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BÎRÎNCÎ CELSS 
Açılma saati : 1,20 sonra 

REtS — İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Fayyaz Âli B. (Yozgad) 

REİS — Celseyi açıyorum. Zaptı sabık hü
lâsası okunacak ^ 
(Kâtip Feyyaz Âli Bey zaptı sabık hülâsasını 

okudu) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 
Birinci celse 

Celâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyaset
lerinde saat bir kırkta bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraet ve tashihen kabul olundu. Heyeti 
Vekileden mevrut vilâyatı müstevliye memurini 
hususiyesinin harcırahlarına dair lâyihai kanu
niye Muvazenei Maliye Encümenine, icrayi ta
babet hakkındaki lâyihai kanuniye Sıhhiye En
cümenine, maluliyetleri hasebiyle bazı eşhasın 
bakiyei müddeti cezaiyelerinin aflanna dair üç 
takım evrak' ile, harpte yararlık gösteren mah-
kûmînin aflanna dair lâyihai kanuniye Adliye 
Encümenine, Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı 
Beyin memurin harcırahlarına, Kayseri Mebu
su Ahmet Hilmi Beyin Bağdat şimendifer hat
tının kayseriye temdidine ve Konya Mebusu Ri-
fat Efendi ile rüfekasınm Akşehir kazasının 
livaya tahviline dair teklifleri Lâyiha Encümeni
ne havale olundu. Âzayi kiramdan dokuz za
tın mezuniyetlerine müteallik Divanı Riyaset 
karan kabul olundu. İnönü meydan muharebe
si dolayısiyle tebrik telgrafları gönderen mahal-
lerle kırk bin lira iane veren Samsun ahalisine 
teşekkürname yazılması takarrür etti. Şûrayi 
Devlet makamına kaim olacak heyetin teşkili 
hakkındaki kanunun biranevvel müzakere edil
mesine dair Heyeti Vekile tezkeresi kıraet ve 
kanunun müstaceliyet karariyle bütçeye terci-
han müzakeresi kabul olundu. Bilâhare Reis Pa
şa Hazretleri tarafından son günlerde İstanbul' 
da Tevfik Paşa Hazretleriyle cereyan eden mu
haberat hakikında izahat ita ve müzakere cere
yan ederek Bayazıt Mebusu Dr. Refik Beyin 
takriri mucibince beyanatı vakıanın Meclisin 
muhassalai mücahedat ve mücadelesi olduğu ka
bul olunarak teneffüs için celseye nihayet verildi. 

İkinci celse 
Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetle

rinde zevali saat üçte bilinikat İzmit Mebusu 
Sırrı Beyle refikinin Ereğli kömür ocaklarına 

müteallik sual takriri İktisat Vekâletine havale 
ve Yahya Galip Beyin Ziraat Bankası memur
larına altın akça olarak maaş verilmesinin me-
nedilmesine dairv takriri kıraet ve bu mesele bir 
kararı katiye iktiran edinceye kadar bilûmum 
maaşatın evrakı nakdiye olarak tediye edilmesi 
için Heyeti Vekileye tezkere yazılması tekarrür 
etti. Rusya'dan avdet etmiş olan Bekir Sami 
Beyin izahat vermesine dair takririn ruznamei 
âtiye alınması tensip edildi. Bilâhare Şûrayi 
Devlet teşkiline dair olan kanunun heyeti umu-
miyesi hakkında müzakere cereyan ederek naza
rı dikkate alınan Nafiz Beyin takriri veçhile 
tesbit edilmek üzere Dahiliye ve Adliye Encü
menlerine havale olundu. Adliye Vekâleti için 
mevrut namzet listesi kıraet ve intihabın içti
mai âtide icrası kabul ve pazar günü içtima 
edilmek üzere saat beşte celseye nihayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip ^ Kâtip 
Hasan Fehmi Fayyaz Âli Mehmet Rasim 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, geçen defa 
arzedemedim. Zabıt münasebetiyle arzediyorum. 
Eskişehir yüz binlerce lira iane verdi ve son defa 
İnönü muharebesi münasebetiyle bir çok feda
kârlıklarla beraber otuz kırk bin lira da bu defa 
topluyorlar. Belki Riyaseti Celilece bunların 
sâyileri takdir edilmiştir. Fakat böyle bir şey 
vukubulmamış ise hatırdan çıkmamasını teklif 
ederim. 

REİS — Hatırımda kaldığına göre zannedi
yorum Eskişehir ahalisinin ibraz ettikleri feda
kârlık dolayısiyle münasip bir şekilde telgraf ya
zılmıştır. Maamafih tetkik ederiz, yazılmamış 
ise yazılır efendim. Zaptı sabık hakkında başka 
mütalâa var mı? 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — İstanbul ile 
bura arasında cereyan eden muhaberat okunduk
tan sonra iki takrir verilmiştir. Bunlardan birisi 
Refik Beyin, diğeri Zekâi Beyindir. Refik Be
yin takriri; muhaberatın Meclisin kanaatma te
vafuk ettiği mealinde idi. Halbuki Zekâi Beyin 
takriri; bunun malûmat kabilinden Mecliste okun
duğuna dair idi. Bu takrirlerin her ikisi de ka
bul olunmuştu. Halbuki zabıtta yalnız Refik 
Beyin takriri yazılmış, Zekâi Beyin takriri de 
kabul olduğuna göre, zabıt hulâsasının bu su
retle tashihini teklif ederim. 

— 495 — 
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REİS — Pekâlâ efendim, Zekâi Beyin takri

ri de işaret edilsin. Başka mütalâa var mı efen
dim? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zabıt 
hulâsasında içtimai âti pazartesi yazılmış, pa
zar olacaktır. Onun da tashihini bendeniz teklif 
ederim. 

RE IS — Pekâlâ dermeyan olunan tashihat 
veçhile zaptı sabıkı kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. Zaptı sabık tashihan kabul edilmiştir 
efendim, 

9.—MAZBATALAR 

1. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Beyin, 
bir hükkâm medresesi küşadı hakkında teklifi 
kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/195 
M.) 

RElS — Hükkâm medresesi küşadı hakkındaki 
teklifin; şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var, münasip buyurursanız 
Maarif ve Adliye Encümenlerine havale edelim. 
(Anlaşılmadı sesleri). 

; Mektebi Hukuk ile mektebi kuzatın tevhidi 
ile Anadolu'da bir hükkâm mektebi küşadı hak
kındadır. Lâyiha Encümeni şayanı müzakere 
olduğunu tensip ediyor. Maarif ve Adliye Encü
menlerine havale ediyoruz. 

.VEHBÎ B. (Karesi) — Muvazene ve Şer'iye 
Encümenlerine de gitmek lâzım. Şer'iyenin bu
na hiç mi münasebeti yok? 

VEHBÎ Ef. (Konya) —Şer ' iye Encümeni
ne de havale olunmak lâzımdır efendim. 

REÎS — Pekâlâ; Şer'iyeye de gitsin. 

2. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
düello usulünün ihdasına dair teklifi kanunisi 
ve Lâyiha Encümeni mazbatası (2/195) 

REÎS — Düello âdetinin ihdası hakkındaki 
teklifin reddine dair. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Düello âdetinin lüzumu ihdas ve kabulüne 

dair Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin Ma
kamı Riyasetten muhavvel teklifi kanunisi Encü
menimizce mütalâa olundu. Şeriatı garrayi Ah-
mediye ve ananâtı kadimei islâmiyeye münafi 
ve şimdiye kadar sabık Meclisi Mebusıanca kabul 
edilmiyerek reddolunan bir âdeti sakimenin mil
letin, yegâne harisi din ve şeriat telâkki ettiği 
bu Meçlisi Âlice ibdai bittabii rehini cevaz ola-
mıyaeağından muvafiki hikmet ve şeriat olmıyan 
teklifi mezkûrun Encümenimizce reddile Heyeti 
Umumiyeye arzına karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Na. M. M. 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı 
Kâtip 

Cemil; Gelil 

REÎS -r- Efendim, Lâyiha Encümeninin maz
batası reddi munzamdır. Mazbatayı kabul edenT 

ler lütfen el kaldırsın. Mazbata kabul edildi. 
Binaenaleyh teklifi kanuni reddolundu efendim. 

3. -r- Ergani Mebusu Rüştü Beyle rüfekası-
nın, Polo kazasının liva haline ifrağına dair 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/209 M.) 

REÎS —- Palo kazasının müstakil liva haline 
ifrağı hakkındaki teklifin şayanı müzakere olup 
Dahiliye Encümenine havalesine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var, tensip buyurursanız 
Dahiliye Encümenine havale edelim. (Muvazenei 
Maliyeye de sesleri) Muvazenei Maliyeye tabiatiy-
le gidecek efendim. 

4. — Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
Selmanlı nahiyesinin Yozgad'a raptı hakkında 
teklifi kanunisi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/218) 

REÎS — Selmanlı nahiyesinin Yozgad sanca
ğına ilhakına ve Topaç karyesinin merkez itti
hazına dair olan teklifin şayanı kabul olup Hey
eti Vekileye havalesi hakkında Lâyiha Encümeni 
mazbatası var, okunacak. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Mukaddema Yozgad sancağı merkezine mer

but iken vüzerayi sabıkadan Memduh Paşanın 
Ankara Valiliği zamanında Kırşehri'hin Keskin 
kazasına ilhak edilmiş olan Selmank nahiyesinin 
kemafissabık Yozgad livasına ve merkezinin de 
daha vasatta bulunan Topaç karyesine nakli lü
zumuna dair Süleyman Sırrı Beyin takriri En
cümenimizce mütalâa ve kıraet olundu. Nahiyei 
mezkûrenin esasen Yozgad'a merbut ve kurbiyeti 
olması ve iktisadiyat ve hususatı idariyesihin de 
kamilen Yozgad livasiyle münasebettar bulun
ması ve en yakın kurasının Keskin kazasına lâa-
kal on dört saat mesafede olmakla beraber arada 
cereyan eden Delice Nehirinin halkın mürur ve 
uburunu işkâl eylemekte bulunması hasebiyle 
menafii hakikiyei halka muvafık olan teklifi mez
kûr Encümenimizce şayanı kabul görülmekle ic-
rayi icabı zımnında Heyeti Vekileye havale 
ve tevdi kılınmak üzere Makamı Gelili Riyasete 
takdim kılındı. 

25 Kânunusani 1337 
Lâyiha En. Rs. M M . Kâtip 
Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Müsa
ade buyurulursa izahat vereyim. . . . . . . , ' . 

REİS — Heyeti Vekileye havalesini Encü
men gösteriyor, Onun hilâfına mütalâa varsa söz 
vereyim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hayır 
hilâfında söz istemiyorum. îzah etmek içindi. 

REÎS — Encümenin mazbatası mucibince 
Heyeti Vekileye tevdiini tensip buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Heyeti Vekileye havale olundu 
efendim. 
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3. — ÂZA Yİ KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Lâyiha Encümeni kâtipliğine muvakka
ten İstanbul Mebusu Neşet Beyin intihap olun
duğuna dair Encümen Riyaseti tezkeresi 

REÎS — Lâyiha Encümeni kâtipliğinin Neşet 
Beye muvakkaten tevdiine dair Encümen mazba
tası var. Ittıla hâsıl olmak üzere Heyeti Celileni-
ze arzolunuyor efendim. 

5. — Hiyaneti vataniyeden mevkuf bulunan 
Ergani Müftüsü Salih Efendi hakkındaki evra
kın gönderildiğine dair Adliye Vekâleti tezke
resi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Ergani Müftüsü Salih Efendi hak
kındaki mahkeme hükmünün muvafıkı kanun 
görülmediğine ve evrakın Dahiliye Vekâletine 
havalesine dair Adliye Encümeni mazbatası oku
nacak efendim. 

Adliye Encümeni mazbatası 
Büyük Millet Meclisi âzalarının hini intiha

bında bu mesele esasıatma muhalif beyanatta bu
lunmak ve muhalif rey ita eylemek suretiyle hi
yaneti vataniyede bulunduğu iddiasiyle maznu
nu aleyh olan Ergani müftüsü Salih Bey hak
kında Ergani Bidayet mahkemesinde icra kılınan 
muhakeme neticesinde maznunu mumaileyhin hi
yaneti vataniye maddesinden ademi mesuliyetine 
ve ancak esnayi intihapta Meclisi idare âzaları
nın Makamı mutasarrıf iden içtimaa davetinde 
maznunu mumaileyhin ademi icabet suretiyle 
âmirin emrini bir gûna sebebi makul olmaksızın 
ifa, eylçmediğinden üç lira cezayi nakdi ile ic
rayı müeazatına dair sâdır olan 10 Haziran sene 
1336 tarihli ilâm ve evrakı müteferriası müta
lâa kılındı. , 

Mahkeme kararının ademi mesuliyete ait kıs
mı muvafıkı kanun görülmüş ise de vazifeden 
münbais bir fiili memnuadan dolayı bir memurun 
icrayı mahkemesi için evvelemirde (Memurini mül
kiye, muhakematı) kanunu mucibince merciince 
tahkikatı iptidaiye icra ve lüzumu muhakeme 
kararı ita olunduktan sonra mahkemei aide-
sinde muamelei kanuniye ifası mukteziyatı ka-
nuniyeden bulunduğu 'cihetle mahkemenin bu 
baptaki hükmü muvafıkı kanun görülmediğin
den refile muktazayi kanunisinin ifası zımnında 
evrakın Dahiliye Vekâleti celilesine tevdiine 
karar verilmesinin Heyeti Umumiyeye arzı te
zekkür kılındı. . 

27 Kânunusani 1337 
Adliye Encümeni Reisi M. M. 

Karahisar Canik 
Hini imzada bulunmamıştır Ahmet Nafiz 

Âza Aza Âza 
. Dersim; Sinob Muş 

AbdülhakîTevfik Hakkı Hami Mahmut Sait 
Âza > ; 

Amasya 
Mehmet Ragıp 

. 1337 C : l 
. REÎS — Adliye Encümeni mazbatası hakkın

da mütalâa var mı efendim? (Yok sesleri) Ad
liye Encümeni mazbatasını kabul buyuranlar... 
Lütfen e] kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Evrak Dahiliye Vekâletine gönderilecek. 

6. — Hiyaneti vataniye ile mahkûm İshaklı 
nahiyesi ahalisinden Yusuf Hoca ile İsmail ağa 
hakkındaki evrakın gönderildiğine dair Adliye 
Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm is
haklı nahiyesi ahalisinden Yusuf Hoca ile ismail 
Ağa hakkındaki evrakın ikmali muamelesi için 
iadesine dair Adliye Encümeni mazbatası var. 
Muamele noksan olduğu için o noksanları ikmal 
edilmek üzere encümen evrakın iadesine dair 
mazbata tanzim ediyor. Okunmasını arzu bu
yuruyor musunuz efendim? (Hayır sesleri). 

Adliye Encümeni mazbatası mucibince evra
kın Adliye Vekâletine tevdiini kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Evrak Adliye Vekâletine 
iade edilecek efendim. 

6..— TAKRİRLER 

1. — Bolu Mebusu Tundlı Hilmi Betyin, ten
sikata müteallik takririnin kadro encümenlerin
den müntehap bir hususi encümene havaleline 
dair takriri 

REÎS — Tunalı Hilmi Beyin tensikata mü-
taallik takririnin Kadro Encümenlerinden mün-
tahap bir hususi encümene havalesine dair tak
riri var. Malûmu âlileri evveLce Hilmi Bey teşki
lâta müteallik uzun bir teklifi Heyeti Celilenize 
takdim etmişti. Bütçe ile müzakeresi tensip edil
di. Heyeti Celilenize şimdi diğer bir takrir ile, 
bu takririnin memurin kadrolarını tesbit ile mü
kellef olan encümenlere verilmesini teklif edi
yor. Tensip buyurursanız Kadro Encümenlerine 
verelim. Kadro Encümeni tetkikatmı icra etsin. 

VEHBÎ B. (Karesi) — On bir aded Kadro 
Encümeni var. Bunlar bugüne kadar vazifelerini 
bitirmişlerdir. Çünkü on beş gün geçmiştir. 
Bu müddet zarfında vazifesini bitirmeyen en
cümenler bitirmeye mecburdur. Binaenaleyh 
bir gün tâyin edilip heyeti umumiyesi toplan
sın ve o gün bu takrir de müzakere edilsin. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Müsaade bu
yurur musunuz efendim? Bendenizin teklifim, 
on bir encümen vardır, bunlardan her encümen
den birer kişi intihap edilsin, on bir kişilik bir 
encümen tarafından tetkik edilsin ve mümkün 
olabildiği kadar süratle elden çıksın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — On bir 
kişilik encümen olur mu hiç? !.. 

REÎS — Efendim, kadro encümenlerinin he
yeti umumiyesine Hiilmi Beyin takririni veriyo
ruz. îçtima günleri için kendileri gün tahsis et
sinler ve davet etsinler veyahut tensip buyurur-
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sanız Makamı Riyaset bir tezkere ile veya tah
taya yazmak suretiyle ilân eder ve yevmi muay
yende toplar ve lâzımgelen muameleyi ikmal eder. 

2. — Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, Heyeti Sekilenin vazife ve salahiyetlerini 
tesbit edecek olan kanun lâyihasını tanzim ede
cek encümenin intihabına dair takriri 

RElS — Heyeti Vekilenin vazife ve salâhi
yetlerini tesbit edecek Encümeni Mahsusun teş
kiline dair Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin bir takriri okunacak efendim: 

Riyaseti Celileye 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun yedinci mad

desi ahkâmınca Heyeti Vekilenin vazife ve sa
lâhiyetlerini tesbit etmek üzere Kanunu Mah
sus yapılması kabul buyurulmüş olup bu bapta 
müteaddit teklifler mevcut olduğundan bunla
rın tevhidi ve bir esasa raptı için Encümeni 
mahsus teşkil buyurulmasını teklif ederim. 

29 Kânunusani 1337 
Erzurum Mebusu 
Hüseyin Avni 

HASAN* BASRl B. (Karesi) — Encümeni 
mahsus esasen vardır efendim. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim yeniden bir 
encümen intihap edilsin daha iyi olur. 

Kimi âzası gitti, kimi mezuniyet aldı gitti, 
'. devam etmediler. Binaenaleyh yeni bîr encümen 
teşekkül etsin ve devam etsinler... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şube
lerden intihap edilsin. 

REÎS — Heyeti Vekilenin vazife ve salâhiye
tini. tâyin edecek kanunu tanzim etmek üzere 
bir Encümeni Mahsus teşkilini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 
Nizamnamemiz mucibince her şubeden intihap 
edilmek suretiyle ikmali olunur. Rica olunur ki 
encümenler de biran evvel bu intihabı yapsınlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Şua-
battan kaçar kişi olacak? 

REÎS — Encümenler on beş zattır, asıl olan, 
fakat on âza ile de içtima mümkündür. Binaen
aleyh nizamname mucibince hareket eder. 

HÜSEYİN HÜSNÜ E£ (İsparta) —Reis Bey 
şubelerden mi, encümenden mi efendim ? 

REİS — Şubelerden intihap edilecek. 
SIRRI B. (İzmit) — Hariciye Encümeni için 

intihap yapılacaktı, elan ikmal buyurmadılar. 
Zannederim ki, Meclisi Ali hariç ile itilâf ar
zu buyurmuyor. Eğer kendi zihniyetine teva-
fık etmiyorsa Hariciye Encümenini lağvedelim. 
Bir kere mesaili hariciye ile iştigal' arzu buyu-
ruyorlarsa lütuf buyursunlar, bari azalarını in
tihap etsinler. (Pek doğru sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim bu 
vesile ile şubelerden istirham ederim, İrşat En
cümeninin münhal bulunan âzalıkları için birer 
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ikişer âza intihap buyursunlar efendim (Han
deler) . 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey! Bu encü
meni mahsus mühim bir meseledir. Arkadaşların 
geçen gün gösterdikleri zihniyete nazaran bu hu
susta istical etmek istiyorlar. Binaenaleyh ben
denize kalırsa tarafı âlinizden namzet göstermek 
suretiyle ikinci celsede bu işi neticelendirmek 
daha muvafık olur. Hepsinden münasip olur. 
(Olmaz sesleri). Çünkü şubelerde bu bir ayda 
neticelenir. Nitekim Encümeni Mahsusa bir ay-
danberi âza intihap edecek şubeler vardır. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — O halde şube
leri lağvetmelidir efendim. 

REİS —• Efendim; encümen azasının sureti 
intihabı Nizamnamemizce tâyin etmiştir. Şube 
âzasından rica ederiz. Şimdi celse arasında top
lanırlar ve azalarını intihap ederler. Hariciye 
Encümeninde mevcut olan mürihalâta da her hal
de âza intihabını yine tekrar olarak şubede bu
lunan rüfekadan rica ederiz. 

ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Maarif En
cümenini de ilâve buyurun. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Müsaade, bu
yurur musunuz ? Usulü müzakereye dair bir iki 
kelime arzedeceğim. Ef endim, şubelerden inti
hap edilecek olan encümenlerin mahiyeti ni
zamnamede gösterilmiş olan encümenlerden iba
rettir. Halbuki, Vehbi Beyin buyurdukları gibi 
bu mevzuubahs olan encümen bütün encümen
lerin fevkinde bir vazifeyi haiz olacaktır. Bi
zim Encümeni Mahsus namiyle yadettiğimiz ka
nuni muamelâtın memlekette ehemmiyeti tari-
hiyesini isbat etmeğe hacet yoktur. Bu muazzam 
işin başlangıcıdır. Bu vazife ve salâhiyeti tah-

. dit etmek, binaenaleyh bu suretle başlanacak işi 
şubelerden intihap edilecek encümene bırakmak 
bendenizce doğru değildir. Bu işi diğer işler de
recesinde ehemmiyetli bir iş telâkki edelim. 
Bundan sonra bir günde içtima edilsin ve içi
mizde cidden hukuka aşina olan, bu gibi muame
lâttan, hukuku esasiyeden behredar olan arka
daşları tefrik edelim ki bundan sonraki veza-
if te o encümene verilmek lâzım gelecek, bu da 
bir encümeni mahsus olacaktır. Bunun için ge-
lecok ruznameye ithalini ve Meclisten on beş 
kişinin intihap edilmesini teklif ederim. (Çok 
muvafık sesleri). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Nizamname de mü
saittir. Efendim nizamnamede bu da vardır. 

REÎS — Encümeni Mahsus azalarını Nizam-
namei Dahili mucibince şubelerden intihap etmek 
asıldır. Fakat yine Nizamnamei Dahilî mucibin
ce heyet arzu ederse doğrudan doğruya intihap 
eder. Binaenaleyh doğrudan doğruya Heyeti 
Umumiyeden intihap hakkında bir teklif vâki 
oldu. Reyinize arzediyorum. Kabul buyurduğu» 
nuz takdirde (şubelerden sesleri) intihabın He
yeti Umumiyece icra buyurulmasını tensip eden
ler lütfen el kaldırsın. 
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Kabul edilmedi. Şubelerden intihap edilecek 

efendim. 

5. — TEKLİFLER 
1. — Diyarbekir Mebusu Kadri Ahmed Bey

le rüfekasınm, meni tezvirdi Kakında teklifi ka~ 
nunisi (2/219) •, 

R3ŞİS — Meni tezvirat hakkında Diyarbekir. 
Mebusu Kadri Beyle rüfekasırim teklifi kanunisi 
var, Lâyiha Encümenine gönderiyoruz. 

2. —Kütahya Mebusu Cemil Beyin, muha
rebe esnasında hidematı kudsiye ifa eden Kü
tahya hanımları hakkında takriri 

REİS — Muharebe esnasında hidematı kud
siye ibraz eden Kütahya hanımları hakkında 
Cemil Beyin takriri okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Kahraman kıtalarımızın savleti diliraneleriyle 

bundan akdem usatm Kütahya civarında mak-
huren tart ve tenkil edildikleri esnada yedi şef
kati maderane ve hâheraneleriyle muazzez mec-
ruhinimizin yaralarını sarmak ve kahraman 
askerlerimize yegân yegân hedayayı mütenevvia 
takdim eylemek gjbi Kütahya kadınlarının pek 
büyük hidematı kudsiye ve hamiyyeti vataniyye 
ibrazına şitaban olduklarını kemali fahrü sü-
rurla-haber aldım. 

Osmanlı âlemi nisviyetinin daima meşhudu 
uyunu şükran ola gelen şefik ve nüvazişkâr ha
yatı rakikai ulviyelerini bir kat daha teyit ve 
ilâ eyliyen Kütahya kadınlığının şu sayam teb
rik' hamiyeti hudapesendanesinden rüfekayı muh-
teremenin haberdar olmaması ve bu suretle şu 
hizmeti vataniyenin Meclisi Âlinin semi ıttıla ve 
takdirinden mehcur kalabilmesi kanaatiyle şu 
takriri takdime müsareat eyledim. Maksadım sırf 
itayi malûmattan ibarettir efendim. 

Kütahya Mebusu 
• . . . • • • C e m i l 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Teşek-. 
kür ederiz. Bütün kadmlık âlemine. Bu fedakâr
lığı harbi umumide de gösterdiler. 

7. — MUHTELİF EVRAK 
1. — Orduya tayyare hediye ettiğine dair tüc

cardan Erzurumlu Nafiz \Beyin telgrafı 
REİS— Orduya tayyare ihda eylediğine dair 

Erzurumlu Nafiz Beyin telgrafı: 
Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal Paşa 

Hazretlerine 
İstanbul'dan mubayaa eylediğimi ve buraya 

celbine muvaffak olduğum tayyare cevelân ede
rek bugün geldi. Orduya namıma olarak teberru 
ediyorum. Kabulünü istirham ile düşman üze

rine ilk bombayı atacak zata iki yüz lira mükâ
fatı nakdiye takdim edeceğim ve milletimizin 
selâmeti âtiyeye mazhar ve muvaffak olmasını 
Cenabı Haktan temenni eyler, hürmetle elleriniz
den öperim efendim. 

Erzurumlu Hacı Ahmed zade 
Nafiz 

(Alkışlar). 
SALİH Ef. (Erzurum) — Nafiz Bey tayya

resi diye tesmiyesini rica ederim. Esasen bu tay
yare iki tanedir. Şimdi ikincisini de gönderiyor. 
Bunun bir tanesinin Nafiz Bey diğerinin Er-, 
zurum olmak üzere tesmiyesini teklif ederim;. 

SIRRI B. (İzmit) — O hak teklif sahibine 
aittir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim hakkı 
teklif yok. İkinci bir tayyare daha aldı. İkinci
sine Erzurum tayyaresi denilmesini teklif ederim. 
Sırrı Bey de alırsa onun da ismine Sırrı Bey 
diyeceğiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — İkinci 
olarak bir tayyareden arkadaşlarım bahsettiler. 
Bendenizin söylemesine lüzumı kalmadı. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Şimdiye kadar 
neden teehhür etti? Telgrafın tarihine göre. 

