut Celâl B. (Saruhan), Reşat 
B. (Saruhan), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde). 

Ef. (Ayintap), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Ri-
fa tB. (Kayseri), Sait B. (Kângırı), Hacı Şükrü 
B. (Diyarbekir), Rifat Ef. (Konya), Abdulgani 
B. (Siverek), Nüsret Ef. (Erzurum), Tahir Ef. 

(Kângırı), Ömer Vehbi Ef. (Konya), Hakkı Ha
mi B. (Sinob), Ali Vasıf B. (Genç), Celâl B. 
(Genç), Yasin B. (Oltu), Yusuf Ziya B. (Mer
sin), Vehbi Ef. (Konya), Atıf B. (Kayseri), Ce
mil B. (Kütahya), Hasan Hüsnü Ef. (Üsküdar), 
Ismaill B. (PJrzurum),, Neşet B. (Kângırı). 
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