3. — Erzurum Mebusu Asım \jBeyin, ord/ayta 
İki tayyare hediye iden tüccardan Erzurumlu 
Nafiz Beye Meclis namına teşekkürname yazıl
masına dair takriri 

REİS — Efendim Buna dair bir de takrir 
vardır. 

B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 
Erzurum Tüccarından Nafiz Bey iki tayyare 

İnebolu'ya getirip Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin ordusuna teberru ettiğini Yeni-
gün gazetesi yazdığı gibi bu teberruun kabu
lüne dair Nafiz Bey bir telgrafla Meclis Riyase
tinden istirhamda bulunmuş olduğunu istihbar 
ettim. Tayyareler Müdafaai Milliyeye teslim 
edilmiş midir? V-ekâleti müşarünileyhadan sual 
ve Meclis namına Riyasete böyle bir telgraf var 
ise Mecliste okunmasını ve münasip görüldüğü 
halde fedakâr Erzurumlu zenginimize Meclis 
namına teşekkür yazılmasını teklif eylerim. 

Erzurum Mebusu 
'• - Asım 

REİS —"Efendim takrir mucibince Meclisi 
, âliniz namına Nafiz Beye bu fedakârlığından 
dolayı izhan memnuniyet edilmesi teklif olu
nuyor. Münasip görülürse Divanı Riyaset lâzım 
gelen cevabı verir. 

2. — Cenup Cephesi Kumandanı Refet Beyden 
mevrut teşekkür telgrafı 

REİS — Cenup Cephesi Kumandanı Refet 
Beyden mevrut teşekkür telgrafı. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa 

Kemal Paşa Hazretlerine 
Şimdi aldığım 24 . I . 1337. tarihli telgraf-

namei Devletlerine tekmil arkadaşlarım namına 
arzı şükran eylerim. Kumanda ettiğim arkadaş
larım Kütahya'dan Akhisar'a kadar hak ve fazi
letin galebe ve temini uğrunda devam ettirdik
leri mukavemet o kahramanlığı Büyük Millet 
Meclisinin memlekette hak ve adlin esasgir olması 
azmiyle ittihaz ettiği bülent kararlardan mülhem 
olarak ibraz etmiş muvaffakiyeti Büyük Millet 
Meclisinin bu kararlarına medyun bulunmuş
tur. Cenup Ordusunun Büyük Millet Meclisine 
karşı hissettiği şükran ve merbutiyetini teşek 
kürat ve tazimatına terdifen arzeylerim. 

Cenup Cephesi Kumandanı 
Refet 

3. — İnönü muzafferiyeti münasebetiyle Mi
las'tan mevrut tebrik telgrafı 

RElS — Milas'tan mevrut tebrik telgrafı 
vardır, arzu ederseniz okutayım. 

Ankara Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Gayei amali necibei milliyeyi temin için 

her türlü felâketlere karşı harikulade tedabir ve 
metanet ibraz ve medeniyet serlevhası altında 
tertip edilmiş akurane hücumlara şirane muka
bele edilerek mukadderatı milliyeyi cihanı hay
retlere gark eden kiyaseti siyasiye ile temin 
eylemekte olan Büyük Millet Meclisinin amali 
âliyesi bugün bütün vuzuhiyle tecelli etmiş ve 
hakkın bizimle beraber bulunduğuna düşmanları
mızın bile şüphesi kalmamıştır. Kahraman ordu
muzun son kazandığı muvaffakiyatı temin eden 
Büyük Millet Meclisine ve Reisi meali enisine 
derin hissiyatla teşekkür eder ve her türlü mü
zaherete hazır bulunduğumuzun iblâğiyle kesbi 
şeref eyleriz. 

RE IS — Emsali misillû icabeden cevap Mec
lisi Âliniz namına verilsin. 

8. — SUALLER 

1. '— İzmit Mebusu Ha/mdi Namık Beyin, 
İstanbul'dan Ankara'ya nakledilen aileler hak
kında Dahiliye Vekâletinden sual takriri 

REİS '— İstanbul'dan Ankara'ya bir çok aile
lerin nakledilmekte olduğundan bahsile Dahili
ye Vekâletinden bir sual takriri vardır. İzmit 
Mebusu Hamdi Beyindir. Dahiliye Vekâletine 
tebliğ ederiz. Cevabiyle beraber muayyen bir 
gün Meclisi Âlinizde okunur. 

4. — Bursa Mebusu Operatör Emin Beyin, 
Muhtelif harp cephelerinde bilfiil müsademata 
iştirak eden 12 yaşlarındaki Nezaket Hanımın 
İstiklâl madalyasiyle taltif edilmesine dair tak
riri 

. Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Muhtelif harp cephelerinde bilhassa son Ge
diz ve inönü meydan muharebelerinde bilfiil 
müsademata iştirak ve heran efrat ve hattâ zâ-
bitanı teşci eden yetmişinci alay Kumandanı 
Hafız Halid Beyin kerimesi on iki yaşlarında 
Nezahet Hanıma ilk istiklâl madalyasının itası aı 
teklif ve teklifi vakiin Heyeti Umumiyenin tasrli-
kına arzedilmesini rica ederim. 

30 Kânunusani 1337 
Bursa Mebusu Operatör 

Emin 
CELÂLEDDlN ARlF B. (Erzurum) — iza

hat, verirlerse iyi olur efendim. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 

bu Nezahat Hanım denilen küçük hanım, mini
mini hanım, sekiz yaşında öksüz kalmış. Baba
sının da başka kimsesi olmadığı için babasrnın 
kucağına düşmüş ve harbi umumide muhtelif 
cephelerde bu çocuk harp içinde büyümüştür. 
Hafız Halit Bey denilen zat da gayet kahraman 
bir kumandanımızdır. O kahramana lâyik bir 
çocuktur. O çokuk kendi eliyle yüzü mütecaviz 
düşman öldürmüştür. Ne zaman bir neferin, 
bir zabitin sarsıldığını görse hemen yanına ko
şar, haydi beraber çarpışalım der, onunla bera
ber çarpışır. Babasında ufak bir tereddüt görse 
hemen babasına koşar, aman baba hiç müteessir 
olma, annem vakıa ölmüştür, seni de vururlarsa 
ben yetim kalmam. Bana millet bakar, Haydi 
babacığım diyerekten bu suretle teşvik eder ve 
kim bir parça sendelerse Nezahat Hanım mutlaka 
onun yakasrna yapışır. Bu çocuk mutlaka muh
tacı taltiftir. İlk istiklâl madalyasını bu çocuğa 
verirsek büyük bir kadirşinaslık gösteririz, Ha 
onu arzedeyim, bütün askerlerimiz buna (Türk 
Jandark'ı) namını vermişlerdir. 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
Emin Bey biraderimizin buyurdukları Halit 
Beyle kerimesini bendeniz de tanırım. Hakikaten 
böyledir. Türklerin bir (Jandark) i addoluna
bilir. Yalnız bendeniz diyorum ki,; pek kıymet
tar addettiğimiz istiklâl madalyalarını Yunan 
madalyalarına benzetmemek için 12 yaşında 
bir. çocuğa verilmesini caiz görmüyorum. Ben
deniz; muvafıksa Büyük Millet Meclisi namına 
bu kıza büyüdüğü zaman cihazını temin edecek 
bir hediye takdim edelim. (Hay hay sesleri). 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Efendim, ben
deniz ilk defa olmak üzere Osmanlı tarihinde 
bir paşa hanım görmek istiyorum. Kendisine 
mirimiran rütbesinin tevcihini teklif ediyorum. 
Yalnız nişan değil, bir de rütbe (Handeler). 

RElS —• Operatör Emin Beyin teklifi veç
hile Nezahat Hanıma ilk İstiklâl madalyasının 
şimdiden tevcihini... 

HAMDİ NAMIK B. (izmit) — Efendim, 
izahat vereceğim. Malûmu âliniz istiklâl ma-
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dalyası tevdiinde Divanı Riyasetin tetkikat icra
sı kanun iktizasmdandır. Bir defa ordu ku
mandanlığından sorulsun, tetkik edilsin, doğru
dan doğruya Meclis karar vermez. 

REÎS — Kanunu mahsusu mucibince Divanı 
Riyasete havalesini tensip buyuranlar el kaldır
sın... Efendim, bir daha arzediyorum, Anlaşılma
dı. Takririn Divanı Riyasete tevdiini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Dr. SUAT B. (Kastamonu) — Evvelâ kabu
lünü nazarı itibare alalım. 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Efendim,, 
Benim de teklifim nazarı dikkate alınsın, Mirimi-
ran olsun. 

MEHMET RAGIP B. (Amasya) — Aksini 
reye koymaya mecbursunuz. Yok ayağa kalka
caksınız diyeceksiniz efendim. 

YAHYA GALİP B, (Kırşehir) — Riyasete 
karşı bu kadar itap edilmez... 

REÎS — Beyefendi; sükûta davet ediyorum. 
Nizamname beni mecbur etmez. Şüphelenirsem 
aksini reye korum. Şüphe yoktur, ekseriyet var
dır. 

4. — LÂYİHALAR 

1. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu-
miy esinin 1336 senesi bütçesinin bazı fasıl 
larına zamaim icrasına dair kanun lâyihası 

REÎS — Posta, Telgraf, Telefon Müdiriyeti 
bütçesinde fasıldan fasla münakale icrasına dair 
müstacel bir teklif var, Muvazenei Maliye Encü
menine havale ediyoruz. 

Evrakı varide hitam buldu. Ruznamei mü-
zakerata geçiyoruz. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit} — Meclisten bir 
temennim vardır. 

REÎS — Müsaade buyurunuz. Tensip buyu
rursanız bütçe için haftada muayyen günler has
redelim. Haftanın diğer günlerini de müstacel 
lâyihaların müzakeresine hasrederiz. Pazartesi 
salı, çarşamba günlerini bütçe müzakeresine has
redersek işleri görmüş oluruz. Cumartesi, perşem
be günlerini de diğer kanunların müzakeresine 
hasrederiz. Onun için bugün işlerimiz gayet 
çoktur. Encümenlerden ihzar edilip Heyeti 
Umumiyeye havale edilen elliyi mütecaviz leva-
yihi'kanuniye mevcuttur. Ruznamemizde yirmi 
bir mesele vardır. Bunun için içtimalarımızı 
•sıkça yapalım. Bugün bütçe müzakeresine geçmi
yorum. Pek çok imzalarla şimdi verilmiş bir 
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takrir vardır. Muallimlerin askerlikten tecili 
hakkındaki kanunun hemen müzakeresine geçil
mesini teklif ediyorlar. Malûmu âliniz zaten bu 
kanun Ruznamemizde idi. Bu kanunu tetkik 
için Encümene iade ettik. Eğer kabul buyurur
sanız ruznameye alalım. Bunu diğer mesaile 
takdimen derhal müzakere ederiz. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Reis Bey bu ka
nun encümenden çıkmıştır. 

REÎS — Efendim, (30 - 40) imza ile teklif 
ediyorlar. Bu kanunun bu günkü Ruznamei mü
zakereye alınması için reyinize arzediyorum. 
Mualliminin askerlikten tecili hakkındaki kanu
nun bugünkü ruznameye ithalini münasip gö
renler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bu kanun yalnız 
muallimin için değildir. Umumî tecil kanunu
dur. Onun için heyeti umumiyesi müzakere edil
sin. Bu bir tecil kanunudur. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, iki 
aydanberi Ruznamei müzakeratta bulunan ve 
meşağili kesire dolayısiyle Meclisi Âlinizin lûtfu 
müzakeresine nail olmayan betbaht bir kanun 
var. Bunu istirham ederim. Bugünkü Ruzna
meye müstacelen konsun. Zaten münakaşa edi
lecek bir mesele değildir. Sinop Belediyesine sa
hilde bir iskele yapmak üzere terkedilecek Tersa
ne bahçesidir. îki dönümlük bir yerdir. Bunu 
Heyeti Celilenizden istirham ediyorum. Bu 
günkü ruznameye koyalım (Muvafık sesleri). 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Sonra 
görülecek işlerdir. 

10. — İNTİHAPLAR 

1. — Adliye Veküi intihabı 
REİS — Efendim, şimdi müstaceliyetle Ruz-

namemize ithal ettiğimiz lâyihai kanuniyenin 
kalemden dosyasını getirinceye kadar tensip bu
yurursanız Adliye Vekâleti intihabına başlıyalım. 
(Çok muvafık sesleri). 

Yoklama cetveli devairi intihabiye üzerine 
tanzim edildiğine göre (Bolu), dairei intihabiyc-
sinden okunacaktır. (Okunarak reyler toplan
dı). Esamisi okunmıyan ve reyini istimal etme
yen zevat kalmışsa haber versinler. Tasnif için: 
Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Cemil Bey (Kü
tahya), Şeyh Fevzi Efendi (Erzincan) bakur'a 
arayı tasnife memur edildiler. Ârâ tasnif edilin
ceye kadar on dakika teneffüs. 



î K İ N C t CELSE 
Açılma saati: 3 sonra 

REÎS : İkinci Reis Vekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİP : Feyyaz Alî B. (Yozgacl) 

REÎS — Celse kuşat edildi. 

2. — İCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Yusuf Kemal Beyin Adliye Vekâletine 
intihabı 

REÎS — Adliye- Vekâleti için icra kılınan 
intihabat neticesinde reye iştirak eden zevat 
yüz otuz birdi. On iki müstenkif vardır. Namzet 
listesindeki zevatın gayri bazı zevata da rey 
verilmiştir. Fakat namzet listesindeki zevatın 
aldıkları reyi okuyorum: Yusuf Kemal Bey 79, 
Ata Bey 28, Zekâi Bey 13, Osman Nuri Bey 1. 
Binaenaleyh reye iştirak eden 131 olduğuna gö
re ekseriyeti mutlaka altmış altıdır. 79 rey ka
zanan Yusuf Kemal Bey Adliye Vekâletine inti
hap edilmiştir (Allah Muvaffak etsin sadaları). 

VEHBÎ B. (Karesi) — Reis Beyefendi ,bu 
münasebetle bir sual soracağım. Yusuf Kemal 
Bey buraya gelip vazifesine bakacak mı? Yok
sa vekilin vekili olarak yine bir intihap karşı
sında mı kalacağız? 

SALÎH Ef. ( E r z u r u m ) — Vekilin vekili 
kalkmıştır. ~ 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Şu halde 
efendim İktisat Vekâleti inbilâl etmiş olacaktır. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Yusuf 
Kemal Beyi davet etmeli vazifesi başına . . 

3. •— Bazı encümenlerdehi münhal yerlere 
şubelerden intihap olunan âza. • 

REİS — Efendim Maarif Encümenine birinci 
şubece Konya Mebusu Kâzım Hüsnü ve Ayintab 
Mebusu Abdurrahman Beyefendilerin intihap 
edildiklerini şube reisi tebliğ ediyor. Dördün
cü şubeden Hesabat encümenine Hacı Bekir E-
fendi Konya, İrşat Encümenine Hafız İbrahim 
Bey İsparta, Yasin Bey (Oltu) nun intihap edil
dikleri; Hariciye Encümenine, ikinci şubeden 

Recai Bey Trabzon ve Tetkiki Hesabat Encüme
nine de Mustafa Bey (Karahisarı Şarki) nin in
tihap edildikleri bildiriliyor. Üçüncü şubeden 
Hariciye Encümenine Zekâ i B. (Adana) nm 
intihap edildiğini Heyeti aüyenize bildiriyorum. 

CELÂLEDDİN ARİF B. (Erzurum) — Reis 
Beyefendi, acaba bu suretle intihap edilen zeva
tın adedi Hariciye Encümeninde lâzımgelen 

miktarda mıdır? Yoksa daha az mıdır? 
REİS — Eğer encümen yeniden intihabat 

icra ederse üçer âza intihap edilmek lâzımgelir. 
Zannediyorum ki noksanlarını ikmal ediyor
lar. Mezuniyetle giden rüfekanın yerlerine inti
habat icra ediliyor. Bu da tabii Nizamname
nin gösterdiği on beş kişiyi tecavüz etmiyor. 
Beşinci şube Hariciye Encümenine Celâleddin 
Arif Bey (Erzurum), Sadık Bey (Kırşehir) in 
Salâhaddin Bey (Mersin) in intihap edildiğini 
bildiriyor. 

11. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Antalya Mebusu Basili Efendinin, tale
be ve muallimlerin askerlikten tecillerine (2/103),, 
Oltu Mebusu Yasini Beyin, muallimlerin asker
likten tecillerine (2/112) dair tekifi kanunileri 
ve Lâyiha ve Müdafam ' Milliye {Encümenleri 
mazbataları 

REİS — Bugün nıüstaceler ruznamemize 
ithali karargir olan mekâtip talebe ve mu
allimlerinin askerlikten tecilleri hakkın
daki lâyihai kanuniyenin müzakeresine geçiyo
ruz. Efendim bu lâyihai kanuniye evvelce tab 
ve tevzi edilmişti. Fakat ahiren Heyeti aliyeni-
zin nazarı mütalâaya aldığı mütaaddit takrir
lerle encümenimize iade edildi, encümen yeni bir 
şekil ile gönderiyor. Tabedilmesine vakit kal-
"maksızm Heyeti aliyeniz bugün ruznamesine 
aldı. Onun için tamamen okutturuyorum. Din
lenilsin, ondan sonra müzakeresine başlayalım. 

Riyaseti Celileye 
Memleketin maarife fevkalâde ihtiyacı ve 

harbi umumide muallimlerin muhtelif cepheler
deki zayiatı cihetiyle âtideki teklifi Heyeti Oe-
lilenin nazarı tasvibine arzederim: 

Ahzı asker kanununa maddei müzeyyele: 
Hemsinleri tahtı silâha davet olunan ihtiyat 

zabitlerinden resmî veya resmen musaddak hu
susi mekâtipte muallimlikle meşgul olanlar te
cil edilirler. 

4 Teşrinievvel 1336 
Oltu 
Yasin 

— 442 — 
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Lâyiha Encümeni mazbatası 

Emsali tahtı silâha davet olunan ve mekâ-
tibî resmiye ve hususiyede elyevm muallimlikte 
müstahdem bulunan ihtiyat zâbitanının hizmeti 
askeriyelerinin lüzumu teciline dair Oltu Mebu
su Yasin Beyin Encümenimize muhavvel lâ-
yihai kanuniyesi Antalya Mebusu Rasih Efen
dinin bundan evvel nazarı dikkate alman ve 79 
numaralı ve 16 Teşrinievvel 1336 tarihli maz
bataya rapten iade kılınan teklifi kanunisinin 
aynı olmakla teklifi mezkûrle bittevhit müza
kere olunmak üzere Maarif Encümenine havale 
ve tevdii zımnında Makamı Celili Riyasete tak
dimi tezekkür kılındı. 

18 Teşrinievvel 1336 
Lâyiha Encümeni 

Reisi namına M. M. Kâtip 
Yozgad Antalya 

Mehmet Şerif Süleyman Sırı Ali Vefa 

Riyaseti Celileye 
Tamimi maarif emri mühimmi memleketi

mizde bir türlü temin olunamıyan hususatı 
mübremeden birisi olduğunda cümlemizin şüp
hesi yoktur. Vesaiti tedrisiye fikdanı, muallim 
fıkdanı şu müşkülün mühim engellerinden biri
dir. Umumî seferberlikte diğer münevveran gibi 
muallim ve darülmuallimin talebesi de haylice 
zayiata uğradı. Esasen adedleri pek az olan 
bu muhterem sınıf bu uğurda da fedakârlıkta 
ileri giderek memleketin ihtiyaciyle nispet ka
bul etmiyecek derecede azaldılar. Binaenaleyh 
memleketin ihtiyacı maarifi nazarı dikkate alı
narak âtiüzzikir mevaddı kanuniyenin kabulünü 
ve müstaeelen müzakeresini teklif ederim. 

MADDE 1. — Darülmuallimin talebesinden 
müsellâh ve gayri müsellâh sınıflara ayrılanlar
la bilfiil muallim bulunanların hizmeti fiiliyei 
askeriyeleri tecil edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede mezkûr ta
lebe ve muallimlerden elyevm silâh altında bu
lunanlar kanunun neşri tarihinden itibaren he
men terhis olunacaklardır. 

26 Eylül 1336 
Antalya 
Rasim 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Darülmuallimin talebesiyle bilfiil muallim

likte bulunanların hizmeti fiiliyei askeriyeleri
nin lüzumu teciline dair Antalya Mebusu-Rasih 
Efendinin Encümenimize muhavvel teklifi ka
nunisi mütalâa ve icabı müzakere olundu: . 

Maarifin emri tamim ve mekâtipte tedrisatın 
ittırat ve intizamını temine matuf teklifi mez
kûr encümenimizce şayanı kabul görülmekle 
Maarif ve Müdafaai Milliye Encümenlerine de 
havalesi zımnında Heyeti Umumiyeye takdimi 

tezekkür kılındı. 
16 Teşrinievvel 1336 

Lâyiha Encümeni 
Reisi namına M. M. Kâtip 

Yozgad Antalya 
Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Ali Vefa 

Müdafai Milliye Encümeninin birinci mazbatası 
Darülmuallimin talebesiyle bilfiil muallim

likte bulunanların hizmeti fiiliyei askeriyeleri
nin lüzumu teciline dair encümenimize muhav
vel teklifi kanuni mütalâa edildi. 

Lâyiha Encümeninin mütalâası veçhile emri 
ehettımi maarifin tamim ve tedrisatın intizamı
nı temin zımnında mezkûr teklifi kanuni şaya
nı kabul görülmüş şu kadar k i ; başka bir me
muriyette bulunupta herhangi bir mektepte mu-
limlik deruhde edenler müstesna olmak yani 
tecil hususunun bilfiil ve münhasıran resmî ve 
hususi mekâtipte muallimlikte bulunanlara ait 
ve bu seferberliğe mahsus olmak üzere birinci 
maddenin berveçhi âti tashihi ve ikinci madde
nin aynen kabul ve ipkası muvafık görülmüş ol
makla Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

MADDE 1. — Darülmuallimin talebesinden 
müsellâh ve gayri müsellâh sınıflara ayrılan
larla başka memuriyette istihdam edilmiyerek 
bilfiil ve münhasıran resmî ve gayri resmî me
kâtipte müdür ve muallim bulunanların hizmeti 
fiiliyei askeriyeleri bu seferberliğe mahsus ol
mak üzere tecil edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede mezkûr tale
be ve müdür ve muallimlerden elyevm silâh al
tında bulunanlar kanunun neşri tarihinden iti
baren hemen terhis olunacaklardır. 

MADDE 3. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. —v işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Maarif ve Müdafai Milliye Vekilleri me
murdur. 

Reis M. M. Kâtip 
Diyarbekir Hakkâri Kastamonu 

Hacı Şükrü MazharMüfid Abdülkadir Kemali 

Müdafaai Milliye Encümeninin ikinci mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyece nazarı dikkate alınarak 

encümenimize tevdi buyurulan takrirler müta
lâa ve keyfiyet tetkik edildi. Birinci ve ikinci 
maddeler berveçhi âti tadil kılınmakla Heyeti 
Umumiyeye arzolunur efendim. 

MADDE 1. — Esnan dahilinde bulunan me-
darisi ilmiye müderris ve talebesiyle tekâya 
ve zevaya şeyhleri ve bilûmum mekâtibi tâliye 
ve ve âliye ve darülmuallimin talebesi ile resmî 
ve Maarif "Vekâletinden musıaddak gayri resmî 
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mekâtipte müdür ve muallim bulunanların hiz
meti fiiliyei askeriyeleri bu sefeberliğe mahsus 
olmak üzere şimdilik tecil edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede muharrer 
bulunanlardan elyevm silâh altında olanlar ka
nunun neşri tarihinden itibaren hemen terhis 
olunacaklardır. 
M. M. Encümeni Reisi M. M. 

Hacı Şükrü Mazhar Müfid 
Kâtip mezun 

Müdafaai Milliye Encümeninin üçüncü 
mazbatası 

Esnan dahilinde bulunan medarisi ilmi
ye müderris ve talebesiyle tekâya ve zeva-
ya şeyhleri ve bilûmum mekâtibi tâliye ve âli
ye ve darülmuallimin talebesiyle resmî Maarif 
Vekâletinden musaddak gayri resmî mekâtipte 
müdür ve muallim bulunanların tecili hakkın
da encümenimizin 12 Kânunuevvel 1336 tarihli 
mazbatasiyle ruznamei müzakerata dâhil olup, 
Heyeti Umum iyen in 23 Kânunuevvel J336 tarih
li ietimaında berayi tetkik Encümence-geri alı
nan ve Müdafaai Milliye Vekili ile Seriye, İk
tisat ve Sıhhiye Vekâletleri memurini mahsu-
sasının bu baptaki mütalâat ve nıkatı nazarı 
badelistrma bilmüzakere tesbit kılınan ve En
cümenimizin 16 Kânunusani 1337 tarihli içtima-
mda aynen kabul olunan teklifi kanuni sureti 
rapten takdim kılındı. Lâyihai kanuniyenin hi
ni tanziminde Encümen (Veeahidû fi sebilullâhi) 
emrü celilini düsturu hareket ittihaz etmiş, hiz
meti mukaddese! askeriyeyi esas olarak kabul 
eylemiştir. Binaenaleyh milletin nuru irfana 
olan ihtiyacı şedidini ve köylümüzün vezaifi 
iptidaiyei diniyesini ifada bugünkü rehbersiz-
liği de kemali ehemmiyetle nazarı dikkate alı
narak kanun bir taraftan tahsil ve neşri ulû
ma memur olan medaris ve mekâtip muallim ve 
müdavimlerinin de bilûmum efradı millet gibi 
mükellef oldukları hizmeti mübeccelei askeriye
den istisna edilmemeleri ve âtiyen" ihtiyacı âcil 
ve kati karşısında yani umumî seferberlikte 
millî ordumuzda deruhte edecekleri vazifei ci
hatta acemi kalmamaları ve bilfiil iştirakleri 
şartı muhafaza edilmek ve diğer taraftan talim 
ve tahsili maarifin sektedar olmaması esası te
min kılınmak üzere tanzim edilmiştir. -İşte bil 
nıkatı mühimini esasiye etrafında, mekâtip ve 
medarisin şeraiti kabul ve sinini tahsil ve ted
risine nazaran tesbit olunan mevadı kanuniye ile, 
bilûmum mekâtibi âliye ve tâliye ve tâli derecede 
ziraat ve orman mektepleriyle resmî Darülmual
limin ve Darülhilâfetülaliyye talebelerine ve 1337 
senesinde kuşat olunacağı Seriye Vekâletince bil
dirilen eimme medarisi ile her kazada bir tane 
kuşat olunacağı dermeyan olunan ve tedrisatın 
mUrettep program dairesinde icrası vadedi-

. im ö : â 
len medarisi ilmiye müdavimlerini herhalde ta
lim ve terbiyeye tâbi tutmak esası gözetilmiş 
ve muallimin hakkında esasen Mükellefiyeti As
keriye Kanununda musarrah mevat dairesinde 
muamele ifası karargir olmuştur. Bu suretle 
Encümen, talim ve terbiyeye tâbi kalacak tale
benin âtiyen hayatı sai ve amelde memleketin 
muhtaç; olduğu zaptü raptı içtimaiye büyük bir 
hizmet edecekleri kanaatini beslemektedir. Bor-
veclıi mâruz teklifi kanuni Heyeti Umumiyeyc 
ar/edilmek üzere Makamı Oelili Riyasete takdim 
kılındı. 

Eâyihai kanuniye sureti. 

MADDE 1. —• Bilûmum mekâtibi âliye ve tâ
liye ve tâli derecede ziraat ve orman mekteple
riyle resmî Darülmuallimin ve Darülhilâfetül
aliyye talebeleri, eimme medarisi müdaviminin 
hizmeti fiiliyesi ikmali tahsillerine kadar tecil 
olunur. İkmali tahsilden sonra hizmeti maksu
resini ifa etmiyenleriıı tâyin olunacakları mu
allimliklerle haizi istisna memuriyetleri nazarı 
itibare alınmaz. Medarisi ilmiye müdavimleri ih
tiyat sınıfına nakletmezden bir sene evvel hiz
meti maksureyi badelifa tahsillerine devam et
mek üzere tecil olunurlar. 

MADDE 2. — Bilûmum mekâtibi resmiye 
ile Maarif Vekâletince musaddak mekâtibi hu-
susiyenin müdür ve mua ilimleriyle tedrisatı ip
tidaiye müfettişleri ve eimme medreseleri ve 
Darülhilâfetülaliyye müderris ve muallimlerinden 
olup ta evvelce talimgahta bir devrei talimiye 
ikmal etmiş olanların işbu memuriyetleri uh
delerinde bulundukça bu seferberlikte son mü
rettebata dâhil edilmek üzere tecil olunurlar. 
Şimdiye kadar devrei talim iyeyi, görmemiş olan 
müdür ve muallim ve. müderrislerden ve mekâ
tibi iptidaiye müfettiklerinden otuz beş ve da
ha yukarı sinlerde bulunanlar memuriyetlerinin 
devamı müddetince seferberlikten istisna edilir. 
Otuz beş yaşından dun olup şimdiye kadar dev
rei talimiyeyi görmemiş olanların hemtevellütlü-
leri silâh altına alındıkça talimgaha sevkolunur 
ve devrei talimiyeyi ikmalden sonra üç ay zar
fında memuriyetlerine avdet etmiyenlerin hiz
meti askeriyeleri itmam ettirilir. Balâdaki mü-
essesatı ilmiyeden bu suretle silâh altına alına
caklar iki ve ikiden fazla olursa Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununun 147 nci maddesi mucibin
ce kur'a usulü tatbik edilir. 

MADDE 3. — Serom darülistihzarlarınm 
beheri için beş fen memuriyle Daülkelp bakteri-
yolojihane, kimyahane telkihhanelerin beheri 
için dörder müstahzır herhangi tevellüt erba
bından olursa olsun hemtevellütlüleri silâh al
tına alındıkça hizmeti askeriyelerini işbu mü-
essesatta yaparlar. 
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MADDE 4. — Küçük sıhhiye memuru mek

tebi talebesi tecil ve mezuniyetini bir devrei ta-
limiye gördükten sonra memuriyette müstahdem 
bulundukça son mürettebata terkolunur. 

MADDE 5. — Tekkesi mevcut olupta eyya
mı mahsusasında mukabele ile meşgul ve mec
lisi meşayihten musaddak müraselesi bulunan 
meşayihin hizmeti askeriyeleri tecil olunur. 

MADDE 6. — Elyevm silâh altında bulunup-
ta işbu kanunda musarrah. müsaadattan istifa
de edebilecek olanlar mesleki memuriyetlerine 
avdet etmek partiyle terhis olunurlar. 

MADDE 7. — Son mürettebata sevkedilmek 
ancak bir kolordu veya müstakil fırka ahzı asker 
mm takasında Büyük Millet Meclisince ilân edi
lecek umumî seferberliğe aittir. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrasına Müda
faa! Milliye Vekâleti memurdur. 

17 Kânunusani 1337 
M. M. En. Reisi M. M. Kâtip 

Bolu Trabzon Bayazıt 
Yusuf İzzet Hüsrev Refik 

Ayıntab Hakkâri Tokad 
Kılıç Ali Mazhar Müfit Mustafa 

Genç Erzurum Siverek 
Ali Vasıf Mehmet Salih Abdülgani 

REİS —• Malûmu âlileri bu kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere cereyan etti ve 
kabul edildi. Fakat şimdi Encümen daha vâsi 
bir şekil ile kanunu getirdiği için kanunun he
yeti umumiyesi hakkında arzu buyurursanız 
yeni bir müzakere açalım. (Hayır sadalan, mad
delere sadaları). O halde maddelere geçilmesini 
arzu edenler... 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bendeniz kanu
nun heyeti umumiyesi hakkında müzakereye ge
çilmesi taraftarı değilim. Çünkü uzar. Yalnız 
teklifim; yeni gelen kanunda bir çok tafsilât 
manzuru âlileri olur. Buna-saik nelerdir ve ne 
oldu? Encümenin tarzı mesaisi hakkında gayet 
kısa malûmat verirsem faydadan hâli değildir. 
Çünkü bu kanun tabedilmediği ve henüz elimize 
yeni geldiği için verilecek izahat faydalı olur zan-
nındayım. Heyeti umumiyesi hakkında müza
kere tarzında değil, fakat yeni gelen şeyin su
reti tarzı ve tanzimi hakkında kısaca mütalâatta 
bulunacak olursam faydasız olmaz itikadmda-
yım. 

REİS — Efendim, birinci madde müzake
resinde bütün kamına ait olan tafsilâtı ve en
cümenin noktai nazarlarını dinlemek mümkün
dür. Eğer heyeti umumiyesi hakkında müzake
re açılmasına Meclisi Âliniz taraftar olmuyorsa 
maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. Mad

delere geçilmesini arzu edenler lütfen el kal
dırsın. Ellerinizi indiriniz. Efendim heyeti umu
miyesi hakkında tekrar müzakere açılmasını ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Maddelere 
geçilmiştir efendim. Birinci madde okunuyor. 

MADDE 1. — Bilûmum mekâtibi âliye ve 
tâliye ve tâli derecede ziraat ve orman ınektep-
leriyle resmî Darülmuallimin ve Darülhilâfe-
tülaliyye talebeleri, eimme medarisi müdavimini-
nin hizmeti fiiliyesi ikmali tahsillerine kadar 
tecil olunur. İkmali tahsilden sonra hizmeti 
maksuresini ifa etmiyenlerin tâyin olunacakla
rı muallimliklerle haizi istisna memuriyetleri na
zarı itioare alınmaz. Medarisi ilmiye müdavim
leri ihtiyat sınıfına nakletmezden bir sene evvel 
hizmeti maksureyi badelifa tahsillerine devam 
etmek üzere tecil olunurlar. 

HÜSREV B, (Trabzon) — Reis Bey, söz is
tiyorum encümen namına. Birinci maddenin 
tarzı tertibinden anlaşılyor ki efendim maksat 
tecildir, askerlikten af değildir. Yani askerlik 
esastır, i ler Müslüman bu vazifei mukaddese-
yi icabettiği zaman yapacaktır. Fakat tahsili 
ilmü maarifin ve bilhassa uzun senelerdenberi 
medarisi atikamız tahsisatımızın azlığı yüzün
den, Darül'hilâf etülaliyyemizin büyüyememesi yü
zünden bugün köylüler hakikaten hocasız kal
mıştır ve bu hoeasızlık bizim için en büyük felâ
kettir. Buna encümen son derecede ehemmiyet 
vermiştir. Ulemanın olmaması yüzünden cahil 
bir kaç kişinin sarıklı olarak köylerde bulunuşu 
emin olunuz ki, köylerde harekâtı irticakâranenin 
pişdarlîğını teşkil etmiştir. Gerek memlekette 
ruhu istiklâlin pişdarları olacak ulemanın yetiş
memesi ve gerekse ufak bir vazifei diniyesini bile 
öğretecek köyde bir kişinin bulunmaması bizim 
için bir inkirazı dini teşkil etmiştir. Onun için 
medarisi atikanm 1337 senesinde ihyasına kemali 
şiddetle taraftarız. Şer'iye Vekili muhteremi ta
rafından gönderilen zevatı muhtereme ile bu-
bapta uzun uzadıya görüştüm. Kendileri her 
kazada behemehal birer medresei atika açacak
lardır ve programlarını mümkün mertebe tan
zim edeceklerdir. Maahaza buna zamimeten diğer 
köylerde bulunan imamları da ufak tahsilden ge
çirmek veya köy imamı olmak isteyenlere bir 
mektep olmak üzere birer eimme medresesi aça
caklardır. Onun içindir ki bu kanuna onları da 
ithal ettik. 

Yalnız düşündük efendim; Harbi Umumide 
başımıza bir şey gelmişti. Medreselerde tam tah
sil zamanında talebeleri yakaladılar, askere şev
kettiler. Bu yüzden medaris sarsıldı. Bu olma
sın diyerek medarisin lâakal altı sene tahsiline 
çok ehemmiyet verdik. Yani talebe geldiği za
man medariste altı sene behemehal okusun, hiz
meti maksure hakkını bihakkın iktisap etsin, ondan 
sonra talimgahta altı ay tahsil etsin, yahut üç ay 

tahsil etsin, ne kadar müddet ise, gelsin yine me4« 

« ç -



t:-116 &. 
reseye girsin. Onun için maddede: «Medarisi ilmi
ye müdavimleri ihtiyat sınıfına nakletmezden bir 
sene evvel hizmeti maksureyi badelif a tahsillerine 
devam' etmek üzere tecil olunurlar» diyoruz. 17 
yaşına girdiğini farzederşek altı şene tahsiline ' 

• bırakıyoruz. Yirmi üç.yaşında Hizmeti ihtiyati-
yeye nakilden bir sene evvel oluyor. Bu suretle 
tam altı senesini ikmal etmek nasip oluyor. Di
ğer mekâtip zaten ufak talebe alırlar ve bugün 
ihtimal tekmil memleketteki mektepleri yoklasak 
büyük olarak 40 - 45 kişi çıkmaz. Maahaza on
ları da tahsilleri nihayetine kadar tecil ediyoruz. 
Nasıl olsa tahsilini bitirecek, hizmeti maksureye 
tâbi olacaklardır. Bu suretle mekteplerden çı
kanların talimgaha girdikten sonra tahsilleri bit
miş olacaktır. Eğer muallim meslekine geçmiş 
olursa o vakit şüphesiz ki, muallimlikte aİakonu-
lacaktır. İktisat Vekili ile görüştük, Müdafaai 
Milliye Vekili ile görüştük, Erkânı Harbiyei 
Umumiye Reisi ile görüştük, Sıhhiye Vekili 
ile görüştük. Meclisi Âli ayrı ayrı tecil teklif
leri karsısında kalmasın diye efradını cami, 
ağyarihı mâni mükemmel bir kanun yapmak is-
iedik ye onlarla müttehit olarak bu kanunu yap
tık. îyi tetkik buyurulüraa anlaşılır. Her mad
denin müzakeresinde göreceksiniz ki, son de
rece müsaade edilmiştir. Fakat efradı milletin
de talim ve terbiyeden mahrum kalmaması da dü
şünülmüştür. Sonra umumî seferberlik olursa- ki„ 
bu gayet mühim bir noktadır - ona bilhassa dik- ; 
katı âlilerini celbederim. Meselâ müztar bir mev
kide kalırsak o zaman ancak ona hâkim olan 
ve onu takdir edecek olan Heyeti Celileleri me
seleyi burada müzakere edecek, falan kolordu 
mmtakasımda umumî seferberlik lâzımdır diye
cek. Ne demektir o? Oradaki tekmil eli silâh tu
tan adamlar gideceklerdir, silâh altına girecek
lerdir ve tabii o zaman muallim de gidecek, he
pimiz de gideceğiz. Fakat bu, şüphesiz ki gayet 
mühimdir, onun için bir kayıt konmuştur. Son 
mürettebata terkolunmuştur. Son mürettebat 
demek; Müdafaai Milliye, ihtiyacı askerî nispe
tinde muhtelif cephelere kıtaat" aldığı zaman fa
lan falan sınıflan ister. Şimdi mektepte mual
lim bulunan; medresede bulunan arkadaş bu sı
nıflar dâhilinde ise onu bu kanun mucibince, 
umumî seferberlik olmadığı 'için, o mmtakada 
son mürettebata terkederlcr, yani almazlar. Fa
kat o mmtakada buhran hâsal olur ve tekmil 
mükellefleri silâh altına almak lâzımgelirse Mec
lisi Âli umumî seferberlik ilân; eder, o zaman 
hepsi alınır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Bir noktayi istizah 
etmek, istiyorum. Umumî seferberlikte malûmu 
âlileri hangi nazır sözünü geçirebildiyse emir-
lerlö, kararlarla bir çok müstesnalar elde etti. 
Siz bu müstesnaları da tetkik ' ederek, - tecil edi
lenleri de tetkik ederek tecili yalnız bunlara mı 
hasrediyorsunuz! Yoksa onlan tetkik etmeksizin 
bunlarr da onlara mı ilâve ediyorsunuz? 
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HÜSREV B. (Trabzon) — Hayır efendim, 

bu kanun bizim zamanımıza aittir. 
VEHBİ B. (Karesi) — Bilmem izah edebil

dim mi? Meselâ, umumî seferberlikte falan mü
dür müstesna falan başkâtip müstesna diye mü
kellefiyet kanununa ilâveler oldu. Bütün o ilâ
veleri gözönüne getirerek onların içinden tecili. 
lâzımgelenlerini mi ayırdınız? Yoksa onlar hâlâ 
tecillerinde devam ediyorlar mı? 

HÜSREV B. (Trabzon) — Onlar kavanini 
muvakkate olduğu için bizce mamulünbih de
ğildir. Arzedebildim mi efendim? Onlar ahzi-
asker meselesidir. Onun için biz umumî seferber
likte bu kanunu nazarı itibara aldık. 

BİR MEBUS B. — Elan o kanunun ahkâmı 
câri midir? 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bu Müdafaai 
Milliyede bir usuldür. Buna dokanmıyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Demek ki, o evvelki 
istisnalara ve tecillere bunları ilâve ediyorsunuz? 

HÜSREV B. (Trabzon) — Yani yeniden bu 
kanun harici istisna yapamıyacaklardır. 

VEHBİ B. (Karesi) — Mevcut... 
HÜSREV B. (Trabzon) — Mevcut tabii du

ruyor efendim. 
SALİH" Ef. (Erzurum) — Devairden tecilleri 

icabeden-eşhas zaten kavanini mahsusa ile tecil 
edilmişlerdir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Tabii efendim. 
O buna dâhil değildir. Anladım maksadı efendim. 
Eski şeye dokanmıyoruz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yani eski o istisnaiyet 
cümlesine bunu da ilâve edivorsunuz. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Evet ilâve edi
yoruz. -

OSMAN FEVZİ Ef.' ' (Erzincan) .— Ifadei 
âcizanemi muhtasaran arzedeceğim. Lütfen azıcık 
gürültü olmasın. ki„ arzedebileyim. Hattâ dün de 
arıza i vüc'üdiyemden dolayı ifademi hulâsa ede
medim. Şimdi müzakere ettiğimiz bu kanun ha
kikaten güzel tertip olunmuş. Fakat esas mak-
ssıt askerlikten kaçmak, kaçınmak değildi. Ulû
mu din'iyenin,- ulûmu şer'iyen in tahsili beş on 
senelere muhtaç olduğu malûmu âlileridir. Es-
na'yi tahsilde bir talebe yahut bir müderris as
kere alınırsa mevcut tahsili biter ve na tamam 
kalır ki, bir daha da ikmaline muvaffak olamazlar. 
Bu malûmdur. Bunu muhafaza için şu kanunu ar
zu ettik ve takrirlerle rica ettik ve Encümen de bu
nu güzel tertip etmiş ise de bendeniz bazı cihet
lerini, bir iki noktasını izah etmek istiyorum. 
Birisini Vehbi Bey izah buyurdular. İkinci ve 
üçüncüsünü de arzedeyim de lütfen bunlar için 
kanuna bir sarahat verilsin. 

Mekâtibi Âliye ve Tâliye ve Darülhilâfe med
reseleri zikrolunduktan sonra müderrisin ve tale
be hakkındaki tecil beyan buyuruluyor. Halbuki 
lâakal beş on sene tahsile muhtaç ve mütevak
kıf bulunan ulûmu. arabiye ve şer'iye için Da-
rülhilâfe medreselerinin henüz sınıfı âli kısmj 
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mevcut değil. Bugünden itibaren bunlar teşkil 
ojunursa ancak on beş sene sonra bize müderris 
ve müftü yetiştirecektir. Malûmu âlinizdir ki, 
ahalimize talimi din ve talimi ahlâk etmek dini
miz muktazasındandır ve vaciptir. Buna ziya
desiyle ihtiyacımız vardır. Bugünkü günde bir 
çok yerlerde ehilleri maksur hükmüne girmiştir. 
Binaenaleyh şimdiye kadar mevcutlar hakkında 
bir sarahat kabul olunmaz ve bunlar buraya it
hal olunmazsa ve onlar bu tecile dâhil edilmezse, 
gerek müderrisinin ve gerek şimdiye kadar fahrî 
olsun tedris edenlerin hizmetleri takdir olunmaz
sa, bugünkü günde biz müderrissiz ve müftüsüz 
kalırız. Nice yerlerde müftü bulunmıyor da 
hariçten, uzak mahallerden müftü celbine mec
bur oluyorlar. Olan yerlerde de iyi bilelim ki, 
bu seferberlik saikasiyle kalmamış hükmündedir. 
Efendim, gerek müderris gerek talebe öyle zan
nederin ki her sancakta bir, iki, üç tane kalmıştır. 
bundan sonra tecil olunursa çoklaşır ve bu
nun için imtihan vazolunuyor. Efendiler, im
tihan var, imtihan hepsini tenkih eder, temyiz 
eder ve bu imtihan programını Vekâleti Şer 'iye 
elbette tanzim edecektir. Binaenaleyh maruzatı 
acizanemin birincisi; müderris ve talebei ulum 
denildiği vakitte darülhilâfeye hasretmemeli. 
Bunun kabul edilmesini hassaten istirham ey-
liyorum. ikincisi; seferberlikte en ziyade askere 
muhtaç idik. öyle iken her köye bir imam ter-
kedildi, her köy için bir imam bırakıldı idi. 
Çünkü malûmya, gerek Hükümetten varit olan 
evrakı okumak, ahaliye tefhim etmek... 

RÎFAT. B. (Tokad) — O kanun baki. 
OSMAN FEVZÎ Ef. (Devamla) — Şimdi ba

ki olduğunu söylemediler. Müsaade buyurun. 
(Terek onların namazlarını vesair vezaifi dini-
yelerini eda etmek için elbette ihtiyaç malûm
dur. Binaenaleyh eimmenin de burada tasrih 
olunması lâzımdır. Çünkü tasrih ohmmıyan 
bir şey sonra tefsire uğrar veyahut bilinmez. 
Başka, başka mecralara sapılır. Bundan do
layı bunun da ithal olunmasını, tasrih olunma
sını rica ve istirham eyliyorum. Baki mâruzâ
tım varsa da müsaade buyurun, rüfekayi kiram 
elbette ikmal ederler. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Efendim, kanun 
basılmadığı için tamamiyle okuyamadık. Onun 
çok tesiri oldu. Esasen Hoca Efendinin söyle
dikleri burada tamamiyle vardır. Diyoruz ki, 
medarisi ilmiye müdavimleri müecceldir, fakat 
hizmeti fiiliyeleri var. Malûmu âliniz zaten hiç 
bir mektepte yirmi üç yaşında adam yoktur. 
Hatta yirmi yaşında bulamayız. Bulduğumuzu 
da düşünerek diyoruz ki, yirmi üç .'yaşına kadar 
hizmeti fiiliyesiııi yapsın, yani ikmali tahsilden 
sonrada bir kaç ayda hizmeti maksuresini yap
sın diyoruz. Ondan sonra muallimliğe gitsin, 
yahut müstesna memuriyetlere gitsin. Ondan 
sonra bu talimi yapmazsa bu tecili saymayız 

diyoruz. Maksat, efradı milleti hem tahsil, hem 
talim ettirmek. . 

Geçiyoruz medrese kısmına: Hoca Efendinin 
buyurdukları gibi; hakikaten ulumu arabiyeyi 
tahsil ötekiler gibi değildir, uzun zamana muh
taçtır ve böyle ufak çocuk da bulamayız. Bunlar 
mektep tarzındadır. Büyük adamlar gidecektir. 
Binaenaleyh 16, 17, 18 yaşındaki adamlar gele
cektir. O noktai nazardan altı sene hiç olmazsa 
tahsil etsin diyoruz. Bunun içindir ki, «İhti
yat sınıfına nakletmezden bir sene evvel hizmeti 
maksuresini badelifa yine tahsillerine devam 
etmek üzere tecil olunur» diyoruz. Yani yine 
medreseye gideceklerin de katiyen yakasını bı
rakmıyoruz. Tahsilini bitirsin diyoruz. 

Sonra aşağıda bakınız efendim; müderrisler
den ve mekâtibi iptidaiye müfettişlerinden 35 
ve daha yukarı sinlerde bulunanlar memuriyet
lerinin devamı müddetince seferberlikte istis
na olunurlar. Zaten müderrisini kiramm 35 
yaşından aşağısını tasavvur etmeyelim. Mual
limler de öyle, eğer ufak olursa ve eğer devrei 
talimiye görmemiş ise ona bir devrei talimiye 
yaptırıyoruz. Yine muallimliğe gönderiyoruz. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, bu mesele 
hakkında bidayeten burada mevzuubahs olan 
şeyi encümence tanzime sebep olan, darülmual-
limin talebesiyle muallimleri ve mekâtibi ipti
daiye muallimleri idi ve ö sırada bendeniz me-
daris ve Darülhilâfetülâliyye medresesi müderris-
1 eriyle talebesinin de bunlar meyanına itha
lini Heyeti Celilnizden rica ettim ve kanun o su
retle encümene gitmişti. Encümen şimdi bir sil-
silei müstesnaiyct ve müeçceliyetle buraya bir 
lâyiha getirdi. Bendeniz buna taraftar deği
lim. Sebebi yine yük, askerlik yalnız köylülere, 
Mehmet dayılara kalacak, bu doğru değildir. 
Binaenaleyh bunun içinde yalnız bizim araya
cağımız; memleketin irfanının müteessir olma
ması idi. O irfanın müteessir olmaması da Darül-
muallimin ve Darülhilâfetülâliyye ve mekâ
tibi iptidaiye muallimlerinin tecil edilmesiyle 
hâsıl olur. Benim kanaatim bu merkezde. 

Sonra bununla elimizdeki mükellefiyeti aske
riye kararnamesini tadil etmiş oluyoruz. Onun 
bu kanuna muhalif olan aksamı mülgadır ve
yahut mefsuhtur diye bir madde ilâve etmek ik
tiza eder. Halbuki o kararnameden sonra, 
demincek de arzettiğim veçhile, seferberlik es
nasında her nezaret; Harbiye nezaretiyle aııla-
şabildiğine nazaran adam kurtarmıştır. Hiç 
lüzumsuz memurlar da istisna ve tecil edilmiştir. 
Onlar hâlâ .baki-kalacak ve bir kütle de onlara ilâ
ve edilecek. Bu doğru yol değildir. Bendeni
zin kanaatimce; ne kadar tecil edilebilecekse, 
yani memlekette hizmeti askeriyeden ne kadar 
tecil edilmesi zaruri olanlar varsa hepsi gel
meli, o emirler, nehiler, kararnameler hepsi tes-
bit edilmeli ve onun üzerinde imali fikir et
meliyiz. Orduya tesiri nedir ve ne yolda oluyor? 

— m — 



t : 140 30. 
Geride yine hem okuyup yazdırmadığımız, 
hem de her şeyi üzerine yüklettiğimiz köylüler 
kalmasın. Ben aleyhdarım. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) —Efendim, mad
delere geçilmesine dair karar verdik. Halbuki 
heyeti umumi yesi hakkında müzakere oluyor. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Birinci maddeyi red
dediyorum demektir. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Beyfendinin iki 
noktai nazarı vardır. Eskiden mevcut müstes
na memuriyetlere taraftar değiller, bu haki
katen şayanı mütalâa. Şimdiye kadar ma-
mulünbih olan müstesna memuriyetler neler ise 
ve hangileri müstesna olmıyacaksa bu hususta 
bu kanuna zeylen bir madde tedvinini Heyeti Ce-
lil eniz encümene havale buyurur, tetkik olunur. 
Bunu ayıralım, bizim noktai nazarımız, köylü
nün sırtına yükletmek değildir. Erkânı Harbi
ye Reis Vekilinin bizimle müttehit olduğundan 
anlaşılıyor ki ihtiyacatı askeriye bu istisnaya bize 
müsaade ediyor ve biz bu istisna ve bu tecil sa
yesindedir ki, memlekette maarifi körletmemiş 
olacağız. Hükümetin parası olmadığı için Da-
rülhilâfetülâliyye medresesini tevsi edemez ve 
bunlar mektep şeklindedir ve daha muhtacı ıs
lahtır. Sonra inkıraz bulmuş, bilhassa 1308 
senesine kadar pek • kiymetli hizmet etmiş olan 
medarisi atika vardır. Bunların yeniden ih
yası, bugün bir mecburiyeti zaruriye ve katiye
dir. Biz bunu ihya etmekle askerlikten kimseyi 
kaeırmıyöruz. ihtiyat sınıfına nakilden bir sene 
evvel talimgaha sokuyoruz. O arkadaşımızı tâ
lim ettiriyoruz ve ondan sonra tekrar tahsili 
ilme bırakıyoruz. Bu suretle bu adam hem mü
cadele hususunda bir muharip olarak yetişiyor, 
hem de neşri ilim ve din için bir iyi hoca yetişıiyor. 
FeA^kalâde istifadeler görüyoruz. Yani bu yap
tığımız işle her iki maksada da hizmet etmişi 
oluyoruz. 

AVNÎ B. (Saruhan) — Medarisi ilmiye mü
davimini buyııruluyor. Bunlar imtihana tâbi 
tutulnııya'cak mı? 

HÜSREV B. (Trabzon) — Hay hay efendim, 
şüphesiz bu noktai nazarı arzettim. 1308 se
nesi, dikkat buyuruyor musunuz? Hoca efendi
lerimiz bendenizden daha iyi takdir buyururlar. 
1308 senesine kadar medreselerimiz hakikaten 
medarı iftiharımızdı. Ondan sonra niçin böyle 
oldu? Sultan Hamid'in evhamı yüzünden. İs
tanbul'da talebe toplanmasın diye, Anadoluya 
izam etti. Binaenaleyh bundan dolayı medaris 
maatteessüf mucibi istifade.bir halden çıkmış
lardı. Şüphesiz esasa ti şer'i şerife istinat eden 
Meclisi Âli bunu böyle tenbel ocağı yapmaz 
efendim. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim Mec
lisi Âliniz Teşkilâtı Esasiye Kanunu tanzim 
etti. Maddei mahsusasında (Ahkâmı şer'iyenin 
tenfizinin şimdilik bu Meclisi Âlinin vezaifinden 
olduğunu), tasrih etti. Ahkâmı şer'iye ise başlıca 

1.1337 C : 2 
üç kısma taksim olunur. Kısmı evveline iti-
kadiye, sanisine ahlâkiye, şalisine ameliye ta
bir olunur. îtikadiye dendiğinde şöyle telâkki 
ediliyor. Mekâtibi iptidaiyede okunan ilmihal 
kitaplarındaki mücmelât gibi telâkki edili
yor. Halbuki o mücmelâta münhasır değil
dir. Ancak bizim akaidimiz edillei akliyei kati-
yeye keza nakliyeye müstenit olduğundan 
ahkâm ı itikadiyenin tenfizi için böyle bihakkın 
edillei akliye ve naliyeyi tefsire muktedir bir 
güruhu ulema bulunması lâzımgelir. Böyle ulema 
yetişmezse, ahkâmı itikadiye nedir bilmezse bu
nu bir misal ile tavzih ettikten sonra ilk mad
deye olan itiraza timi serdedeceğim. Bugün Şer'i-
ye Vekâletince bir beyannamei âli ile reddolun-
muş ceridedeki makalei meşum e var. O maka
leyi okuyanlar akideye dokunup, dokunmadığı
nın farkına belki varmazlar, o makaledeki sözler 
ne cihetle akiydeye dokunuyor bir kere izah 
edeyim de dâinize hak verirsiniz zannederim. O-
rada üç söz söyleniyordu. Birisi şudur: Dini is
lâm servet iddiharmı menetmiş diyor. Yani şeri
at güya servet iddiharmı menetmiş diyor. Bu 
bir âdi söz gibi görünüyorsa da fakat akidemizi 
esasından, kökünden mahvediyor. Ne gibi 
şeyler? Bir adamın kendine, ayaline, borcuna 
kâfi olan servet miktarının iddiharı farzı âyin
dir ve bunu itikat etmek de farzdır. Bu da 
edillei katiye ile sabittir. Bir adam dese k i : 
Dini islâmda servet iddiharı memnudur, akide
mizi, islâmiyeti kaldırmış olur. Halen böyle di
yen kimse dairei islâmdan hariç addolunur. Bir 
de şunu soyuyordu. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Hangi ga
zete bu? 

REİS — Efendim maddeye mütaallik söy
lersiniz (Gürültüler). • (Devam.' sadaları). 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Devamla) — İkincisi 
efendim; veraset meselesinde diyor k i : Hukuku 
tabiiyyei beşeriyeden hariç ehli ihtiram şer'i şeri
fe ilâvesinden ibarettir diyor. Bu neye benzer? 
Bir adam çarşıya çıkar, mushafı şerifi eline a-
lır. (Yûsiyküm) diye başlıyan bir buçuk sahi-
felik âyet var. Çarşı ahalisine diyor ki, bu, kur
andan değildir. Bu da aynı bu gibidir. Demek 
oluyor ki verasetin meşru olduğunu itikat farz. 
Zira delili katî ile sabit amma buraya bir itiraz 
edilirse şunu da diyelim; dini islâm açıktır. 
Muteriz itiraz edebilir. Bihamdüllâhü taâlâ ce
vapsız kalmaz. İşte o gibi şeyleri, öyle itirazları 
ulema reddedebilir, ne de o Peygamber aleyhüs-

' selâtü vesselam 'a veraset cari olmadı. Hasmın 
söylemiyeceği bir sözü ret için ben daha kuv
vetli söylerim. Mademki Peygamberimize tatbik 
olunmıyan kanun nasıl olur da efradı ümmete 
tatbik olunur derse, buna ne deriz? Evet pey-
gamberlere veraset cari olmadığı ayrıca kanun
da müstesnadır. Veçhi istisnası nedir? Eğer 
peygamberler terkettiği emvalini, emlâkini va
rislerine miras olarak bıraksaydı hatıra ne ge-
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lirdi? Bak dünya için uğraşıyormuş. Nasıl ki 
şimdi fırka ihtirasatmda ehli fırkaya isnat olu
nan şey gibi. Vacibi Taâlâ böyle şaibei töhmet
ten peygamberanı izamı siyanet için, onların 
emvali ve emlâki vârise kalmaz. Beytülmale 
terkolunur buyurmuştur. Hattâ bu hususta pey
gamberanı izamın eserine yakın hülefayi kiram
da irsten içtinap görülmüştür. Ezcümle Hazreti 
Ömer karnından hançerlendi. Hanei saadetine 
götürdüler. Bir miktar süt tenavül etti. Baktı 
k i süt karnından çıkıverdi. Yaşayamryaeağım 
teyakkun ettikten sonra bazı vesayaya başladı. 
Cümleden birisi şu idi: Fuzalayi sahabeden oğ
lu Abdullah'a dedi k i : «Oğlum, seni eğer hilâ
fet için intihap ederlerse halife olma. Bir evden 
bir kurban kâfidir» dedi. Bak oğlunu muhafaza 
ediyor, Çünkü hatıra gelirdi-ki hilâfeti oğluna 
irs olarak bırakıyor. Oğlu için çalışıyormuş. 
Bu şaibei töhmeti izale etti. Bir de bir entarisi 
vardı. Beytülmalin parasiyle almış idi. 
«Şimdi ihtiyaç kalmadı. Binaenaleyh bu entari
yi satın, parasını beytülmale teslim edin» dedi. 
İslâmiyet böyle teessüs etti. Anlaşıldı ki enbiya
yı izam aleyhüsseflâmm veraseti kanunu baş
kadır. Onlar ancak ümmetlerine ulûmu şer'i-
yeyi irs bıraktılar. İşte irs meselesi ahkâmı 
itikadiyedendir. Bu ahkâmı itikadiyenin tahsili 
kolay da değildir. Binaenaleyh . . . 

S A I J Î H Ef. (Erzurum) — Bir şey arzedeee-
ğim, müsaade buyurun. Bir hafta sonra bu me
sele mevkii müzakereye konulacaktır. Failleri 
tecziye edilecektir. Şimdi elde bir kanun vardır. 
Bunun kabulü hakkında müzakere edelim (De
vam sadaları). 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Devamla) — Binaena
leyh ahkâmı itikadiyenin tahsili zor olduğundan 
maddede bazı mugayir gördüğüm cihetler var. 
Maddenin olşuretle tadilini gönlüm arzu ediyor. 
Şöyle k i : Bu talebei ulûmu diniye bir müddet 
devrei askeriye geçirmekle meşrut oluyor. Hal
buki yine Teşkilâtı Esasiye Kanununun madde
sinde deniyordu k i : Tanzim olunacak kavanin, 
fıkha muvafık olmak, mutabık olmak lâzımge-
liyor. Bizim gördüğümüz kütübü fıkıhıyede va
kıa askerlik mukaddestir. Ben asker olamadığı
ma müteessifim. Bununla beraber askerlik sade 
silâh taşımakla değil, milleti askerliğe teşvik 
edip mücahedenin farz olduğu edilesini tak
rir edecek zevata da ihtiyacımız var. Demek is
terim ki medaris müdavimini bihakkın imtihanı
nı verdiklerinde bunlar devrei askeriyeden 
müeccel olmalı, müstesna demiyorum, şimdilik 
ihtiyaç messetmedikçe talim ile mükellef olma
malıdır. Zira talim ile mükellef olduklarında 
bir kaç cihetle mâni tevehhüm ediyorum. Birisi 
sudur. İlim; a'malin en müşkül kısmmdandır. 
Tahsil arasında başka amel haylûlet ettiğinden 
şevki kalmaz- bir kere onların şevkini kaçırma
malıdır, Bir de medrese müdavimininin elbette 
bedenleri zayıf olur. Askerlik müşkül bir mes

lektir, Üç, beş ay kendilerini talime çağırdığı
mızda tahammül edemezler. Kütübü fıliihiyede 
mesele şöyledir ki âyeti mahsusası da var, Mille
tin arasında millein umurunun tanzimi için mü-
tefakkih lâzımdır. O talebe, o ulema güruhuna 
.mütefakkih tâbir olunu-r. Hem şunu da arze-
deyim ki ulûmu şer-'iye tahsilinin farzı âyin 
olan kısmı var, farzı kif aye olan kısmı var. 
Umum için hizmet babında olan tahsil farzı ki-
faye kısmrndandır. Kime farzı âyin oluyor1? 
Seran taksim olunmuş. Altı saatlik bir yerde ah
kâmı ameliye için - mademki biz müftü tâbir 
ediyoruz ona - bir müftü lâzımgelir. Malûmya 
devlet umurunda bu sene nazara alınmaz. Olabi
lir ki gelecek sene de nazarı itibara alınmaz. 
Yirmi sene, elli sene sonrayı nazara almanız lâ
zımgelir. Bu müftüler yerden bitecek değil, med
reselerden çıkacak. Binaenaleyh eğer tahsil 
idame edilmezse bu mütftülüğe bir kere halel ge
lir. Bundan dolayı farzı kifayede gaye şudur 
ki icra olmadığı vakitte bütün ümmet günahkâr 
olur. Umumî günahtan siyanet için elbette ulû
mu fikihiyeye, ahkâmı ameliyeye vâkıf adam
ları bu gibi zevatı şimdiden yetiştirmeğe çalış
mamız icabeder. Bu da askerliğe mânidir. Bir 
de on sekiz saatlik bir yerde fünunu şettaye, 
ulûmu akliye ve nakliyeye vâkıf zatlar bulun
mak lâzımgelir. Bugün için mugayiri şer' bir 
şey çıkıyor. Mübahese edecek zat bulunmuyor, 
desem yalan söylemiş olmam. Hususen zamanı
mızda kalem terakki etmiştir. Mübahese sade 
lisan ile olmaz. Kalem ile de olur. Kuranı azi-
müşşanın kalem babında tergibatı var. ( îkra ' ) 
suresinde kalemden bahsolunuyor. (Nun vel-
kalem . . ) âyeti kalemden bahsediyor. Yani 
Cenabı Allah kitabete teşvik ediyor. Bilmem ki 
bazı meseleler zihinlerde kalmış oluyor. Bu 
münasebetle mesele, arzedeyim. Peygamberimiz 
aleyhisselâm eline kalem alıpta yazı yazmadı. 
Ona yazı yazmak haram idi. Bundan bazı muga
lâta oluyor. Güya bu hüküm efrat hakkında da 
tatbik edilecekmiş gibi . . Halbuki onun hikmeti 
başka. Nedir hikmeti? Peygamberimizin büyük 
hikmeti maarifindedir. O maarif de kendisinde 
ne veçhile husul bulmuş? Kitapla, kalemle mü-
maresesi yok. Yalnız başına bir zatı mukaddes 
yetişmiş, evvelin ve âhirin ulûme vâkıf olmuş, 
Kuranda musarrahtır. 

Peygamber aleyhüsselâm yazı yazsaydı deni
lirdi ki malûmatını kitabet sayesinde, mümarese 
ile hâsıl etmiş. Onun için bu hal bizim hakkı
mızda kabili tatbik değildir, Her halde kaleme 
devam etmemiz lâzımgelir. Madem böyle kale-
men de âlim yetiştireceğiz, mutlaka devam ve 
sebat icabeder. Bu cihetle de devrei askeriye 
ile mükellef tutulmasını münasip görmüyorum. 
Dâiniz bir de şunu muvafık görüyorum. Şöyle 
k i : Bu maddede darülmuallimin ayrı, medresei 
ilmiye ayrı addediliyor. Bu ayrılığı millet a-
rasmdan kaldırmamız lâzımgelir. Çünkü bizim 
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bitabımızda, şeriatımızda sarıklı, fesli, mektepli, 
medreseli yoktur. (Innemelmü'minûne uhve) 
Cemiyi ehli iman bir. Şimdi teklif ederim ki 
darülmualliminde okunan fenler caiz değilse 
darülmuallimin diyarı islâmdan hariç mi? Yok 
okunan fenler caizse medariste niçin okunma
sın? Onun için medaris ile darülmualliminin tev
hidini teklif ediyorum. Bu bapta bir de takrir 
veriyorum. Şimdi şu bir meseleyi arzedersem 
Meclisi Âlinize kanaatbahş olur. Zannedilmesin 
ki medreseliler mektepliler hakkında sui nazar 
besliyor. Haşa. 

EMİN B. (Ergani) — Hocalardan öyle bir 
şey sudur etmez efendim. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Devamla) — Bugün 
meselâ bir fransız lisanı var. Bu fransız lisanı 
şer'i şerife tatbik edilirse ne olur? Hükmü 
nedir? diye sorulsa o da farzı kifayedir. Ne
den? Meselâ Fransız lûgatiyle mütekellim bir 
zat bizim memleketimize, bizim Hükümetimize 
müracaat etse, benim falanda şu kadar kuruş 
alacağım var, şunu alıverin dese. Bizim Hükü
metimiz de, senin lisanına vâkıf adam yoktur, 
biz bu dâvaya bakamayız diyebilir mi? Diye
mez. Çünkü Hükümet ihkakı hak için açıl
mış bir dairedir. Binaenaleyh mademki Hükü
mettir, elbette o lügatle tekellüm eder birisini 
ihzar edecek, bulunduracak, yalnız fark şura
da; Devlet için lâzımgelen fununu her ferdin 
okuması lâzımgelir mi, gelmez mi? Gelmez, ancak 
şöyle yapılmak lâzımgelir: medresedeki talebenin 
hevesine göre, meselâ memur olmak hevesinde 
ise elsinei ecnebiye okutturmak, hoca olmak 
istidat ve hevesini gösterirse ulûmu şer'iyeyi 
tedris etmek., işte bu esaslara istinat ettirmek 
lâzımgelir. Rica ederim şu ikiliği kaldıralım ve 
meni israfata çalıştığımız bir zamanda böyle bol 
bol israf etmek caiz değildir. 

Bir de şunu arzetmek isterim: tecil yalnız 
resmî medarise hasredilmiş, bu ciheti de dâiııiz 
tecviz etmiyorum. Bir misıal arzedeyim: Faraza 
köyün birisinde fakir bir adamın bir çocuğu var. 
Lâzımgelen fununu kendisi okutmuş veyahut hu
susi okutturmuş, bize derse ki: çocuğumu hu
susi surette okutturdum. Fakat vaktü hâlim 
müsait olmadı. Kazadaki medreseye götüreme-
dim. Ehliyeti vardır. Binaenaleyh sair ilim 
eshabınm müstefit olduğu ruhsatlardan benim 
oğlumun da müstefit olması lâzımgelir. Aksi 
takdirde hakkı zayi olur derse, yok bizim böyle 
bir kararımız yoktur, kazadaki medresede okut
malı idin diye icbara mesağ olur mu? Akıl bunu 
tecviz eder mi? binaenaleyh bu hususta da ârayi 
ve derim musîbenizden istifade etmek isterim 
ki, «Nerede olursa olsun, resmî, gayri resmî umum 
medariste tahsil görmüş olanlardan bir heyeti 
ilmiye huzurunda tâyin olunan derslerden imti
han verenler müecceldir» demek icabeder. 

SIRRI B. (tzmit) — Tecilin resmî suretle 
mukayyet oluşu, bazı zevatın naehil oldukları 

halde ulema kisvesine girerek ve o mevkie geçe
rek çocukların vakitlerini beyhude yere izaa et
melerine meydan vermemek içindir. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Devamla: 
Heyeti ilmiye imtihan edecek. İmtihanı şart ko
şunca elbette bu itiraza mahal kalmaz. Biz mil
letimiz hakkında hüsnü zan ederiz. Şayet ben 
zatı âliniz de bana suizan ettiğimizde elbette 
o vakit intizama halel gelir. Şayet böyle nabeca 
heyetler varsa Hükümet onları tecziye eder. O 
buyurduğunuz kabahat ulema kisvesinde olanlar
da mı? Yoksa kanunu tatbik etmediğinden dolayı 
Hükümette midir? Bunu da sorarım zatı âli
nizden. 

SIRRI B. (îznıit) — Her iki tarafta da var
dır hocam. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Devamla)'— Şimdi me-
darisi 1111)1,70 derslerinin do - ulûmu şer'iye tah
siline medar olmak üzere - ıslahı lâzımgelir ve 
burada ayrıca mevkii tezekküre konulmak icabeder. 
Çünkü bazı meşlmdatımız vardır. Meselâ bir çocuk 
bir çok ders ile mükellef tutuluyor, çocuk gün
de dört saat, beş saat ders okuyor. Ulûmu ara-
biye, sair derslere nispeten ağırdır. Az çok inti
sabı olanların malûm ve meşhududur. Şimdi 
dersler böyle mütenevvi ve karışık . olduğu için 
çocuklar hiç birisinden behre yap olamıyor. Bunu 
da nazara almanızı rica ederim. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE-E. M. M. HÜSREV 
B. (Trabzon) — Hoca efendi hazretlerinin kıy
metli sözlerinden istifade ettik. Yalnız bir kaç 
şey var, onu arzetmek isterim. Kendileri zan
nederim tevehhüm buyurmuşlar. Bu askerlik me
selesi tahsile mâni olacak şekilde değildir efen
dim. Malûmu âlileri medarisi ilmiyenin üç ay 
tatilleri vardır. Bu üç aya üç ay daha zam buyu
rursanız altı ay bir devrei talimiye olur. Bina
enaleyh bu askerlik tahsile mâni olmadığı gibi 
o tahsili ilmi din eden zatı da hakikaten sağlam 
görüyoruz. Memlekete nâfi bir vücut olarak ye
tiştireceğiz. Bundan kaçınmak doğru değildir, 
bilâkis faydalı bir şeydir. Sonra bir de hususi 
tahsilden bahis buyurdular. 

BİR MEBUS B. — Şahadetname alıp çıktık
tan sonra o talimi yapsa daha iyi olur. 

HÜSREV B. (Devamla) — Zaten bırakılı
yor. Altı sene tahsillerine dokunulmıyor. Altı 
sene bittikten sonra altı ay bir devrei talimiyeye 
tâbi tutuluyor. Bunun üç ayı zaten medresenin 
tatil müddetine muadildir. Demek ki, yalnız üç 
ay bir zaman kaybetmiş oluyorlar. Bunun da 
kendisine vücuduna faydası olur. 

ikinci mesele hususi tahsil buyurdular. Şer'-
iye Vekâleti her kazada bir medrese açacaktır. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Kanunun 
içine dercedilmezse o talebe müstefit olamaz. 

HÜSREV B. (Devamla) — Efendim, bu kay
dı koyacak olursak bir çok suiistimal vâki olur. 
O kadar hüsnüniyetle düşünmiyelim. Bu bize bir 
kaçamak oyunu olur. 
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ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Kaçırmayın, 

kanunu bihakkin tatbik edin. Bu özür değildir. 
HÜSREV B. (Devamla) — Bunlar tabii pek 

güzel. Fakat teşkilât meselesidir. Biz elimizdeki 
teşkilat Devlete göre İ337 senesi için bir kanun 
yapıyoruz. Bunlar bittabii ileride düşünülür. 
Bu kanunla alâkası yoktur. 

ÖMER VEHBİ Ef. (Konya) — Teşkilâtı ya
pacak ve tatbik edecek Heyeti Aliyedir. Bugünü 
yarma atmanın mânası yoktur. Mademki mev-
zuubahis oldu. Eğer tatbik maksut ise yapılmak 
vacibedendir. 

HÜSREV B. — Canım biz bunu bırakmalıyız, 
üç dört ay teşkilâtla uğraşmalıyız. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Konyalılardan usan
dık demeyin de simdi bendeniz bir şey teklif ede
ceğim : bu kanun sırf asker zihniyetiyle yazılmış
tır. Bu kanuna göre herkesin her halde asker 
olması lâzımdır. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Hay hay. 
VEHBÎ Ef. (Konya) — Hay hay değil Emin 

Bey! acele etme. Herkes elbette asker karavana
sından bir çorba içmeli, misafirhanede beş on 
gün yatmalıdır diyor. Ben de şimdi teklif ede-
ceğimki: bir asker zabiti her halde tahsil ettikten 
sonra ulûmu şer'iye ve diniye tahsil, etmek-üzere 
bir senecik medresede okusun (Pek doğru var
ol sadaları). Askerlik hakikaten mühim bir va
zifedir. Askersiz hiç bir millet yaşayamaz. Fakat 
bir milletin de hepsinin hemen işi askerlik olmaz. 
Askerin, arkasından ekmek tahsil edecek adam 
lâzım. Taburun mekkâresine semer dikecek semer
ci lâzım, askerin namazını kıldıracak imam lâ
zım. Hoca efendinin buyurduğu gibi; telkinatı 
diniyede bulunacak, mühim vezaifi şer 'iyeyi de-
ruhde edecek bir sınıfın muaf olması lâzımdır. 

OPERATÖR EMÎN B. — Ona da hay hay. 
VEHBÎ Ef. (Devamla) — Çünkü efendiler! 

bugün müftüler, müezzinler, vaızlar, hatipler, 
imamlar kezalik ordu müftüleri, tabur imam
ları, kadılar kezalik köylerdeki ahali ile Hü
kümet arasında vasıtai muhabere olan az çok 
okuyup yazanlar medrese mahsulüdür. Bunu 
inkâr edecek zannederim, bir fert bulunmaz. 
Bununla beraber efendiler, bu kadar hizmete 
karşı medreseden yetişecek talebeye bahşettiği
miz fedakârlık nedir, ne var? Yalnız askerlik
ten müstesna olması. Hemen hemen işte bütün 
bütün medarı teşvik olacak şey bundan ibaret
tir. Herşeyde malûmu âliniz ihtiyaç düşünü
lür. Milletin askere nasıl şedit bir ihtiyacı var
sa şu saymış olduğum vezaifi bi temamiha ifa 
edecek bir sınıfa da o derece ihtiyacı vardır. 
şimdi efendim, Darülhilâfe müderris ve talebesi 
- bilhassa Vehbi Beye cevaptır - bunların yalnız 
müeccel olmasiyle iktifa. olunması kâfidir buyu
ruyorlar. Darülhilâfe medresesinde, bugün efen
diler; on yaşından ziyade bir çocuk yoktur. 

Şu saymış olduğumuz medrese mahsulâtı da 

on sene geçmez, arkası alınır; bunu da iyi biliyoruz. 
Çünkü (kuzu büyümeyince koça baha yetmez). 
Koç kuzudan meydana gelir. Bu medreseler ih
ya olunmazsa, emin olun Darülhilâfe Medresesi; 
bu milletin ihtiyacatını temin etmiyecektir. Ma
arif bu millete adam yetiştirmez, yetiştiremez. 

Maarifin yetiştirdiği adamlar, milletin üzeri
ne barı sakildir. (Şiddetli gürültüler). Müsaade 
buyurun; müsaade buyurun... Efendiler; maarif
ten yetişmiş bir efendinin köyün birine gidipte 
köylülerin ihtiyacını temin ettiğini ispat ede
bilir misiniz? katiyyen... Maarife ayak basan bir 
Efendinin aksayi emeli; ben memur olacağım; 
millet beni okuttu, beslemeğe de mecburdur de
mekten başka bir şey değil... 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Yanlışsın 
Hocam, yanlış... 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Yanlış değilim. 
Böyledir bu:... Mektebe giren bir efendinin ak
sayi emeli, ben tahsil ettikten sonra bu millet 
beni beslemeğe mecburdur. Borçludur, nasıl ki, 
okuttu; mademki okuttu; beni beslemeğe de mec
burdur diyor... 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Herkes 
böyle değil. Bunu kendi namıma reddediyorum. 
Çünkü milletin bütün parasını ödedim...^ 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Sen istediğin ka
dar reddet... İstersen yerden göğe kadar reddet... 
Esasen kulağıma girmez Emin Bey... (Gürültü
ler). 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Ben reddet
miyorum, fakat zatı fâzılânelerinden bunu ümit 
etmezdim... 

REİS — Vehbi Efendi Hazretleri! fikriniz, 
tabii umum mektepler için söylemiyorsunuz. Bu 
fikirde olanlar da vardır, Bunu tashih edin... 

VEHBÎ Ef. (Devamla) — Efendiler, boşuna 
yorulmayın, milletin başına bunlar barı sakildir 
ve barı sakil olmaktan başka bir şey değildir. 
(Gürültüler)... Bununla beraber ... 

(Tashih edin sesleri) 
OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Tashih 

etmelisin, Kabul etmem. 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Canın isterse ka

bul et. 
OPERATÖR EMÎN B. — Hayır kabul etmem. 
SIRRI B. (izmit) — Hocaefendi, beyanatınız 

doğrudur. Bizler daima memur olup daima mil
lete bari sakil oluyoruz ve hiç birimiz tüccar 
olmağa yeltenmiyoruz. Hep milletin üzerine bâr 
oluyoruz. Bu itibarla Haca Efendinin söylediği 
doğrudur... Rica ederim bu sözümden ... (Gü
rültüler)... 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Dinleyin Efendi... 
Bu sözüm mektepleri tahkir değil, hakikati be
yan ediyorum. 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Sırrı Bey, 
bu sözü şahsı âlileri için kabul edebilirler, hepi
miz için değil... Fakat memleketin; bütün münev-

— 451 — 
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ver adamlarını, Hükümet ve milletin arkasından 
geçmen sınıf haline koyamazsınız... Zavallı bu 
memleket yalnız maarif mekteplerinden çıkan
lardan değil, bütün müneveıierinden zarar gör
müştür. Eğer medreselerden çıkanlar münever 
sınıfta dahil değil ise onu söyleyiniz. Hoca Efen
di siz de, biz de, sınıfı tüccarı istisna ederseniz, 
hepimiz bu milletin arkasından geçiniyoruz. 

BİR MEBUS B. — Tüccar da ondan geçini
yor. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendim, Rica 
ederim.. Milletin bütçesinden Anadolu'da yetişen 
medrese halkı için beş para gösterin. (Sesler: 
Evkaf bütçesi). Evkafta da hiç bir şey yoktur; 
Anadolu'da da hiç bir sey yoktur, 

MUHİTTİN BAHÂ B. (Bursa) — Ne lüzu-
zumu var böyle sözlerin? 

REİS — Muhavere olmasın... (Gürültüler)... 
(Devam, devam sesleri). 

VEHBİ B. (Karesi) —Ekseriyet dediniz, 
tashih edin ekseriyet değildir, bunu tamim et
mek te doğru olmaz. Sonra Hocamız da, Hacı
mız da hep birdir ve hepimiz milletin sırtından 
geçiniyoruz. Müftü de maaş alır, kadı da maaş 
alır, şer'iye kâtibi de maaş alır... ve hep halk
tan alı?... 

Bununla beraber Efendiler, demek istiyorum 
ki, bugün bütün milletin medarı maişetini temin 
ile meşgul olan köylüler; aneak .şimdiye kadar 
istifade etmiş ise medreselerden yetişenlerden is
tifade etmiştir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Onun için köyleri
miz çok mesut... 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet, bu böyledir; 
ve hakikattir bu... 

HAMDİ NAMjK B. (İzmit) ~ Buna, zati 
âliniz de inanıyor musunuz? 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Reis Bey, siz 
söz veriyorsunuz, Hoca Eendi de millet arasına 
ikilik sokuyor... (Gürültüler) ... 

VEHBİ Ef. (Konya) — İkilik değildir bu... 
İHSAN B. (Cebelibereket) — Başkası söy

lerse sözünü kesiyorsunuz. İtiraz edene söz ver
miyorsunuz.. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Ne nifakı çıkarı
yorum? (Gürültüler)... 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Yaşasın Yal-
vaçlı Hoca Efendi ki; vahdeti teklif ediyor ve 
teessüf ederim ki, Hoca Efendiye tefrika soku
yor. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Ben de teessüf 
ederim... 

REİS — Vehbi Ef. Hazretleri; bir kelime 
ile sözünüzü tashih buyurunuz da devam ediniz. 

VEHBİ Ef.-. (Devamla) — Bununla beraber 
efendiler, şurada diyor ki: medresei ilmiye mü
davimini, altı sene tahsili ikmal ettikten sonra al
tı senesi de yok ya... ihtiyat sınıfına nakletmez-
den evel bir sene hizmeti maksuresini yapacak... 

İşte bunu, bu tabiri buraya koyacak olursak 

bu olmaz... Çünkü; medreselere medari teşvik 
hiç bir şey yoktur... Medari teşvik olmadığından 
dolayı oralara kimse gitmiyecektir. Biz zannet-
miyelim ki, medreseler atılırsa bu milletin yarı
sı talip olacak... Hâşâ; kimse gitmez öyle mec-
eanen... Emin ol geçmiştir o;... öyle bedava ça
lışmak zamanı, meecanen çalışmak zamanı geç
miştir. Herkes neticede bir ekmek arıyor... Med
reselerde başka bir medarı teşvik olmadığından do
layı eğer bu kaydi de buraya koyacak olursak 
medreselere kimse gitmiyecektir. 

RAGIP B. (Kütahya) — Hoca Efendi; Meş
rutiyetten evel, yalnız Karahisar livasında 24 bin 
kişi askerdi, 26 bin kişi talebe idi!... 

' VEHBİ Ef. (Devamla) — Efendiler; ben 
Karahisarı bilirim, 24 bin değil iki bin dört yüz 
talebe alacak medresesi bile yoktur... 

RAGIP B. (Kütahya) '— Medrese olmadığı 
halde bu böyle idi. 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Hayır öyle değil
dir, yanlıştır. Pek âlâ efenediler istiyor musu
nuz? size pişmiş olan bize kotarılmıştır... 

Hususi bir şey aradığımız yoktur. Heyeti 
Aliye isterse yapar, isterse yapmaz... Ben hakikati 
beyan ediyorum. Hakikat budur ve milletin buna 
şiddetle ihtiyacı yardır ve bunları tecil etmek 
lâzımdır. Millet böyle istiyor amma siz isterse
niz kabul etmeyin. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bu mesele maat
teessüf hissi bir takım şekiller aldı. Evelce de 
arzettiğim veçhile; Encümeniniz hakikaten bu 
ihtiyacı takdir etmiş ve bunun için son derecede 
müsaadekâr davranmıştır. Çünkü giriştiğimiz 
mücahede millî ve dinî bir mücahededir. Onun 
için alelıtlak istisna değil, tecil kelimesi vardır. 
Zaten kanun da tecil kanunudur. Bizim nazarı
mızda medrese, mektep, muallim, hocalar, asker, 
kâtip, zabit hepsi birdir ve bunlar milletin veza-
if i muhtelif esine tahsis olunmuş insanlardır. 
Diğer mektepler gibi medreselere de küçük yaşta 
girilemediği için ve Şer'iye Vekâletinin bizi bu 
husustaki ikazı üzerine lâakal altı senelik tahsil 
yapmaları noktai nazarından ve üç aylık tatili de 
gözönüne getirerek bu altı aylık olan hizmeti 
maksurelerini 6 sene nihayetine, yani ihtiyattan 
bir sene evvele aldık ve fazla müsaadekârlık zan
nederim eski hale vrüoudan ibarettir. 

REİS — Tahsin Bey buyurun. 
TAHSİN B. (Aydın) — Ben üçüncü madde 

hakkında söyliyeceğim. 
MEMET ŞÜKRÜ B, (Karahisarı Sahip) — 

Bendeniz bu madde hakkında beyanı mütelea et
mezden evvel encümenden bir şey anlamak isti
yorum... Encümence malûmdir ki; seferberlikte 
yapılan kânunlarda bazı memurin istisna edil
miştir... Müstesna memurinden oldukları halde 
hizmeti maksure erbabından bulunanları da tahtı 
silâha almışlardı... 

Fakat bunların içinde kaymakamlıklarda, na
hiye müdürlüklerinde ve daha bazı memuriyet-

— İfâ — 
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Herde bulunanlar, '-hizmeti maksure erbabından 
oldukl&rc'halde, hizmeti maksureleri seferberli
ğin nihayetine kadar tecil edilmişti. Hizmeti mak
sure erbabından olup ta müstesna memuriyetler
de bulunanlar ve tecil edilenler hakkında şim
diye kadar ne muamele yapılmıştır ve şimdiye 
kadar eaeümen bu hususta bir tetkikatta bulun
muş mıdır? 

Malumu âlileridir ki böyle tecil edilenler, ge
riye kalanlar; sonra bir daha rie aranıyor, ne de 
soruluyor. Korkarım bu teciller de bunun gibi 
(Âmr. 

Tecil meselesine gelince; efendiler hizmeti 
maksureye tabi '--olanlar; gerek mekâtibi âliyeden 
mezun olsun, gerek medreseden mezun olsun; tah
sillerini ikmal edinceye kadar tecil edilmek zaru
ridir. Fakat ikmali tahsilden sonra hiç bir ferdin 
istisnası da doğru değildir. 

İstisna nasıl olur efendim? Vazifei askeriye 
herkes iein siyandır ve mukaddes bir vazifedir. 
kan vergisidir. Efendiler, kan vergisi başka su
retle telâfi edilemez. Herkes o vazifei mükadde-
sey i- yapmakla mükellef tir. Şu veya bu müessese
ye dâhil olan şu mekâtibi âliyeden, bu medresei 
âliyeden mezun olanlar istisna edilecek olursa; 
bu vazifeyi bütün ulviyetiyle idrak ederek kimler 
görecektir? Hep köylüler mi görecektir efendiler?. 

^Seferberlikte ihtiyat zâbitanı maaşşükran en 
büyulr hizmetlerde bulunmuşlardır ve bunu da 
Harbiye Nezareti lisanı resmî ile Millet Mecli
sinde söylemiştir. Böyle büyük vazifeler gören 
niünevver ordular çıkaran bir müesseseyi kapat
mak ve onlardan asker almamak ve daima çift
çiyi, çiftinin başında bulunanları, çiftinin başın
dan almak ve askere götürmek doğru mudur?. 
Bendeniz müsaadenizle bazı tetkikatrmı söyHye-
eefim: Buradan Sivas'a giderken yolumuz üze
rinde bazı köylere tesadüf ettim. Bunlardan bir 
tanesi (SeMli) karyesi idi. Seksen haneden 14 
hane kalmıştır. Sekiz yüz kişi askere gitmiş ve 
14 kişi geri dönmüş. Sonra şurada Kılıçlar kar
yesinde, seksen doksan kişi askere gitmiş ve bun
lardan sekiz tanesi dönmüştür. Daha buna mü
masil'bir çok vekayii, notlarımı açacak olursam 
sayar ve böyle on beş yirmi köy daha Okuyabi
lirim. 

İF&RÎD B. (Çorum) — Münevverlerden, 
mekteplilerden şehit olanları da düşünün... 

MMTET ŞÜKRÜ B. (Devamla) —Mektep
liler de gitmiş ve onlar da vazifei ulviyelerini 
yapmışlardır. Biz şimdi mektepliler gitmesin, med
resede okuyanlar gitmesin, yalnız köylüler gitsin, 
bunu diyemeyiz efendiler.. 

BAGÎB B. (Kütahya) — Zannediyorum ki 
yanlış anlıyorsunuz, tecil edilen şahıs değildir, 
vezaifi muhimmei içtimaiyedir. Binaenaleyh ve
zaifi muhimmei içtimaiyede bulunan şahısların 
tecili, onların şahsına ait değil, menafii içtima-
iveye mahsustur. 

MEMET ŞÜKRjÜ B. (Devamla) — Anlıyo

rum Beyim, anladığımı da söyledim efendim. 
Bendeniz daha evvel «öz «öyiiyenlere karşı söy
lüyorsam. 

Mekâtibi ütaıiyede, gerek darülmuâiliminlerde 
veıgerek möir«seki»de tahsMe bulunanlar ikmâli 
tahsil edineeye kadar, vazifei «skeriyelerinden 
tecil MüB&eMdirier. Bu, lâzımdır, zaruridir. Fa
kat'istisna b i lmezl id i r ve istisna, teklifte de 
y o k t ^ Yani daha evvel burada istisnayi müda
faa - edenlere skarşı söylüyorum. Rüfekayi kiram
dan bazıları medrese müdavilerinin istisna 
edi'lmesiûi ve bunun yegâne medarı teşvik ola
cağını söylediler. Efendiler meşrutiyetten evvelki 
hale ircaı aazar edecek olursak, görürüz ki; o va
kit herkes başına bir sarık sarıyor ve katiyen 
medresede <akumadığı halde h^asandan medre-
sede okuduğuna dair, medrseye mıüdavim bulun
duğuna dair bir jlmühaber alıyor ve askerlikten 
kurtuluyorlardı. Bu suretle memlekette, bir çok 
•insanlar vazifei askeriyeden kurtuluyor ve bu
nun yerine bir hilekârlık, bir sahtekârlık mey
dan alıyordu. Bunun önüne geçmek için çalışıldı 
ve nihayet ilânı hürriyeti müteakip bu fenalığın 
önüne geçildi. Biz şimdi bu fenalığı yeniden ihya 
edemeyiz. Ancak Müdaîaai Milliye Encümeninin 
teklif ettiği veçhile mekâtibi âliyeden veya Da-
rülhilâfe medreselerinden, tabii Hükümetin kont
rolü ve Hükümetin nizam ve kavanini tahtmda 
yetişen müessesatı ilmiyeden çakanları tecil ede
biliriz. Yoksa alelıtlak bunlann istisnası mem
leket için zarardır. 

O E L M E D D Î N ARİF B. (Erzurum) — 
Efendim -memleketimizin maarife olan ihtiyacı 
bugün hiç bir veçhile inkâr edilemez. Diğer taraf
tan rüfekanuzdan Hoca Efendiler Hazeratının 
da beyan buyurdukları veçhile, medarisin de bü
yük bir kıymeti vardır ve ulemayi diniyeye de 
lüzumlumuz vardır. Herhalde bir kanun yapılır
ken düşünülecek esas; zannederim ki her iki 
tarafı memnun etmek veyahut o kanundan mem
leketi bihakkın müstefit edebilecek bir takım 
netieeler çıkarmaktır. Hoca Efendi; medarı teş
vik olmalıdır buyurdular. Hakikaten bendeniz-
cede bu askerlik tecil kanunu, ilmin ve faziletin 
medarı teşviki olmalıdır ve bu teşvikat için elden 
geldiği kadar #ühulet göstermekliğimiz lâzımdır,. 
Herhangi mektebi alırsak alalım, o mektebin mü
davimini, -mekâtibi âliyede dâhil olduğu halde, 
zannederim (25) yaşma kadar tahsili âlilerini 
ikmal ederler. On dokuz yaşında bir medreseye 
giren bir ef eridi öiddi "bir suretle çalışacak olursa 
zannederim altı sene zarfında tahsilini ikmal 
edebilir. Bundan dolayı bendeniz diyorum ki; 
îyirmi beş yaşinr esas olmak üzere ittihaz edelim. 
Fakat Müdafaaî Milliye Encümeni de bunun 
için diyor ki: hizmeti muvazzaf asını o vakit bi
tirmiş ölür. G vakit ihtiyata nakletmiş olur; za
rarı yok; Fakat biz esas kûraten ve diyefHmki: 
yirmr'beş yaşında herkes askerdir. Fakat yirmi 
beş yaşına vâsıl öldüğü zamanda tâyin -edilen 
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medaris ve mekâtipden ki - maddede yazıl
mıştır - buradan ehliyetname, sehadetname veya 
icazetname almış olanlar ancak altı ay hizmeti 
maksurelerini ifa ederler. Mütebakisi üç senelik 
mükellefiyeti askeriyelerini tamamen ifaya mec
burdurlar. Bunu yapacak olursak ve bu suretle 
bir esas vazedecek olursak, söyledikleri gibi, bir 
çok kimselerin askerlikten kaçabilmek için ihdas 
edecekleri esasatı ortadan kaldırmış oluruz ve 
mekâtibi de teşvik etmiş oluruz. Bu suretle bir 
takrir de veriyorum. 

ABDÜLHALÎM ÇELEBÎ Ef. (Konya) — 
Efendim Bendenizin maruzatım kanunun beşin
ci maddesine aittir. Nizamnamenin (Tekkesi 
mevcut olup ta ) 
(Daha beşinci maddeye gelmedik sesleri). 

REİS — Efendim sözünüz mahfuzdur. Be
şinci maddede sözünüzü dinleriz. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Yirmi beş yaş hak
kındaki fikrimi arzedeyim: Malûmu âliniz mükel
lefiyeti askeriye kanunu mucibince yirmi beşi 
geçenler yani yirmi dörtten yirmi beş yaşma 
basanlar hizmeti muvazzaf aya alınamazlar ve 
aynı zamanda bu hizmeti askeriye yirmi beş
ten sonra insana biraz ağır gelir. Onun ağır 
gelmesi, hem gençliğin biraz geçmesi hem de 
eldeki kanuna nazaran hizmeti fiiliyeden çık
ması bir mahzur tevlit edebilir. Esasen maa
riften maarif müdüriyetiyle görüştük. Hiç bir 
vakit hizmeti fiiliye erbabından mekteplerde 
bir talebe kalmaz. Tekmil Memaliki Osmani-
yeyi arasak bu kanun mucibince 40, 45 kiişi 
ancak çıkar. Onun için değmez zannediyorum. 
Halbuki, medreselerde bilmecburiye ona ait 
hizmeti askeriye son sınıfta oluyor. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
medrese lâzımdır veya değildir, tecili icabeder * 
etmez denmezden evvel bu kanunda münakaşayi 
mucip olacak sarih bir fıkra bendeniz göre
medim. Bunun için bundan evvel mazbata mu
harririnden bunu soracağım, badehu mütalâa
mı dermeyan edeceğim. Encümen Kâtibi Refik 
Beyefendi (Medarisi ilmiye müdavimleri ihti
yat sınıfına nakletmezden bir sene evvel hiz
meti maksureyi badelifa tahsillerine devam 
etmek üzere tecil olunurlar) fıkrasından me
daris müdavim ve müderrislerinin de askerlik
ten müeccel olduklarını bu fıkra ile bendenize 
ima etmek istediler. Bu fıkrada sarahat yok. 
Onu ayrıca söyliyeceğim, Müeccel olan ben
ce, tâli derecede orman, ziraat mektepleri, res
mi darülmuallimin, darülhilâfe medreseleri ve 
eimme medresleri ve yalnız imam hatip yetiş
tirmeğe mahsus medreselerdir. Bizim asıl ar
zu ettiğimiz fününü arabiyede ehliyet ve ikti
dar sahibi olmak üzere yetişeckler hakkında 
bir madde göremüyorum. Bunu evvelemirde maz
bata muharririnden soruyorum. Teşekkür ede
rim ki bu ciheti nazarı dikkate almışlar. Yal

nız maddenin tarzı tahririnde biraz ivicaç 
var. Çünkü maddede evvelâ müstesna olan me-
kâtip ve medaris tadat ediliyor, diyor k i : Bil
umum mekâtibi âliye ve tâliye ve tâli derecede 
ziraat ve orman mektepleriyle resmi darülmu
allimin ve darülhilâfetülâliyye talebeleri, eimme 
medaris müdaviminin hizmeti fiiliyesi ikmali 
tahsillerine kadar tecil olunur. Müeccel olan
lar hakkında maddenin birinci fıkrasında şu ve 
şu şu diyerek hasrı mütalâa edilmemiştir, idad 
medlulünde katiyet ifade eder. Şu halde med
lulünde müessesatı ilmiyeden başka müs
tesna yoktur demektir. Encümen son fıkra
larda (Medarisi ilmiye müdavimleri ihtiyat 
sınıflarına nakletmezden bir sene evvel hiz
meti maksureyi badelifa tahsillerine devam et
mek üzere tecil olunurlar) fıkrasında medre
selerdeki erbabı tahsilin ve talebe u lûmunda 
müeccel olduğunu istitlal etmek istiyorlar. 
Fakat bendenizce bu, maksadı tamamiyle değil, 
nakısen bile temin etmiyor. Çünkü esasen bu 
gün mustalıhan anlaşılan darülhilâfetelâliyye 
medreselerinin taşra şubeleri medresei ilmiye
dir. Buradaki medresei ilmiye tabirinden, da-
rülhilâfenin îstanbuldan hariçteki medarisi 
ilmiye şubeleri kastedilir ve ben asker olsam, 
ben müeccelim veya müstesnayim diyene karisi, 
evet darülhilâfenin şubelerinin ve medarisi gay
ri resmiye müdavimininin tecil edildiklerine ve
ya müstesna olduklarına dair bir kayıt ve 
sarahat yoktur der ve böyle iddia ederim. Bu 
böyledir; evvelemirde maddenin müstesna fık
rasında bu cihet tasrh edilmek lâzımdır. «Bil

ûmum mekâtbi âliye ve tâliye ve tâli derecede 
ziraat ve orman mektepleriyle resmi darülmu
allimin ve darülhilâfetülâliyye talebeleri, ve med
rese müdavim ve müderrisleri, eimme medaris 
müdavimininin ve müderrislerinin hizmeti 
fiiliyesi müddeti tahsiliyesine kadar tecil olu
nur» demelidir. Bu mektep talebeleri hizme
ti maksurelerini bir senede ifa ederler veya 
etmezler diye ayrıca bir şart olarak dermeyan 
edilmek lâzım geliyorsa onun da dermeyanı lâ-
zımgelir. Bendenizce bu meselenin bir kaç nok
tadan memlekete lüzumuna sebep mevcuttur. 
Bir. kere darülhilâfe medresesi ve onun şubeleri 
halihazırdaki programile ve bütçede büyük bir 
yekûn teşkil etmesi itibariyle Memaliki Osma-
niyenin henüz (14) yerinde tesis edilebilmiş
tir. Bilcümle Memaliki Osmaniyenin hattâ li
valarında bile bu müessesenin tamimi ve tahsili 
dininin ifası hallihazır bütçemize nazaran 
adimülimkân gibidir. Sonra yeni program tadil 
edildi ve tevsi edildi ise bilmiyorum. Darül
hilâfenin İstanbul programı ve teşkilâtı bir 
dereceye kadar ulum ve fününü cami idi. Fa
kat taşra şubeleri gayet mahdut ,hatta program
ları da İstanbul'da bulunduğumuz zaman Ho
ca Kâmil Efendi getirmiş okumuştum - Taşra? 
daki şubelerin vezaifi yalnız imam ve hatip ye* 
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tiştirmek üzere tertip edilmiş - yalnız imam ve 
hatip yetiştirmek üzere tesis edilen bir mües-
sesei ilmiyeden itikadi, ameli ahlâki ihtiyacatı 
diniyernizi temin edebilecek erbabı fazıl ve ke
malin yetişebileceğini kabul etmek safdallik 
olur. 

RAGIP B. (Kütahya) — Hayır efendim, 
maksadı teşkilini yanlış anlamışsınız. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — Maksadı 
teşkili de " biliyorum, programını da biliyo
rum. Her halde zatı alileri kadar biliyorum. 
Mektep tarzında teşkilât icra ettiğmiz zaman 
bile alacağımız talebeyi yine medreseden bul
duk. Filhakika arkadaşlardan Şükrü Beye
fendi meşrutiyetin ilânına kadar medreselerin 
hali esefi istimalde bulunduğunu dermeyan et
tiler. Bunu da inkâr etmeyiz. Böyle hale ge
len yerler mevcuttu. Fakat şimdiki talebesi 
ve müderrisi, tecil edilmek istenilen medrese
ler, bilâkaydüşart, imtihana tâbi olmıyarak, 
rastgele talebe kabul edecek bir müesse değil, 
belki doğrudan doğruya imtihanla alınacak 
ve her sene sınıf imtihanı meşrut, sıkı bir 
kontrol a tâbi, erbabı, ehli olmıyan medrese 
haricine atılacak bir müesse olmak lâzımgelir. 
Bu müesseselerin lüzum ve vücudunu ingâr et
mek pe kdoğru olmaz. Hali hazırda seferber
likten dolayı arız olan bir manii mühim sebebiyle 
müftü bulmakta müşkülât çekiyoruz, bir çok 
yerlerde de imam ve hatip bulmakta da pek 
müşkülât çekiyoruz. Eimme medarisi açdığı-
mızda bu ihtiyacı tamamiyle temin edeceği
mizi zannetmiyorum. Çünkü yalnız imam ol
mak lâzım olursa talep az olur ve lâzımgelenler 
arzu ve heves dahilinde çalışamaz. Medreseye 
gelenler imam, hatip, müftü olabilir. Mektebi 
kuzata da gider, hâkim olur ve bihakkın hâ
kim olur. Mektebi hukuka da gider, hâkim 
olur. Binaenaleyh bu müesseselerdir ki, az mas
rafla ve daha fedakârane bir surette ihya edil
miş olursa hem talebesi hem müderrisi memle
ket çin nâfi bir uzuv olabilir. Bittabi bugün 
bunu hepimiz de kabul ederiz. Maddenin de 
şu suretle tadilini teklif ediyorum. 

REİS — Söz alan daha yedi zat vardır. Mü
zakerenin kifayetine dair teklifler var. Mesele 
tavazzuh etmiştir. Müzakereyi kâfi görenler 
ellerini kaldırsın. Birinci madde hakkındaki mü
zakere kâfi görülmüştür. 

feirinci madde müzakeresi dolayısiyle verilen 
7 kıta takrirlerden bir noktai nazar; medrese
lerin darülmuallimlerle tevhidi... Malûmu âli-. 
niz bu takriri ayrıca bir teklif mahiyetinde 
telakki ederek ait olduğu encümene ayrıca tev
di etmek lâzımdır. Diğer bir noktai nazar: Me
muriyetleri dolayısiyle mukaddema mükelle
fiyeti askeriye kararnamesine tezyil edilen ka
rarnamelerin mevkii meriyetten refi... Zannede
rim ki bu da derdesti müzakere olan kanundan 
gayri bir meseledir. Bunlar hakkında da Mü-

dafaai Milliye Encümeninin ayrıca beyanı mü
talâa etmesi lâzımdır. Bunları birer birer reyi 
âlinize vazedeceğim. 

Diğer takrirler birinci maddenin tadiline mü-
taalliktir. Maddenin 1, 2, 3 ncü fıkraları için 
bazı noktai nazarların tadilini teklifte derme
yan ediyorlar. Evvelâ birinci maddenin tadiline 

taallûk etmeyen meseleyi arzediyorum. 

2. — Konya Mebusu Ömer Vehbi Efendinin 
(larülmualUminlerin lağviyle medreselerle tevhi
dine dair teklifi kanunisi (2/219) 

REİS — Medreselerle darülmualliminlerin 
tevhidi hakkında Yalvaçlı Ömer Efendinin tek
lifi (Okunsun sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Millet arasında hem ikiliği kaldırmak ve 

hem de masarifte iktisat etmek üzere darülmu-
allimlerin lağvile medarisi ilmiye ile birleştiril
mesini teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Ömer Vehbi 

REÎS — Efendim, bunu tensip ederseniz 
encümeni aidine gönderelim. Lâyiha Encümeni
ne tevdi ediyoruz. 

ZİYA HURŞÎT B. (Lâzistan) — Teklifi ka
nuni ise havale edemeyiz. 

REÎS — Efendim Lâyiha Eneümenine hava
le ediyoruz. Teklifi kanuni şeklinde olduğun
dan oraya gönderiyoruz. Nazarı dikkate alın
dıktan sonra encümene göndeririz. 

Karesi Mebusu Vehbi Beyle Karahisarı Sa
hip Mebusu Şükrü Beyin teklifleri; biri mutlak 
diğeri mukayyet olmak üzere tecil hakkındaki 
kararnamelerin mevkii mer'iyetten refine ve 
tahdidine mütaalliktir. Her ikisi de okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Evvelce Mükellefiyeti askeriye kanunu, 

tefsir, tavzih, tevsi suretiyle adedleri kesiri mü
kellefin istisnaen tecil edilmişlerdi, müzakere 
edilen lâyiha ile istisna veya tecil edilenleri 
bunlara ilâveden ise bütün müeccelin tesbit 
edilmek üzere işbu maddenin encümene iadesini 
teklif eylerim. 

30 Kânunusani 1337 
Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

Riyaseti Celileye 
Geçen umumî seferberlikte hizmeti maksure 

oldukları halde müstesna memuriyetlerde bu
lunmalarından dolayı hizmeti maksureleri se
ferberlik nihayetine tecil edilenlerin ahzi asker 
şubelerince kayıtları bittetkik bugün için hiz
meti maksurei kalilelerinin ifa ettirilmesi muk-
tazayi adalettir. Binaenaleyh bu kabîl hizmeti 
maksure erbabının emsalleri misillû hizmete 
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davetlerini talep eylerim. 

30. 1.1337 
Karahisarı Sahip 
Mehmet Şükrü 

REÎS — Mütalâa var mı encümen namına? 
HÜSREV B. (Trabzon) — Efendim kanun 

malûmu âlileri ilmü irfan bir de dinî noktai 
nazardan hoca meselesidir. Bu memurin hak
kındaki istisnalar çok görülüyorsa, azaltalım. 
Yahut büsbütün lâğvedelim. Onun için birinci 
madde ile alâkası yoktur. Yalnız nazarı dikka
te alınmalıdır. Bu teklifi encümene havale edi
niz,. icabederse maddei müzeyyele olarak çıkarı
rız. 

REÎS — İzah ettiğim veçhile birinci madde
ye taallûk eder bir- mesele değildir. Tensip bu
yurursanız Lâyiha Encümenine yahut Müdafaai 
Milliye Encümenine göndeririz. Bu takrirleri na
zarı dikkate alanlar el kaldırsın. 

VEHBÎ B. —• Encümen esasen istiyor. 
REÎS — Evet encümenin talebi veçhile gön

deriyoruz. 
FEYZÎ Ef. (Malatya) — Ve bu madde her 

halde yeniden ve uzun boylu şey edilmelidir. 
REÎS — Encümenin talebi veçhile encüme

ne gönderilmiştir. Efendim birinci maddenin ta
diline ait olar,, takrirleri okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Seferberlik esnasında ekser muallimlerinin 

asker olmasından dolayı mesdud bir halde kalan 
ve bu defa bin müşkülâtla açtırılmış olan mekâ-
tibin bu defaki harekâtı askeriye dolayısiyle 
muallimleri ve-talebesi tahtı silâna alınarak ye
n i baştan seddedilmemek mütalâasiyle mekâtip 
muallimleriyle erbabı esnan talebesinin tecili 
hakkında bir lâyihai kanunîye teklif edilmiş 
iken bu teklifi encümeni aidi daha ziyade tevsi 
ve teşmil ederek birtakım müstesniyat daha ih
das eylemiştir. Binaenaleyh gayei milliyenin 
husulünden sonra ihtimalki daha başka türlü 
eşkâle inkılâp etmesi tabii olan askerlik için 
şimdiden bu kadar tevsiatla kanun tanzimine 
lüzum olmadığından teklif edilen mevaddı ka^ 
nuniye yerine berveçhi âti maddenin müzakere 
ve kabuliyle diğerlerinin reddini teklif eyle
rim. 

30 Kânunusani 1337 
Yozgad 

Süleyman Sırrı 
MADDE 1. — Erbabı esnan olan mekâtibi 

âliye ve darülmuallimin ve medarisi ilmiye tale-
besiyle müderris ve muallimlerinin askerlikleri 
işbu seferberlik devamı müddetince tecil olun
muştur. 

MADDE 2. — îşhu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmı
na Maarif Vekâleti memurdur. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim: . . . 
. . . Müdaviminin kâffesi yirmi beş yaşında 

askerdir. Ancak yirmi beş yaşmnda ikmali tah
sil ile şahadetname veya icazetname alanlar hiz
meti maksurelerini ifa ederler. Yirmi beş yaşın
da ikmali tahsil etmiyenler üç senelik mükelle
fiyeti âdiyelerini ifa etmeğe mecburdurlar! 

Erzurum Mebusu 
Celâleddin Arif 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin ikinci fıkrasında (îkmali 

tahsilden sonra hizmeti maksuresini ifa etmi-
yenlerin tâyin olunacakları muallimliklerle ha
izi istisna memuriyetleri nazarı itibara alınmaz) 
ibaresi münderiçtir. Ancak haizi istisna memu
riyetler tesbit olunmadığından bittabi bilâhara 
dairei şümulünü tevsie müstaitdir ki caiz ola
maz. Binaenaleyh haizi istisna memuriyetlerin 
bir madde ile tasrihen tâyin ve tahdidi zımnın
da encümeni mahsusuna havalesini teklif eyle
rim. 

Muş Mebusu 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (medaris) kelimesinin da

hi yukarıki fıkrada olduğu gibi (Drülfilâfe 
medreseleri) olmak üzere kabul ve tasrihini tek
lif ederim. 

Kütahya 
Ragrp 

Riyaseti Celileye 
Bilûmum mekâtibi âliye ve tâliye ve tâli de

recede ziraat ve orman mektepleriyle resmî da
rülmuallimin ve darülhilâfetülâliyye talebeleri 
eimme medarisi müdaviminin hizmeti fiiliyesi 
ikmali tahsillerine kadar tecil olunur. îlâh . . . 
şeklinde tadilini teklif eylerim. 

Konya Mebusu 
Musa Kâzım 

REÎS — Tadilnameler okundu. Birer birer 
reyinize arzedeceğim. 

RAGIP B. (Kütahya) — Reis Bey takririm 
hakkında iki kelime ile izahat vermeme müsa
ade buyurulur mu? 

REÎS — Takririniz okunduğunda izahat ve
rirsiniz. 

(Celâleddin Arif Beyin takriri tekrar okun
du). 

REÎS —T Celâleddin Arif Beyefendinin şim
di okunan takririni nazarı mütalâaya alanlar 
lütfen el kaldırsın. İndiriniz efendim. Nazarı 
mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın. Naza
rı mütalâaya alınmadı. 
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(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okun

du) . 
REÎS — Süleyman Sırrı Beyin şimdi okunan 

birinci madde makamına kaim olmak üzere ta-
dilnamesini kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmedi. 

(Rgıp Beyin tadilnamesi tekrar okundu). 
RAGIP B. (Kütahya) — Efendim bir, iki u-

fak tefek itirazatımla, bendeniz medarisi ilmi
ye aleyhtarı zannolunuyorum, hakikat böyle de
ğildir. Bu memlekete medarisi ilmiyenin yaptı
ğı hizmetler tarihimizin en şanlı sahifelerini 
işgal ederler. Bu gayri kabili inkârdır. Fakat 
son zamanlarda medarisi ilmiyenin aldığı vazi
yeti pekâlâ biliyorsuuz. Maalesef . . . Son de
recede şayanı teessüftür ki bu millet için son 
zamanlarda medarisi ilmiye memleketimiz için 
nafi olmaktan ziyade muzır bir şekil aldı. İs
tanbul Hükümeti Meşrutiyetten sonra ıslahmı 
düğündüğü için darülhilafetülâliyye medresele
rini tesis ettiler. Maksat doğrudan doğruya me
darisi ilmiyeyi darülhilâfe teşkilâtına tabi tuta
rak eski şekline ifrağ idi. Bu maksat husule geli
yor. Gelmiyor . . Mesele bunda değil. Her hal
de darülhilafetülâliyye medreselerinin maksadı 
tesisi, Musa Kâzıım Efendi arkadaşımızın buyur
duğu gibi, yanlız eimme. ve hutaba yetiştirmek 
için değildir. Malûmu âlileri darülhilafetülâliy
ye medreselerinin vazifesi, doğrudan doğruya 
memleketin ihtivacatı ilmiye ve dinivesivle mütena
sip fazıl ulema yetiştirmekten ibarettir. Şimdi bu 
maksatla teessüs eden şu medreseler, herhalde 
şayanı ihya ve şayanı tevsi ve teksirdir. Meda
risi gayri resmiyeye gelince; pekâlâ biliyorsu
nuz ki, medarisi gayri resmiye otuz seneden-
beri bilhassa (308) tarihinden sonra kendisinden 
matlup olan faydayı temin edemedi, edeme
mekle beraber memlekette aksi tesirler de hu
sule getirdi. îşte bunun içindir ki, doğrudan 
doğruya maddedeki (Medarisi ilmiye) kelimesi
nin darülhilafetülâliyye medreselerine hasrını, 
fakat medarisi gayri resmiyenin de eğer ihyası 
arzu edilirse - ki ihyası şayanı arzudur - meda
risi gayri resmiye için de muntazam, malûmu
nuz, medarisi gayri resmiyede programsız ders 
okuturlardı. Muntazam bir programa tâbi tut
mak, daima Meşihatı Celilenin nazarı teftiş ve 
murakabesi altında bulunmak üzere onların ih
yası için de,bir kanun tanzim edilirdi. Bir ka
nun teklif edilirse de medarisi gayri resmiyeye 
bu şerait dairesinde devam edecek talebenin te
cili bendenizce de son derece şayanı arzudur. 
Yani medarisi gayri resmiye bir kanun ve bir 
programla- ve bir kayit ile ihya edilmedikçe, 
mukayyet kılmmadıkça bunların devamı muva
fık değildir ve bunların talebelerinin tecili mu
vafık değildir. 

HÜSREV B, (Trabzon) — Cevaben arzede-
yim. Seriye Vekâletinden gelen memuru mah

sus bu medarisin programlarını yapacâklannr 
ve sıkı imtihanlara tâbi tutacaklarını söylediler. 

RAGIP B.-(Kütahya) — O zaman mevzüu-
bahis olur. 

REÎS — Takrir okundu. Sahibi tadilname-
sini de izah etti. Binaenaleyh Ragıp Beyin ta-
dilnamesini nazarı itibare alanlar lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul edilmedi. 

(Muş Mebusu Hacı Ahmet Efendinin takri
ri tekrar okundu). 

HÜSREV B. (Trabzon) — Zaten bu madde 
ayrı olarak Encümene geliyor efendim. Bu tak
riri de lütfen Müdafaai Milliye Encümenine ve
riniz. Deminki takrirler alâkadardır. Nazarı 
dikkate alırız. 

REÎS — Maddeye taallûk eder. 
HÜSREV B. (Trabzon) — Encümene alalım, 

diğerleriyle beraber tetkik ederiz. 
REÎS — Encümen bu takriri de istiyor. En

cümene iade ediyoruz. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Tâli ziraat mekteple

ri dâhilinde sanayi mektepleri dâhil değil midir? 
HÜSREV B. (Trabzon) — Sanayi mektep

leri vilâyetlere aittir. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Ziraat mektepleri de 

vilâyetlere ait. 
HÜSREV B. (Trabzon) — Biz İktisat Veki

linin huzuriyle ve kanaatiyle o kaydi koyduk. 
VEHBÎ B. (Karesi) — Yani sanayi mektep

lerinin dahli yok. Pekâlâ, memleketin de sana
yie ihtiyacı yok demektir. 

(Musa Kâzım Efendinin takriri tekrar okun
du). 

HÜSREV B. (Trabzon) — Bunu kabul et
mek; medarisi atikai ilmiyeyi söndürmek de
mektir. Hizmeti fiiliye malûmu âlileri 3 senedir. 
Halbuki biz hizmeti ihtiyatiyeyi de birleştirerek 
beş altı sene tahsil ettiriyoruz. Mektepler gibi 
medarisi atikayı da bir madde içinde yazdık. Me
darisi atikaya( Medarisi ilmiye) diyor Seriye Ve
kâleti. Ayrı bir madde ile aynca bir sene kay-
diyle daha müsaadekâr davrandık. Sonra za
rarlı çıkarlar, doğru değildir. 

REÎS — Efendim, takrir okundu. Encümen 
de noktai nazarını izah etti. Musa Kâzım Efen
dinin tadilnamesini nazarı mütalâaya- alanlar 
lütfen ellerim kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
madı. 

Tadilname kalmadı. Yalnız bir takrir var, 
medreselerin ihyası ehem ve elzemdir diyor, 
okunsun. ' 

Makamı Riyasete 
Medreselerin ihyası ehem ve elzemdir. Yal

nız devri sabık gibi medreselere asker firarile
ri dolmamak üzere birinci maddenin muvazza-
han beyanı lâzımdır. 

Malatya Mebusu 
Feyzi , 
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REİS — Tû&üname değildir. Beyinize ar-

aetmiydiumv Tadilnameler birinci maddeye mü
teallik olmadığı için birinci maddeyi aynen re
yi âlînize ariediyoram. Itabal edenler lütfen el
lerini kaldırsın. İndiriniz ellerinizi. Kabul et-

1337 O : 2 
nıiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Birinci mad
de kabul edilmiştir. 

Efendim yarın bermutat içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

(5 sonrada foelseye hitam verümiştâr). 

T. li. M. M. Matbaa» 
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1336 senesi Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

ı ^ 
I •*".' 1336 sened maliyesi Muvazenei Umumiye Kanunu mazbatai umumiyesi 

I Türkiye Devleti büyük Millet Meclisi Hükümetinin 1336 senesine müsadif ilk bütçesini eneüme-
I niniz üç aylık bir mesaiden sonra senei mezkûrenin hitamından ancak iki ay evvel Heyeti Celile-
I lerinin enzarı tetkik vejmütaleasına arz ve takdime muvaffak olabilmiştir, On aydanberi muvakkat 
I bütçelerle idarei umnr'etmek hali tabiide katiyen şayanı kabul ve. teeviz olmayan bir keyfiyet olmakla 
I " beraber içinde bulunduğumuz ahval ve şeraiti fevkalâde ve bilhassa fıkdanı vesaitin tevlit ettiği 
I gûnagûn müşkilât nazarı dikkate alınırsa bu seneye mahsus olmak üzere vukua gelen şu teahhürü 
I zaruri addetmek icabeder. kana'atmdayız. Bütçede masarif at ve varidatı • muhammenei Devleti irae 
I eden erkam düşmanlarımızın bütün kuvvei hayatiye ve menabii iktisadiyesi kurumuş zannettikleri 
I memleketimizin muhafazai istiklâl ve mevcudiyet hususunda izhar ettiği azim ve zindeğinin meta-
I net ve salâbetine en bahir bir delildir. Gerçi hali hazırın icahettirdiği bir.takım masarifi zaruriye ve 
I fevkalâde sebebiyle dâvayı meşruu millimizin istihsaline kadar devam etmek üzere bir kısıin kanun-
I larla tekâlifi mevcudeye icra edilen zamaim ve müceddeden vazedilen tekâlif memleketin ahvali 
I iktisadiyesi lâyik olduğu ehemmiyetle tetkik edilerek konulmuş, malî ve ihşai esaslara istinat etti-
I rilmiş olduğu bittabi iddia edilemez. Tarh ve tezyit olunan vergilerden bazıları ezcümle ahiren 
I beş misline iblâğ edilen temettü vergisi gibi, kemiyetten ziyade tarh ve tevziinde esas ittihaz olunan 
I usullerin sakameti yüzünden memleketin bünyei iktisadiyesini müteessir edenleri yok değildir. Ancak 
I encümenimiz bu verginin nispetsizliklerini izale ve mükellefin üzerindekr sıkleti tahfif için Ticaret 
I Kânunu lâyihasının, aslı yüz kuruşa kadar temettü vergisi verenlerin istisnası kaydi iki yüz kuruşa 
I kadar olanlara teşmil edilmek şartiyle Meclisi Âlice kabulüne talikan 1337 senesinden itibaren 
I zamaimi tamamen refetmek suretiyle mezkûr verginin bir kanunu mahsusla idarei hususiyelere 
I terk ve tevdiine muvafakat etmiştir., Encümenimiz memlekette buhranı iktisadinin zuhuruna meydan 
I vermemek için Hükümetin mevadı iptidaiye ve miistahsalenin ihracını teshil edecek tedabir ittihaz 
I etmesini ve mükellefinin halini ve matrahların derecei tahammülünü nazarı dikkat ve ehemmiyetten 
I dur tutmiyarak son noktai imkâna kadar tasarrufa riayet ve hattâ doğrudan doğruya müdafaa ve 
I mukavemete taallûk etmiyen hustisatta iltizamı hisset eylemesini bir zarureti mübreme ve fevkal-
I âde olmadıkça velevki tahsisatı mütehavvileden olsun tahsisatı munzamma istihsaliyle tezyidi tahsi-
I sat cihetine gitmemesi lüzumunu ehemmiyetle kayıt ve tezkâr eder. Tekâlifi hazıra ile âzami bir 
I fedakârlık ihtiyar etmekte olan evlâdı milletten bir kanuna müstenit olmaksızın iane ve sair her 
I ne nam ve sebeple olursa olusn hiç bir şey alınmasına ve istenilmesine mani olması dâvayı meş-
I ruumuzun muhafazai safvet ve nezaheti ve gayei mukaddeseye vusulün üssülesası olan mukavemeti 
I milliyenin kesir ve tezelzülünden vikayesi namına Hükümetten bilhassa ve kemali ehemmiyetle 
I talep eyleriz. Emlâk ve arazinin yeniden tahririyle kıymeti hakikiyelerinin tesbitini ve muamelâtı 
• tasarruf iyeyi tevsik ve mezkûr verginin bir nispeti âdileye ircaını temin ettikten maada mühim, ve 
I feyyaz bir varidat teşkil edeceğinden önümüzdeki senelere ait bütçenin tevzini için varidat talıarri-
I sinde bu ehemmiyetli meselenin şimdiden. nazarı dikkate alınmasını pek lüzumlu addediyoruz. Encü-
I men icra ettiği tetkikat neticesinde bütçenin kendisine senenin nısfı evvelinin mürurundan sonra 
I tevdi edilmesine ve üç aydanberi de tetkikatla meşgul bulunmasına ve bu müddet zarfında devairin 
• bittabi sarfiyatlarına devam eylemesine rağmen son iki ay maaş ve masarifinden bir buçuk milyon 
• liraya yakın bir tasarruf yapabilmiştir. Bütçenin hali tabiide olduğu gibi senei maliyenin hulûlün-
• den evvel encümene tevdiine imkân olup ta sarfiyat hususunda emri vâki karşısında bulunulma-
I saydı tasarrufatı vakıanm yedi ilâ sekiz milyona baliğ olması pek tabii idi. Zirdeki cetvelde müh' 



tasara»-, ve her vekâlete ait esbabı mucibe mazbatasında mufassalan beyan olunduğu veçhile 1336 
senesi'Muvazenei umumiyetine dâhil devair masrafı için (60 642 705) lira terkim ve varidatı umu
miye dahi ,(.46,830;871) lira, tahmin ve nazarı kabul ve tetkikinize arzedilm-iştir. Encümence de
vair bütçelerinin tetkiki hitam bulduktan ye mezkûr. bütçeler tab'a yerildikten sonra Hükümet ta
rafından tahsisatı MunzaminaV^ talebini havi Meclisi Âliye takdim olunan İevayihi kanuniyeden bir 
kısmı encümenlerde ve Heyeti Umumiyede derdesti müzakere olduğundan balâdaki masraf yekûnuna 
ithal edilmemiş isede Meclisi Âlinin .kabul ve tasdikma iktiran edenlerin havi olduğu mebaliğ bit- . 
tabi bu yekûna dâhildir. Balâda arzolunan miktar varidat ve masarifat mukayesesinin irae ettiği 
(13 811 834) liralık bütçe açığını encümeniniz Maliye Vekâletince şimdiye kadar bilûmum deva-
irin hesabına vukubulan tediyat ve ita olunan havalât miktarına nazaran hakiki bir açık addetme-
mektedir. Mezkûr açığın dokuz milyon lira kadar pek mühim bir miktarının marülarz bütçe tasar
ruf iyle ve varidatı mulıtelifei saire • ile kapanacağına kaniiz. Mütebaki (4 811 834) liraya gelince; 
Muvazenei Maliye Kanununa zeyil olmak üzere bütçe müzakeresinin bidayetinde Heyeti Celilerine 
arz ve teklif edildiği veçhile bir kısmı mukaddema Maliye Vekâletinden teklif edilip Heyeti Umu-
miyede derdesti müzakere bulunan varidat kanun lâyihalariyle vekâleti müşarileyha tarafından ahi
ren encümeninize vâki olan tekâliften nispeten hafif ve kabulü zaruri görülenlerle encümeninizce 
teklif edilen varidat cem ve tevhit edilerek iki aylık miktarının şimdiden cibayeti için Maliye 
Vekâletine mezuniyet itası . hususunun Heyeti Celilerine arz ve teklifini encümen muvafık görmüştür. 

Miktar ve tarzı cibayet v% tezyidi kanunu mahsusunda irae edilen tekâlifi mezkûre gayri müslim-
lerden alınacak bedeli nakdii askeri ile Hazine pullarına, mehakimi şer'iye ve nizamiye haı*çlarına,kâtibi 
adil, ferağ ve intikal harçlarına, ispirto, resmine, gümrük resmine, seyrisei'aiıı ve saydibahri rüsumiyle 
posta ye telgraf üeuratma icra edilecek birer miktar zamaimden ve birde marülarz temettü vergisi 
zamaimi ref edilmek ve aslı yüz kuruşa kadar vergi verenlerin istisnası kay di iki yüz kuruşa kadar 
olanlara teşmil edilmek şartlariylş Ticaret vergisinden ibarettir. Mecmuu iki buçuk milyona karip 
olan bu zamaim dahi kabul buyurulduğu takdirde açık iki buçuk milyona tenezzül edecektir. 

Meclisi Âlide derdesti müzakere bulunan tahsisatı munzamme kanunları hakkında henüz bir 
karar ittihaz edilmediği cihetle mezkûr kanunlaı-n ihtiva ettiği mebaliğ dahili hesap edilmez ve 
Marta kadar yenitahsisatı munzamme dahi verilmezse açık iki buçuk milyon liradan.ibaret kala
caktır. Bu iki buçuk bilyonun müdafaai vatan vergisi namiyle altmış livaya tevzii suretiyle büt
çenin temamen tevzini Maliye Vekâletince: teemmül ve teklif edilmiş isede encümeniniz teklifi mâruza 
muvafakat etmiyerek bu hakiki açığın bilâhare bir istikraz akdine imkân hasıl olursa o suretle 
kapadılması, olmadığı takdirde 1337 senesine devredilerek senei mezkûre Muvazenei Umumiyesinde 
icabı teemmül edilmesi veyahut Heyeti Celileleri tarafından müzakerat esnasında bütçelerden tenzi
lât icrası mütalâasında bulunmuş ve şubat zarfında idarei umumiyenin sekteden vikayesi için müf-' 
redatı âtide beyan olunan varidat kanunlarının kabulü teklifiyle iktifa eylemiş olmakla Heyeti 
Celilelerine arzı keyfiyet olunur. 

29 Kânunuevel 1336 
Muvazenei Maliye Encümeni Na. 

Sivas Mebusu 
Memet Rasim 
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Bin üç yüz otuz altı senesi muvaaened 

HÜKÜMETÇE TEKLİF EDİLEN 

MADDE 1. -— Muvazenei umumiyei. Devlete 
dâhil bulunan devairin bin üç yüz otuz altı se-
nei maliyesi umum masarifatı adiyesi için işbu 
kanuna merbut. (A) işaretli cetvelde irae 
olunduğu üzere elli beş milyon yedi yüz elli se
kiz bin altmış üç lira tahsisat ita oluimmıştur. 

MADDE 2. — Bîn üç yüz otuz altı senesi 
muvazenei umumiye masarifine karşılık olan 
varidat merbut (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile elli bir milyon üç yüz seksen sekiz bin al
tı yüz yirmi altı lira tahmin edilmiştir. 

Varidat 

. MADDE 3.—- İşbu muvazenei umumiyenin 
varidat kısmını teşkil eden merbut (T) işaretli 
cetvelde envai gösterilen kâffei tekâlif ve rüsum 
ile varidatı muhtelif enin ve müteferrika namı 
altında mezkûr hasılatın ve avanii simüzerden 
alınmakta olan damga resminin 1336 senesin
de de tahsiline devam olunacaktır. 

MADDE 4. — Bazı nevi tekâlif ve rüsmm üze
rine muhtelif tarihli kanunlarla mevzu zamai-
min ve harp vergisinin bir kanunu mahsusla 
eibayeti nıenedilmedikçe bin üçv yüz otuz altı 
senesi zarfında dahi tarh ve tahsiline devam edi
lecektir. 

MADDE 5. -— İdarei hususiyei vüâyat na
mına olarak tekâlifi umumiye üz©rijwkn bin üç 
yüz otuz altı senesi zarfında tarh- ve tahsil edi
lebilecek olan küsuratı munzamma* şitftdiye ka* 
dar kavanini mahsus ile vazoiunaıdardaa ibaret* 
tir, 

MADDE 6. —• Evlâdı şühedanın talim ve ter
biyesine mahsus' olarak müessesatı ilmiye ve sına
iye vücude getirilmek üzere tütüne vazolunan 
rüsumu muıızammanm 1336 senesi zarfında dahi 
tahsiline devam olunarak varidatı umumiye me-
yanma ithal olunacaktır. 

MlADDUr 7. — Bin üç yüz otuz altı senesi 
bütçe açığmı kapatmak için istikraz akdine ve 
Ziraat Bankasiyle Bankı Osmaniden muvakkat 
avanslar ve hesabı cariler akit ve küşadma, em-

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİNGE 
KABUL OLUNAN 

MADDE 1. -— Aynen kabul. 

MADDE 2. — Aynen kabul. 

MADDE 3. — İşbu muvazenei umumiyenin 
varidat kısmım teşkil eden kâf fei tekâlif ve rü
sum ile varidatı muhtelif enin ve müteferrika 
namı altında mezkûr hasılatın ve avanii simü
zerden alınmakta olan damga resminin elyevm 
mer'i olan^kavanin mucibinee bin üç yüz otuz 
altı senesinde de tahsiline devaîfi olunacaktır. 

MADDE 4. — Aynen kabul. 

MADDE 5. — Aynen kabul. 

MADDE 6. — Aynen kabul 

MADDE 7. — Bin üç yüz otuz altı senesi 
bütçe açığını kapatmak için istikraz akdine, 
Bankı Osmani'den muvakkat avanslar, ve hesabı 
cariler akit ve küşadma, emlâki emiriye füruhtu* 

(S . Sayışır 14) 
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İâki emiriye füruhtunâ ve meskukâtı nakdiye 
darbına Maliye Vekili mezundur. 

MADDE 8. — Muvazenei Umumiye kanuniy
le tahtı mezuniyette bulunmayan kâffei rüsum 
ve tekâlifin tarh ve tahsili memnu olup bunun 
haricinde her nö hahi ve suretle olursa olsun 
tarh ve cibayeti tekâlif hakkında emir ita eden
ler takibatı kanuniyeye tabi tutulurlar. 

Masarif at 

MADDE 9. — 1335 senei maliyesi gayesine 
kadar rüsum ve tekâlifte ve akitten mütevellit ola
rak Hazinenin eşhası hükmiye ve efrat zimme
tinde tahakkuk etmiş olan bilûmum matlûbatı 
hiç bir suretle mahsup edilmeyerek nakden ta
lep ve istifa olunur. 

MADDE 10. — Bin uç yüz otuz dört senesi 
Muvazenei Umumiye Kanununun 14 neü mad
desi mucibince tekâlifi harbiye ve vesaiti nakliye 
bedelâtmdan senei haliyede tesviyesi lâzımgelen 
yüzde onlar bu sene için, tecil edilmiştir. 

MADDE 11. — Senei haliye iptidasından iş
bu kanunun mevkii meriyete vazı tarihine kadar 
ciheti askeriyece işgal edilmiş ve sene nihayetine 
kadar işgal edilecek olan emlâk bedeli icarla riy-

na ye meskukâtı madeniye darbına Maliye Ve
kili mezundur: . 

MADDE 8. — Muvazenei Umumiye Kanu
niyle tahtı mezuniyetinde bulunmıyan kâffei 
rüsum ve tekâlifin tarh ve tahsili memnu olup 
bunun haricinde her ne nam ve suretle olursa 
olsun tarh ve cibayeti tekâlif hakkında emir ita 
edenler Hiyaneti Vataniye Kanunu mucibince 
tecziye edileceklerdir. 

MADDE 9. — Ziraat Bankasından şimdiye 
kadar alman miktardan maada badema bankanın 
muvafakati istihsal edilmeksizin hiç bir sebep ve 
suretle Devlet namına istikraz akdi memnu oldu
ğu gibi sermayesine vazıyed edilmesi de kafiyen 
menedilmiştir. Hilâfında hareket edenler Hi
yaneti Vataniye kanunu mucibince tecziye edile
cektir. 

MADDE 10. — Olarak aynen kabul 

MADDE 11. — Ahzi asker kalem ve şube 
sandıklan mülgadır. Mezkûr daireler tahakkuk 
eden masraflarını devari saire gibi, evrakı müs-
bitelerine istinaden malsandıklarından alacak
lardır, Hesabatı meveudesi mahallî mallandıkları
na devrolunacaktır. 

MADDE 12. — Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanununun 32 nci maddesinin fıkrai saniyesi 
mülgadır. Kolordu ve müstakil fırkalar muha
sipleri devairi saire muhasipleri misilli, Maliye 
Vekâletince tâyin olunur. îşbu memurini he
sabiye Müdafaai Milliye muhasebat müdüriyetine 
merbuttur. 

MADDE 13. — Olarak aynen kabul 

MADDE 14. — Olarak aynen kabul 
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İe kıtaatı askeriye tarafmdah Maliyeye ait veya 
mamul eşya ve ayniyattan alınmış ve alınacak 
olan bilûmum mevaddın kıymeti rayiceleri Mü-
dafaai Milliye Vekâleti 1336 senei Maliyesi tah
sisatı. umumiyesinden tesviye olunur. 

MADDE 12. — Bin üç/ yüz otuz altı senei 
maliyesi çin Hükümetçe tahsisatı munzamına is
tihsal edilecek olan hidemat işbu kanuna mer
but (S) işaretli vetvelde irae edilenlerden iba
rettir. 

MADDE 13. — Bir kanunu mahsusa müste
nit olmaksızın fasıldan fasla nakli tahsisat caiz 
değildir; 

MADDE 14. — Hidematı vataniye tertibin
den elyevm maaş almakta bulunan zevat işbu ka
nuna merbut (V) işaretli cetvelde esamisi mu
harrer olanlardan ibarettir. Yeniden maaş tah
sisi mutlaka Büyük Millet Meclisince kabul olun
muş bir kanuna müstenit olmak lâzımdır. 

MADDE 15» — Emvali metrûkenin idaresi 
için teşekkül etmiş olan komisyonlar mülgadır. 

MADDE 16. — Muvazenei Umumiye Kanu
nuna dâhil tahsisatı fevkalâde! şehriye fasılları 
1336 bütçesinde tahsisatı mütehavvileden ma-
duttur. 

MADDE 17. — Balkan harbinden sonra me-
maliki Osmaniyeden iftirak eden mahallere ait 
düyunu umumiye hisselerinin hesap ve ifrazına 
ve İstiklâli millî ve malinin fiilen tesisine kadar 
gerek Mısır vergisi ve Kıbrıs fazlai vatfi-
datiyle temin olunan ve gerek Muharrem Karar
namesine tâbi tutulan, gerek Muharrem Karar* 
namesinin neşrinden sonra akdoluhup da müret
tebatı şehriyesinin cibayet ve tediye muamelâtı 
Düyunu Umumiye idaresine veya bazı müesse* 
satı maliyeye tevdi ve gerek doğrudan doğruya 
Hükümet tarafından icra edilen mustakrazat 
ile alelûmum müessesatı ecnebiyeden alınan 
avanslar faiz ve resülmalleri ve bilûmum demir* 
yollarının kilometre teminat akçeleri muhassa-
satı tecil ve üç yüz otuz altı senesi muvazene! 
umumiyesinden tenzil 'edilmiştir. 

MADDE 18. — Düyunu Umumiyei Osmaniye 
varidatı muhassasasının Büyük Millet Meclisi 
Hükümetine tâbi olan mahallerdeki şuabatı teş
kilât ve vezaife halel gelmemek ve tahsilatını 

MADDE 15. — Olarak aynen kabul 

MADDE 16. — Olarak aynen kabul 

MADDE 17. — Olarak aynen kabul 

MADDE 18. 

MADDE 19. 

- Olarak aynen kabul 

Olarak aynen kabul 

MADDE 20. — Olarak aynen kabul. 

MADDE 21. — Olarak aynen kabul. 
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muntazaman makbuz mukabilinde Büyük Mil
let Meçlisi Maliye Vekâleti veznei umumisine 
teslim etmek şartiyle Maliye Vekâletine mer-
buten idarei umura devam edecek ve maaş ve 
masarif atı bütçedeki tahsisatından tesviye oluna
caktır. 

MADDE 19. — Reji İdaresi Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine tâbi mahallerdeki idare ve 
teşkilâtına halel gelmemek üzere kemakân ifayi 
muamele eder. 

MADDE 20, — Bifi üç yüz otuz dört senesi 
masarifat bütçesinin maaşatı zatiye kısmında 
muharrer .maaşat -ye muayyenat ve muhassasa-
tından yurtluk, ocaklık ve muvasat ve emlâki 
mazbuta mtrkabîli olan maaşat ile tımar ve ze
amet ve fermanlı maaşat ve hidematı vataniye 
mukabili "maaşat ve niazulîni mülkiye ve ilmiye 
ve mütekaidini mülkiye eytam ve eramil maa
şat ve ikramiyesi ve kezalik mütekaidini ilmiye. 
ve eytam ve eramil maaşat ve ikramiyesi ve mü
tekaidini askeriye eytam re eramil nsa&şatıadan 
maadası katolunacaktır. 

Afâttöm umumiye 

MADDE 21. — Bin üç yüz yirmi beş ilâ bin 
üç yüz otuz dört Muvazenei Umumiye Kanun
larının işbu kanun ve kavanini mahsusa ile fe
sih ve tadil edilffiiyen ahkâmı kenıakân bakidir. 

MADDE 22. — işbu kanunun icrasına Heye
ti Vekile memurdur. 

MADDE 22. — Olarak aynen kabul, 

MADDE 23. — Olarak aynen-kabul, 

MADDE 24. — Olarak aynen kabul. 

MADDE 25. — Olarak aynen kabul. 
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Zatı Hasreti Padişahı ye Hanedanı 
saltanat 
Divanı 'Muhasebat 
Maliye Vekâleti 
Müdafaai Milliye Vekâleti 
İmalâtı harbiye 
Bahriye 
Nafıa Vekâleti 
Maarif Vekâleti 
Hariciyi Vekâleti 
Adliye Vekâleti 
Posta ve Telgraf 
Şer'iye Vekâleti 
Sıhhiye Vekâleti 

A - OETVEIiI[l] 
Lira 

551 012 
26 696 

6 413 629 
27 576 039 

752 969 
«289 548 
^20 396 
577 061 
303 748 

2 759-274 
1 427 898 

522 062 
613 141 

Dahiliye 
İktisat 
Rüsumat 
Düyuna Umumiye 
Emniyeti » 
Şûrayı Devlet 
Defteri hakanı 
Jandarma 
Riyaset 
MeçUşj bütçesi 
Matbuat ve istihbarat 
A^air ve aHuhaoiritej 

Lira 

2 7âl 023 
1 264 921 

350 180. 
7 680 696 
1 354 688 

000 
408 311 

4 858 976 
18 375 

953 996 
88 000 

874 735 

63 018 354 

F. 

1336 senesi 

Nev'i varidat 

B - CETVELİ 

varidatı muhammenesini mübeyyindir 

Lira 

Birinci kısım - Bilâ vasıta alınan 

1 Müsakkafat ve arazi vergileri 

2 Temettüat vergisi 

3 Harp vergisi 

4 Bedeli nakdi 

5 Muafiyeti askeriye vergisi 

7 Ağnam, deve, camus ve canavar 

ir 

9 Hissei iane 

10 Hususi ormanlar hasılatı 

11 Maadin 

vergiler 

2 540' 689 

2 083 756 

200 000 

0 

0 

5 783 586 

13 641̂  079 

1 860 146 

30 000 

375 000 

F. Nev'i varidat 

12 Vergi tezakiri 

Lira 

75000 

Birinci kısmın yekûnu 26 589 256 

İkinci kısım - Damga, harçlar,.kaydiyeler, cezayı 
nakdiler 

13 Damga resmi 

14 Hazine pulları 

15 Harçlar 

16 ihtira beratı 

17 Kaydiyeler 

18 Cezayi nakdiler 

İkinci kısmın yekûnu 

272 137 

175 000 

237 055 

0 

241.265 

43 437 

968 894 

[1] Bu cetvelin ilk şekli bulunmadığından, rakamları san, şekle göre *yaçmak ımcbümiyetinde kch 
hnmıstır. 
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F. 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

Nev'i varidat 
— S -

Lira , 

Üçüncü kısım - Bilvasıta ahnan vergiler 

İspirto resmi ve beyiyesi 

Tömbeki beyiyesi 

Gümrük rüsumu 
1 

İhracat resmi fevkalâdesi 

Büsumu bahriye 

Rüsumu sıhhiye 

Saydi berrî ve bahrî 

0 

48 

10 361 221 

0 

4 000 

5 000 

68 626 

P. 

Alt 

40 

41 

42 

43 

43 

Nev'i varidat Lira 

inci kısım - Emlâk ve eşyayı emiriye hasılatı 

Emlâki emiriye hasılatı 

Miri ormanları hasılatı 

Furuht olunan eşya bedeli 

Konya ovası ameliyatı iskaiye 
varidatı 

(Mükerrer) Ankara - Sivas 
hattı varidatı 

666 000 

908 200 

400 000 

12 000 

29 450 

Üçüncü kısmın yekunu 10 438 896 

Dördüncü kısım - İnhisarlar 

26 

27 

28 

P 
30 

31 

Tuz 

Tütün 

İmalâtı harbiye satışı 

Meskukât 

Tedavülde nakit pullan 

Posta ve telgraf ve telefon 

Dördüncü kısmın yekûnu 

3 500 000 

808 095 

0 

0 

0 

475 149 

4 783 244 

Beşinci kısım - Müessesat 

32 Mekâtip ve müessesatı sınaiye ve 
ziraiye hasılatı 

33 Müessesatı sıhhiye hasılatı 

34 Sıhhiye müdiriyeti hasılatı 

35 Hükümet kinini 

36 Matbaâi bahriye hasılatı 

37 Fırat ve dicle vapurları 

38 Maadin 

39 Demiryollarından Hazine hissesi 

Beşinci kısım yekûnu 

45 000 

0 

100 

50 000 

0 

0 

15 386 

0 

110 486 

( S. Sayısı: 14 ) 

Altıncı kısmın yekûnu 2 015 650 

Yedinci kısım - Maktu vergiler 

44 Mısır ve Zeyla vergisi 0 

45 Kıbrıs vergisi 0 

Yedinci kısmın yekûnu 

Sekizinci kısım - Hasılatı mütenevvia 

46 Hazine muamelâtından hâsıl 
olan 

47 Kumpanyalardan teftiş muka
bili alman 

48 Hası]âtı müteferrika 

49 Tekaüt tevkifatı 

50 Hidematı muayyene mukabili 
ianat ve teberrüat 

51 îdarei hususiye 

506 443 

0 

400 000 

702 000 

0 

150 000 

Selrisinci kısmın yekûnu 1 758 443 

Dokuzuncu kısım - İstirdadat 

52 Demiryollarından istirdadat 0 

63 Tavizata mukabil istirdadat 35 000 

54 Müşterek muhafaza masrafı
na mukabil rejiden 
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F. Nev'i varidat Lira 

55 Zabıtai belediye masarifine 
mukabil şehremanetinden 

Dokuzuncu kısmın yekûnu 35 000 

Onuncu kısım - İstihlâk resmi 

56 Sigara kâğıdı istihlâk resmi 100 000 

57 A Oyun kâğıdı istihlâk resmi 5 000 

57 B Bilardo, dama ve saire resmi 5 000 

F. 

58 

58 A 

58B 

58 S 

58 H 

Nev'i Varidat 

Kibrit ve kav 

Şeker 

Kahve 

Çay 

Petrol 

Onuncu kısmın yekûnu 

Lira 

30 000 

0 

0 

0 

0 

140 000 

VARİDAT YEKÛNU UMUMİSÎ 46 839 868 

11 
12 
33 
35 
39 

50 
51 
52 

53 

54 

S - CETVELİ 
Tahsisatı mütehavvîleyi mubeyyindir 

F. M.' Nev'i tahsisat 

Zatı Hazreti Padişahi ve Hanedanı 
Saltanat 
Hanedanı Saltanat 

Düyunu Umumiye 

Düyunu mübeddelei muvahhide 
Ikramiyeli Şark demiryolu tahvilâtı 
Istikrazat masarifi 
Fenerler idaresi avansı 
Demiryollarının kilometre teminat ak
çaları muhassasatı 
Rüesayi Ruhaniye maaşatı 
Mazulini mülkiye ve ilmiye maaşatı 
Mütekaidini mülkiye ve eytam ve era-
mîl maaşatı ve ikramiyesi 
Mütekaidini ilmiye ve eytam ve era-
mil maaşatı ve ikramiyesi 
Mütekaidini askeriye ve eytam ve era-
mil maaşatı 

63 
63 

63 
63 

1 
3 

4 
5 

Maliye 

Masarifi muhakeme 
Kıymetli evrak masarifi tab'iye ve 
teclidiye ve bendiye ve nakliyesi * 
Rüsumu istihlâkiye bandroUarı 
Evrakı nakdiye masarifi 

F. M. Nev'i tahsisat 

64 8 

65 1 

65 2 

65 3 

65 
65 
65 
66 
66 
66 
71 

6 
7 
8 
3 
4 
5 
1 

72 2 

76 2 

86 

90 

92 

Tefavvuz olunan emvali gayrimenkule 
bedelâtı 
Malsandıklannca cibayet olunan ağ
nam masarifi 
Malsandıklannca cibayet olunan aşar 
masarifi 
Düyunu Umumiye İdaresine tevdi 
olunan varidata ait cibayet masrafı 
Ücreti imlâiye 
Evrakı nakdiye aidatı tahsiliyesi 
Kâtîbiadillere ita olunacak aidat 
Faiz ve acyo 
Akça nakliye ve bendiyesi 
Reddiyat 
Amele ve memurin ve müfettiş yev
miyesi 
Eşya ve levazım pahasiyle ifraz ve 
saire masrafı 
Vapurlar ve fabrikalar için mubayaa 
olunacak eşya esmaniyle tamir masa
rifi 
Vilâyat idarei hususiyesine ait aşar 
hissesi muadili 
Vefat eden memurların ailelerinin 
harcırahı 
Muinleri tahtı silâha alınan ailelere 
muaveneti nakdiye ve masrafı 

(S . Sayısı: 14) 
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112 

120 

120 
120 

130 

Nev'i tahsisat 
— 10 — 

F. M. 

Rüsumat 

Reddiyat 

Defteri îlâkani' 

Münakale, istinsah ve mukabele kete-
besi ücuratı 
İhbariye ve tellaliye 
Masarifi muhakeme 

.Posta we telgraf m ielefon 

Müteferrika ve bendiye ve prim me
murları muhassasatı 
Ham eşya ve devri çarh esmanı 
Pul bey'iyesi 
Sai ücreti 
Akça farkı 
Pul tab 'iyesi 
Menzilhane ve sürücülük 
Posta nakliyesi 

» tazminatı 
Hututu mevcude direk esmanı ve ta
miratı 
Hututu mevcude eşya pahası 
Telgraf nakliyesi 
îadei ücurat 
Ecnebi posıta idareleri 

» telgraf > 
Hapishaneler Dahiliye tâyinatı 
Hapishaneler masarifi müteferrikası 
Hapishaneler mualeeatı 
Mücrimin sevkiyesi 

Emniyeti Umumiye 

16-8. 3 Yem bedeli hayvanat tazminatı 
168 4 Edviye 
169 1 Sevk ve muavenet 

Aşair ve muhacirin 

130 
130 
130 
130 
131 
131 
131 
131 
132 

132 
132 
133 
133 
133 
155 
155 
155 
158 

6 
8 
9 

10 
1 
3 
4 
5 
1 

2 
3 
1 
3 
4 
2 
3 
4 

Nev'i tahsisat 

199 
199 

180 
180 
180 
180 

3 
4 
7 
8 

Tohumluk esmanı 
İskân masarifi 
iaşe » 
Sevkiyat » 

Sıhhiye ve muaveneti içtimaiye 

186 7 Emrazı sâriye ve istilâiye masarif i 

230 
230 

242 
245 
248 

248 

279 
279 
282 

282 

326 

338 

339 

340 

10 
11 

Umum jandarma kumandanlığı 

Hayvan bedeli tazminatı 
Binek ve mekkâri hayvanatının yem 
bedeli 

Hariciye 

208 5 Masarifi muhabere 
208 6 iane ve iade 
208 7 Fahri,şehbenderler aidatı ve tahsisatı 

Adliye ve mezdhip 

4 Ceraim masarifi umumiyesi 
7 Ilâmatı cezaiye bakayasının 

tahsiliyesi 
aidatı 

Maarif 
5 Masarifi muhakeme 
7 Çini" fabrikası masarifi 
3 icabına göre istihdam olunacak müs

tahdemin ve amele ücuratı 
4 Kâğıt, mukavva, meşin, «bez ve emsali 

levazımı tab'iye ve cildiye esmanı 

İktisat 

2 Masarifi muhakeme 
8 ihbariye 
1 Hayvanatı muzırra itlafı ve emrazı 

müstevl|yei hayvaniye tedavi ve ta
haffuzhaneler masarifiyle hayvanat 
itlafı tazminatı 

2 Orman hariklerine sevkolunacak amele 
ve muvakkat harik kolcuları ücura-
tiyle alâtı itfaiye esman ve masarifi 

Müdafaai Milliye 

1 Nakliyat 

İmalâtı hatfbvife 

1 Orduyu hümayunlar için imal oluna
cak mühimmatı muhtelifei harbiye ve 
saire masarifi 
Lieclilbey iştira olunacak rovelver 
fişeği esman ve masarifi 
Gümrüklerce müsadere olunacak esli-
ha ve saire ihbariyesi 

(:S. Sayısı: 14) 



V - GETVELÎ 

Miktarı 
maaş 
Kuruş 

540 

2250 

848 

1 700 

720 

809 

3 015 
25 000 

1» 0G0> 

4 500 
1 300 
1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

100 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 

Hidematı vataniye tertibinden muhassas maa§at 

Miktarr 

Esami 

Müntefik aşireti meşayihinden Müşa-
rüssadun 
Necit ulemasından Abdurrahmanülfazıl 
Efendi 
Bahreyen şeyhüssabıkı 'Bacir bini Mü
barek Efendi 
Emir Abdülkadirzade Abdülmelik 
Emir Abdülkadir ammizadesi Mir Meh
met Ebu Talip 
Cezayirli Abdülkadir Efendi biraderi 
Ahmet Efendi 
Cezayirli Abdülkadir Mahdumu Mir Ali 
Cebelişimmir kaymakamlığiyle Şimmir 
aşireti reisi Mesut bini Abdülâziz Hz. 
Cebelişimmir kaymakamlığı taallûkatın-
dan İbrahim Essyman Efendi 
Caf aşireti'reisi Mahmut Paşa 
Reşit Nasır Paşa 
Cebelişimmir kaymakamlığiyle Şimmir 
Aşireti Reisi Mesud'un taallûkatından 
Ali Efendi 
Cebelişimmir Aşireti Reisi Mesud'un ta
allûkatından Mehmet Efendi 
Cebelişimmir Aşireti Reisi Mesud'un ta
allûkatından Muttaap Efendi 
Cebelişimmir Aşireti Reisi Mesud'un ta
allûkatından Abdülâziz Efendi 
Cebelişimmir Aşireti Reisi Mesud'un ta
allûkatından Abdullah Efendi 
Cebelişimmir Aşireti Reisi Mesud'un ta
allûkatından Abdullah Cülusi Efendi 
Cebelişimmir Aşireti Reisi Mesud'un ta
allûkatından Münire Hanım 
Cebelişimmir Aşireti Reisi Mesud'un ta
allûkatından Selma Hanım 
Cebelişimmir Aşireti Reisi Mesud'un ta
allûkatından Nure Hanım 
Cebelişimmir Aşireti vekillerinden Ab
dülâziz Efendi 
Sadun Paşa mahdumu Acemi Bey 

» » » Şamir > 
» > » Ahmet > 
> * > Süut » 

maaş 
Kuruş 

1 075 

900-

2 700 
900 
900 

5 000 
900 

2 000 

1 500 

1 500 

2 500 

400 
400 

1 000 
1 000 

1 000 

1 000 

1 000 
1 000 

Esami 

1 000 

1 000 
6 250 

100 

100 

150 
150 

Aşayiri seyyare meşayihinden urban 
kaymakamı Hacim Bey 
Hürme Aşireti Reisi Hacim Kâşiş Efen
di 
Mitat Paşa haremi Naime Hanım 

» kerimesi Mesrure Hanım 
» kerimesi Fatma Memduha H. 
» zade Ali Haydar Mitat Bey 
» Ağası Arif Bini Hacı Başu 

Adliye Nazırı Refik Bey merhumun ha
remi Rebia Hanım 
Adliye Nazırı Refik Bey ikinci hare
mi Müveddet Hanım 
Şeyhülislâm esbak> merhum Hayrullah 
Efendizade Mehmet Hâki Bey 
Gazi Osman Paşa haremi Fatma Ha
nım 
Abdülezel Paşa haf idesi. Naciye Hanım 
Abdülezel Paşa haf idesi Fatma Hanım 
Kani Paşa haremi Zehra Hanım 
Merhum Şeyh Şaban Efendi mahdumu 
Kâmil Paşa 
Kolağası Niyazi Bey zevcesi Feride 
Hanım 
Kolağası Niyazi Bey hemşiresi Lûtfiye 
Hanım 
Kolağası Niyazi Bey mahdumu Mitat B. 
Kolağası Niyazi Bey mahdumu Süley
man Asım Bey 
Yanya'da şehiden vefat eden mirliva 
Cavit Paşa hemşiresi Canfeza Hanım 
Serez Mebusu Derviş Bey ailesi 
Sadrı sabık Mahmuh Şevket Paşa mer
humun zevcesi Dilşat Hanım 
Miralay İbrahim Bey kerimesi Bedriye 
Hanım 
Miralay İbrahim Bey kerimesi Şefika 
Hanım 
Şeyh Nail Efendi mahdumu Arif Bey 
Şeyh Nail Efendi mahdumu Hüseyin 
Cahit Bey 

(•S. Sayışa;: 14») 
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Miktarı Miktarı 

maaş maaş 
Kuruş Esami Kuruş Esami 

150 Şeyh Nail Efendi kerimesi Selman Ha
nım 

150 Şeyh Nail Efendi kerimesi Nuriye 
Fikret Hanım 

132 Serdarı Ekrem Ömer Paşa mahdumu 
Mustafa Beyin zevcesi Hayriye Ha
nım 

132 Serdarı Ekrem Ömer Paşa mahdumu 
Süleyman Asım Bey 

132 Serdarı Ekrem Ömer Paşa mahdumu 
Abdülvahit Cezmi Bey 

132 Serdarı Ekrem Ömer Paşa mahdumu 
Turgut Suphi Bey 

4 000 Üçücü Kolordu Kumandanı ismail Pa
şa validesi Habibe Hanım 

1 500 Binbaşı Muhtar Bey hemşiresi Yegâne 
Hanım 

2 000 Sultan Abdülâziz Han Hazretlerinin 
ikinci mabeyincisi Fahri Bey 

1 500 Kuranayı esbak Fuat Bey 
2 000 Kuranayı esbak Atıf Bey 

500 Van Müftüsü Mehmet Sıddık Efendi 
900 Dördüncü ordu nizamiye yirmi yedin

ci alay müftülüğünden mütekait Ha-
San Fehmi Efendi 

800 Jandarma Binbaşılığından mütekait Os
man Ağa 

1 000 Tayyareci Fethi Beyin pederi Abdür-
rahman Efendi 

1 000 Tayyareci Sadık Beyin validesi Şerife 
Hanım 

1 000 Tayyareci Nuri Beyin validesi Seher 
Hanım 

1 000 Akdağ madeni kaymakamı Tahir Beyin 
zevcesi Memnune ve kerimeleri Mihrin-
nisa, Nilüfer ve Tahire ile mahdumu 
Ertuğrul'a (23 Ağustos 1336 tarihinde 
Büyük Millet Meclisi karariyle). 

1 000 Urfa mutasarrıfı sabıkı Nusrat Beyin 
zevcesi ve üç çocuğuna (Büyük Millet 
Meclisinin kânunuevvel 1336 kara
riyle). 

111 135 

(S . Sayısı: 14) 
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Makamı Riyaset bütçesi mazbatası 

Makamı Riyasetin 1336 senesi bütçesine ait tetkikat berveçhi zir arzolunur: 
Fasıl : 137 — Bu faslm birinci maddesi Riyaset maaşmı ihtiva edip Riyaseti Müşarüniley-

haya 1 Eylül 1336 tarihinden itibar edilmek ve tahsisatı fevkalâdeye tâbi olmamak üzere şehrî 500 
lira itası Encümeninizce tensip kılınmış ve madde osuretle kabul olunmuştur. 

Faslı mezkûrun ikinci maddesi Riyaset Müsteşarlığı maaşmı muhtevi olup vazif ei mezkûreye he
nüz kimse tâyin edilmediği cihetle altı aylığı bittenzil iki ay için 300 lira kabul edilmiştir. 

Faslı mezkûrun altıncı maddesine mevzu 480 lira umuru mühimme ve kalemi mahsus müdüriyeti
nin on iki aylık maaşı olup iki aylığı bittenzil 400. lira kabul edilmiştir. 

7, 8 ve 12 nci maddeler şifre, Evrak ve Divanı Riyaset kuyut kalemleri memurini maaşatını 
muhtevi olup tarihi tesislerine nazaran ikişer aylığı tenzil olunarak mezkûr maddeler biner lira ol
mak üzere kabul olundu. 14 ncü müstahdemini müteferrika maddesinden 28 lira tasarruf olunarak 
140 lira lçabul edildi. 

Fasıl : 138 — Bu faslın birinci kırtasiye ve evrakı mütenevia maddesinden 200 lira tasarruf 
olunarak madde 1 000 lira kabul edildi. Faslımezkûrun ikinci mefruşat maddesi aynen kabul, 
üçüncü Riyaset konağı icarı maddesine mevzu 1 200 lira tamamen tay ve tasarruf olundu. 

Fasd : 139 — Bu fasıl masarifi müteferrikayı ihtiva edip (3 720) lira tasarruf olunarak 2 000 
lira kabul olundu. 

Fasıl : 141 — Bu fasıl memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesini muhtevi olup 
maaşat maddelerinde yapılan tadilât mucibince 5 961 lira tasarruf olunarak fasıl (7 935) lira olmak 
üzere kabul olunmuştur. 

Netice : Makamı Riyasetin 1336 senesi maaşat ve masarif at bütçesi Encümence 17 775 lira ol
mak üzere bilkabul Heyeti Umumiyeye arzolunur. 15 Kânunuevel 1336 

Muvazenei Maliye Encümeni Na. 
Sivas Mebusu 

Mehmet Rasim 

Dairei Riyaset bütçesi 

F. M. Nev'i muhassasat 

137 Maaşat 
1 Riyaset maaş ve muhassasatı 
2 Müsteşar maaşı 
3 Amedii divanı hümayun kalemi 
4 Teşrifatı umumiye ve riyaset tercümanlığı 
5 Umuru idariye kalemi 
6 > mühimme ve kalemi mahsus 
7 Şifre kalemi 
8 Evrak kalemi 
9 Hazinei evrak kalemi 

10 Vilâyatı mümtaze kalemi 
11 Divanı hümayun beylikçiliği tesvit ve tebyiz şubesi 
12 Divanı riyaset kuyut kalemi 
13 Müdevvenat kalemi 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

3 000 
1 200 

0 
0 
0 

480 
1 200 
1 200 

0 
0 
0 

1 200 
0 

Lira 

3 000 
300 

0 
0 
0 

400 
1 000 
1 000 

0 
0 
0 

1 000 
0 

( S. Sayısı : 14) 
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F. M. Nev'i muhassasat 

14 Müstahdemini müteferrika 

Yüz otur yedinci faalin yekunu 

138 Masarif 
1 Kırtasiye ve evrakı müteferrika 
2 Mefruşat 
3 Riyaset konağı icarı 

Yüz otuz selrizmci faslın yekûnu 

138 A İstatistik Müdiriy^ti umumiye.si maaşı 

139 Müteferrika 

140 Mabeyni hümayun 
1 Başkâtip ve mabeyinci maaşı 
2 Veliahtı saltanat müdiri maaşı 

î Yüz kırkıncı faslın yekûnu 

141 Memıırin ve-müstahdemin tahsisatı fevkalâdei şehriyeleri 

UMUMÎ YEKÛN 31064 17 375 

Hükümetçe Encümence 1 
teklif olunan kabul edilen | 

Bira 

168 

8 440 

1- 200 
600 

1 200 

3 000 

0i 

5 720 

0 
0 

0 

13 896 

Lira 1 

140 1 

6840 1 

1000 I 
600 1 

0 1 

1 600 1 

° 
2 000 

0 
0 

0 

7 935 

1 Büyük Millet Meclisi bütçesi mazbatası 

Büyük Millet Meclisinin 1336 senesi bütçesi tetkik olundu. (982 995) lira Encümence aynen 
kabul olunmuştur. 

Muvazenei Maliye Eiıcümeni namına 
Ertuğrul Mebusu 

. ' Necip 

Büyük Millet Meclisi bütçesi 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

P. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

6 Büyük Millet Meclisi 982 995 982 995 

(S . Sayısı: 14) 
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Zatı Hazreti Padişahi ve Handanı saltanat bütçesi hakkında mazbata 

Zati 'Hazreti 'Padı-şahi ve Handanı saltanatın 1336 senesi bütçesi tetkik olundu. 1, 2, 3 ncü fasılları 
yekûnu umumisi olan f 5181 012 lira encümence aynen kabul olunmuştur. 

30 Teşrinisani 1336 
Muvazenei Maliye Encümeni Na. 

Mardin Mebusu 
Necip 

Zatı Hazreti Padisahi ve hanedanı saltanat bütçesi 

P. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

1 Tahsisatı seniyye 
1 Tahsisatı seniyye 
2 Masarif 

Hanedanı saltanat 
1 VeHahıt 
2 Şehzedagân ve salatin 
3 Sair âzayi hanedan 

T Birinci faslın yekûnu 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

240 000 
50 000 

290 000 

24 000 
157 926 
32 160 

214 086 

46 926 

240 000 
50 000 

290 000 

24 000 
157 926 
32 160 

214 086 

46 926 

VfflMÎ1TEKÜN 551 012 551 012 

Divanı'Muhasebat bütçesi hakkında mazbata 

Divanı Muhasebat bütçesi tetkik olundu. Esasen Divanı Muhasebatın mükellef olduğu vezaiften 
en mühimmi olan zat ve zaman hesaplarının senesi zarfında intaciyle beraber tediyatın icrasından 
evvel tetkikatını da temin etmek suretiyle kararnamei esasisinde tadilât icra olunarak kabulü Heyeti 
Umumiyeye derdesti arz bulunan 3pivanıMnha^eİ3avkm«^ ibaret bir masrafla temini 
teşkili imkânr ihzar edilmekle beraber bu sene için ancak yirmi altı bin küsur liralık bir masraf 
ihtiyar olunacağı arilaşılmış ve milli murakabe sile .beraber Hazineye yüz binlerce lira menafi temin 
edeceği şüpheden vareste olan işbu teşkilât için bu para istiksar edilecek mahiyette görülememiş 
olduğundan mezkûr bütçe encümence kabul edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümeni -Reisi 
Çorum 

Ferid Recai 

('S. Sayısı;:M") 
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F. İL 

101 

102 

103 

104 

Divanı Muhasebat bütçesi 

Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

100 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Maaşat 
Reisi evvel 
Reisi sani 
Müddeiumumi 
Âza 
Âza muavinleri 

Divanı Muhasebat 

ve heyeti kalemiye 
Müstahdemini muhtelife 

Fasıl yekûnu 

600 
720 
300 

1 200 
9 924 

96 

12 840 

1 

300 
360 
150 
600 

5 000 
96 

6 506 

Masarifi müteferrika 

» mütenevvia 
1 Levazım, kırtasiye ve evrakı matbua 
2 Mefruşat ve tamirat ": ̂  
3 Tenvir ve teshin 
4 'Meremmet 
5 Mâktuan verilen ücurat ve masarifi zaruriye 
6 Su esmanı 
7 Müstahdemini muhtelife melbusatı 

300 300 

Taşraya azimet edecek âza ve mümeyyizler yevmiyesi ve har 
crrahi 

Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

YEKÛNU UMUMÎ 

Fasıl yekûnu 

iyesi ve har-

îi şehriyesi 

500 
250 

1 750 
0 
0 
0 

50 

2 550 

9 965 

24 675 

500 
250 
750 

0 
0 
0 

50 

1 550 

6 000 

12 340 

50 000 26 696 

Maliye Vekâleti bütçesi hakkında mazbata 

Maliye bütçesi ariz ve amik tetkik olundu. Gerek merkez teşkilâtında, gerek taşraca minelkadim 
mevcut teşkilâttan emlâki emiriye memurlarının lâğvi suretiyle asgari bir kadro kabul edilerek tasar -
rufatı mümküne icra. olunduğu gibi merkez teşkilâtı için bu seneye mahsus olarak bütçeye mevzu 
olan on aylık maiktardan dahi ihtiyacı hakikiye göre tenzilât icra olundu. Kezalik masraf kısmın
dan da tasarrufa son derecede riayet edildi. Binaenaleyh Maliye bütçesinin muhtelif fusul ve me-

( S. Sayısı: 14) 
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vadmdan ceman (300 814) lira tasarruf edilmek suretiyle Maliye bütçesi muvazenei Maliye encü
menince kab^ edilmiştir, 

Muvazenei Maliye Enenmeni Beisi 
Çorum 
Ferid 

F. M, 

Maliye Vekaleti bütçesi 

Nev'i muhassasat 

Hükümetçe "Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

lira Lira 

Maliye Vekâlti 

Birinci kmm - îdarei umumiye 

Birinci bap - îdarei merkeziye 

56 Vekâlet ve memurin maaşatı 
1 Vekil ve müsteşar 
2 Devair müdürleri ve aklamı 
3 Müessesotı maliye komiserleri 
4 Islahatı maliye âza ve ketebesi 
5 Müstahdemini muhtelife 

5? 

$8 

Elli altıncı faslın yekûnu 

Heyeti teftişiye 
1 Müdiri. umumî 
2 Müfettiş ve muavinler 
3 Ketebe 

EUi yedinci fashn yekûnu 

Levazım 
Darüşşafakaya mevkuf dükkânlar bedeli icarı 
Meremmet 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Melbusat 

Elli sekizinci faahn yekûnu 

2 500 
21 390 
1 500 

0 
500 

25 890 

600 
6 200 

0 

6 800 

0 
1 000 
1 500 
2 500 
2 500 
500 

8 000 

1 220 
13 000 

675 
0 

500 

15 395 

180 
2 360 

0 

2540 

0 
500 

1 500 
2 500 
2 500 
.500 

7 500 

59 îdarei merkeziye müteferrikası 5 000 5 000 

(S . Sayısı : 14) 
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F. 

60 

M: 

62 

^63: 

64 

mu*. — 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 

3 
4 
5 

'6 
7 
8 
9 

1 

— 1 8 -

• Nev'i muhassasat 

İkinci bap -. tdarei vilâyat 

Maaşat 
Defterdarlar 
Muhasebeciler 

. Malmüdürleri — 
Vilâyat, Kva ve kaza muhasebe kalemleriyle mndık eminleri 
Viljyat ve liva kaza vergi memur ve kâtipleriyle mal muavinleri 
Vilâyat ve liva ve kaza tahsil memurları tahsildarlar ve müfredat 
kâtipleri 
Emlâki emiriye memurları 
Rüsumu istihlâkiye memurları 
Müstahdemini müteferrika 

Altmişmcı faslın yekûnu 

Lemasmı 
İcarat 
Mefruşat 
Teavir ve teshin 
Kırtasiye 
Kasa: esmanı ve, <mk\wQ tmasa*i|i.:;.' 

Altnrtş birinci f asim yekûnu 

Taşra müteferrikası 

Üçüncü bap -"Masarifi müştereke 

Masarifi müfcenmrsia 
Masarifi muhakeme 
Defatir, evrak masarifi tab'iye ve teelidiye ve bendiye ve nak
liyesi 
Kıymetli evrak tab'iye ve teelidiye ve bendiye ve nakliyesi 
Rüsumu istihlâkiye bandrolları 
Evrakı nakdiye masarifi 
Memurin harcırahı 
Maliye müfettişleri harcırahı 
Hicaz memurları muhassasatı 
Tahriri emlâk ve tadili kıyem masarifi 

Alteuş'üçüncü fashn yekûnu 

EınlâMfeınMye maarifi 
Harcırah ve yevmiye 

("S. Sayısı : 14) 

Hükümetçe ; Encümence 
teklif1 olunan kabul edilen 

Lira 

5 280 
14 580 
27 396 
50 112 
57 558 

197 664 
155 624 

2 436 
4 644 

375 294 

.5 ,000 
a.ooo 

,10 000 
30 000 

500 

48 500 

0 000 

. 25 000 

30"600 
5th©00 
'mmo 

0 
60 000 
10 000 

0 
20 000 

220 000 

6 000 

-

Lira 

5 280 
14 580 
27 396 
*50 112 
57 558 

197 664 
155 624 

2 436 
4 644 

375 294 

5 000 
3 000 

10 000 
30 000 

500 

48 500 

6 000 

25 000 

30*000 
50 000 
25 000 

0 
60 000 
10 000 

0 
5 000 

205 000 

3 000 
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. Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
M. Nev'i muhassasat . Lira Lira 

2 Masarifi mütenevvia 10 000 10 000 
3 Cibayet memurini muvakkatesi üeuratı 10 000 10 000 
4 Zürraa tavizen verilecek -tohumluk zahire ile çift hayvanat es

manı ......•-.....,< ıoooo ıoooo 
5 Varidat, alınan emlâk ve arazii emiriyenin inşaat ve tamiratı 15 000 15 000 
6 Ciheti askeriyeden müdevver çiftlikât maaş ve masarifi 1 500 1 500 
7 Etfal hastanesi etrafındaki mahallerin bedeli istimlaki 0 O 
8 Tefavvuz dîunan emlâki gayrimenkule bedelâtı 20 000 20 000 
9 Emlâk ve mebanii emiriye icarat ve mukataası vakfiyesi 3 500 3 500 

Altmış dördüncü f asim yekûnu 76, 000 73 000 

Masarifi tahsüiye 
1 Mfelsandıklarmea cibayet olunan' agnaifl:'Rîagawfi» 
2 Malsandıklarmca cibayet olunan aşar masrafı 
3 I^yniîm Umumiye İdaresine^ tevdi olunan varidat cibayet 

masrafı 
4 Tahsilat komisyonlarının âzayi gayriürüvazzafa yevmiyesi 
5 Tahsil memurları devriyesi 
6 Ücreti imlâiye 
7 Evrakı nakdiye aidatı tahsiliyesi 
8 Eâtibiadillere ita olunaacak aidat 
9 Temettü" vergisi ve harp kazançları vergisi masarifi 

10 Süvari, tahsildarları yem bedeli 

mmm 50 000 

30 000 
10 000 
10 000 
5 000» 
25 000 
15 000 
75 000 
101 900 

50^000 
50 000 

30 000 
10 000 
10 000 
5 000 
25 000 
15 000 
75 000 
101 900 

Altmış beşinci faslın yekûnu S71 900 371 900 

Muatmelâtı nakdiye masarifi 
1 Bankı Osmani şubeler ikramiyesi 
2 Bankı Osmani komisyıonu. 
3 Faiz ve acyo 
4 Akça nakliye ve bendiyesi 
5 Rfeddiyat 
6 Alman Hazine bonoları faiz ve masarif ve komisyonları 

9 000* 
18 000 
50 000 
15 0Ö0B 
250^09# 

0 

9 000 
18 000 
50 000 
15 000 
250-000 

0 

Altmış altıncı faalin yalrûını 342 000 342 000 

Maiüye tatbikaft mektebi ı 
1 Heyeti* tedrisiye maaşatı 
2 T&şradan gele«eteît^ebö*Bi»hâsgâsatı 
3 Taşsacbat gelecek talebe harcırahı 

0 
0 
Q 

0 
0 
0 

( S. Sayısı: 14) 



"*" Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

F. M. Nev'i muhassaeat Lira Lira 

68 

4 Ücuratı müteferrika 0 

Altmış yedinci faslın yekûnu O 

Birinci kısmın yekûnu 1 487 384 1 452 129 

İkinci h,nm 

Birinci bap - Darphane 

Masarifi idare 

70 Mubayaa olunacak gümüş ve meskukâtı kadime 
1 Kolleksiyon için mubayaa olunacak meskukâtı kadime 
2 Meskukât darbı masrafı esmanı ve ıslahı meskukât masrafı 

; , Yetmişinci faslın yekunu 

71 işletme maisrafı 
1 Amele ve memurin ve müfettiş yevmiyesi 
2 Eşya ve levazım pahasiyle ifraz ve saire masrafı 
3 Demirbaş âlât ve edevat tamir ve elektrik tesisatı 

Yetmiş birinci faislm (yekûnu 

72 Bazı vülâyatta İstihdam olunafouk damga ve çeşni memurları 
ma&şaıtı 

73 Nişan ve lma|djafl.ya 
ikinci bap - Fırat ve Dicle vapurları 

74 MtoikMri idare ve ia<mtaW maaşatı 

75 Merkezi tdar© ve acantalar mlosaHfi mütenievviası j 

76 işletme masarifi 
1 Vapurlar mürettebatı ve fabrika müstahdemini maaşat ve ücu

ratı 
2 Vapurlar ve fabrikalar için mubayaa olunacak eşya ve tamir 

masrafı 

~ '. Yefcmif altıncı faslm yekûnu 

Üçüncü bap - Ebniyei seniyye 

77 Memurin maaşatı 1 

_ (S. Sayısı : 14) 

0 
0 
0 
0 

50 000 

50 000 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

50 000 

50 000 

0 
4 
0 

0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 

0 
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>«&*--. Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
P. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

78 Masajrifi müteferrika 

79 Maearif 
1 Kırtasiye ve levazımı mimariye ve evrakı matbua 
2 Teshin 
3 Melbusat '*. 
4 Ücuratı maktua 

Yetmiş dokuzuncu faalin yekûnu 

80 Masarifi tamiriye 
1 Tamirat 

2 Mefruşat 

Sekseninci f aslan yekûnu 

' ' '" İkinci kısım yekûnu 

*' Üçüncü kısım - Mürettebat ve ianat 

Birinci bap - Tahsisatı hayriye 

81 Hazinei evkaf muhassasatı 
1 Evkafı hümayun 
2 Tevliyet 
3 Cevami hademesi 
4 Hayrat ve müberrat tamiratiyle umuru hesabiye karşılığı 
5 Tekâya taamiyesiyle lâhim tâyinatı 

Seksen birinci faslın yekûnu 

82 Müessesatı hayriye tahsisatı 
1 Mileli muhtelife mektep ve hastaneleri lâhim ve naniaziz tahsisatı 
2 Darüşşafaka tayınatı bedeli Darüşşaf akaya muaveneti nakdiye 

Seksen ikinci faslın yekûnu 

83 Mürettebatı Hioaaiyye , 
1 Surrei hümayun ve* kalârıhac mürettebatr 
2 Mısırdan gönderilen zahire nakliyesi 
3 Haremeyn ikramiye ve şahadetname bedeli 

Seksen üçüncü faslm yekûnu 

£ ! <S .Say ı» ı :U) • 

0 

0 
ö 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

50 000 
_»_-

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

50 000 
; 

0 
100 000 
30 000 
2 500 
6 500 

139 000 

0 
0 

0 

ö 
0 
0 

0 

0 
75 000 
15 000 

0 
6 500 

96 600 

0 
0 

0 

• 1 

0 
0 
0 

0 
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& M. 

84 

85 

86 

87 

Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encûmenöö 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira, 

ikinci bap - Tahsisatı maktua 

Sıhhiye muhassasatı 

Hicaz sıhhiye muhaasosatı 

Vüâyat idarei hususiyesine ait aşar hissesi muadili 

Vîlâyata muavenet olmak üzere yerilecek olan 

87 A POsta ve telgrafken telefona muavenet 
8& Bariüeytam tahsisatı 

ı~. 

& 

o 
1 500 000 
İ0ÖÖÖ0' 
853 059 

0 

0 
0 

1 500 000 
100 000 
850 000 

0 

Üçüncü kısmı yekuıtû 2 592 059 2 546 500 

Dördüncü kısım - Masarifi muhtelife 

Birinci bap - Masarifi daime 

Maaarifi gavrimelhuza 

Vefat eden memurlarm aüelerinin harcırahı 

Hükümet konaklan tamirat ve tevsiat ve ikmali inşaatı 

İkinci bap - Masarifi muvakkate 

Muinleri tahtı silaha aftmatL ailelere muaveneti nakdiye 

Emlâki metrukenin idaresi ve tasfiye komisyonu masarifi 

Cezain bahri sefit memurini maasatı 

89 

90 

91 

92 

98 

94 
A 

94 1 Meclisi ayana tahsis olunan dairenin masarifi tamiriyesi 
2 BMlpüfilîMillet MeeMst- MöaıanmV tevsiki§WP mubayaa olunacak 

mebani ile masarifi tamiriyesi 

100 000 
10 000 
30 000 

400 000 
et'oooı 

0 

100 000 
10 000 
30 000 

250 000 
30 000 

0 

10 000 10 000 

(A) Doksan dördüncü f a ^ yefê mu WWfr ltf'000 

95-

97 
98 . 

99 ; 

Evkaftan- mubayaa olunacak bina üe arsa bedeli 

Hakanı sabıkın düyunu müdevveresiire tediyat 

Edirne vilayeti İdarei hususiyesine muavenet 

Memurin ve müstahdemini maliyenin tahsisatı fevkalâdei §eh-
1460 000 1 3 6 0 000 

Dördüncü kısım yekûnu 2 010 000 1 790 000 

UMUMÎ YEKÛN 6 194 443 5 838 

(S. Sayıp: 14) 



Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesi mazbatası 

Bütçemizin yüzde kırk üçünü teşkil eden ve fakat istiklal ye iş tahl ı vatana matuf bulunan 
Madatfaai Milliye, 'bütçesi tetkik ve rüyet edildi. Hükümetçe teklif edilen « f ibaMbl^ûe ••? kadar 
tahakkuku ve bundan sonra da kadroları mucibince tahminEdildiği ve bazılarında tahassül eden 2a-
ıa**»et ihzarı diteate^lmaraipis«kâletij.a^esi.4iaıûına jnemurredilen zat ile anlaşarak o suretle tanzim 
ve seferberlik ve cephe zammı namiyle ahiren Heyeti Umumiyece kabul buyurulan kanuna tevfikan 
beş aylık üç milyon lira zam ve ceman yekûn (22 723 304) lira olarak kabul edildi. 

İmalâtı Harbiye bütçesi de bu suretle bittetkik (59 557) lira tasarrufla ceman jfekun (727 969) 
lira kabul edildi! 

Bahriye şubesi bütçesi ayni tarz tetkikle ve (3 404) lira tasarrufla (46ÜN464) lira kabul olundu. 
2 Teşrinisani 1336 

. Karesi 
Memet .Vehbi 

Müdafaai Mlliye Vekaleti bütçesi 

P. M. 

316 
1 

.2 
3 
4 
5 

Nev'i muh assa sat 

Birinci kısım - tdarei merkeziye 
Vekil ve Erkâni Harbiyei Umumiye Riyaseti 
Müsteşar, ve muavini 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti dairesi 
Memurini* askeriye 
Mensubini I» 

'HiBeümetee Encümence 
teötFolunan- kabul edilen 

Lira Lira 

0 
0 

5'640 

42 361 

Wfü 

5Q Z01 

1 200 
480 

5 874 

21 802 

29v3§6 

29,356 

tkinci kısım - Kolordu ve f^rkalmla heyeti teftişiye ve miiessesatt maaşah 

317 Heyeti teftişiye kolordular ve fırkalarmaaşatı 
1 Heyeti teftişiye 
2 Kumandan ve Erkâna Harbiye ve idare heyetleriyle inşaat ko

misyonları 
3 Piyade -ve jnitralyöz 
,4 Sü»v,ari ve aşiret 
5 Topgu sahra, cebel, kale 
6 îstihkâm 

. *-7 >Sa^ayi .. ;, ;.'.>. V;. . . , . . . ' - - ... ? * 
8 Nakliye 
9 Telgraf 

H0 Şhö©h<fi?er 

3 547 1 451 

106 JI2..-. 
308 399 
22 712 
69 366 
14 775 
11 424 
28 455 " 
19 764 
?$m§ " 

106 172 
308 399 
22 712 
69 366 
14 774 
11 424 
14 227 
9 882 
I4H6 

( * S . # ^ » ı : *4) 



i* ~ ' V - Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

11 Tayyare bölüğü 3 455 3 066 

Üçyüaoıı yedinci faslm yekûnu 591 422 563 319 

Müessesat maaşatı 
1 Mektebi Harbiye (Talimgah) 
2 Erkânı Harbiye mektebi 
3 Topçu mektebi 
4 Mekâtibi idadiye 
5 Leyli mekâtibi rüştiye 
6 Mektebi Tıbbiye ve baytar mektebi 
7 Piyade ehdaht ve küçük zabit iptidâi mektepleri 
8 Sahra, kale topçu endaht ve küçük zabit mektepleri 
9 Süvari küçük zabit ve binicilik tatbikat mektebi 

10 Talimgahlar 
11 Tayyare mektebi 
12 Nakliye mektebi 
13 Levazım mektebi 
14 Tatbikatı baytariye ve nalbant mektebiyle hayvan hastanesi 
15 Hastaneler 
16 Askerî müzesi 
17 Mekâtibi askeriye şafcirdan maaşatı 
18 Yeni tesis olunan müessesat masarifi tesisiyesi 

6 430 
o 
0 

7 438 
19 980 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

92 681 
0 
0 

10 000 

Üç yüz on sekizinci faslın yekûnu 136 529 

Memaliki ecnebiyede bulunan zibdtan ile hizmeti Devlette bu
lunan ecnebi zâbitanm maazam muhassasatlan 0 0 

Yaveram padişahi, hademe ve muzika 0 0 

Aha asker heyetleri 252 600 136 620 

. ~ İkinci kısmın yekûnu 980 551 836 669 

Üçüncü kısım - Masarifi sabite 

7 477 334 6 862 000 
3 108 604 2 630 000 
1 347 685 1 130 000 

Üç yiis yirmi ikinci * faslın yekunu 11 933 623 10 622 000 

Eczayi tıbbiye 284 298 168 000 

6 430 
0 
0 

7 438 
19 980 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

92 682 
0 
0 

10 000 

130 530 

Muayyenat 
1 Tayinat 
2 Ot - saman, arpa 
3 Mahrukat ve tenvirat 

( S. Sayısı: 14) 
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Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
F. M. Nev'i muhassasat Lira Lito 

324 Melbusat ve teçhizat 3 897 500 3 897 500 

Üçüncü kısmın yekûnu 16 115 421 14 687 500 

Dördüncü kısım - Masarifi mütehavvile 

325 Tamirat ve inşaat 120 000 100 000 

326 Nakliyat, harcırah ve saire 
1 Nakliyat - 760 000 513 000 
2 Harcırah , 258 453 258 453 
3 Müteferrika 170 000 170 000 
4 Kırtasiye 174 814 174 814 

Üç yüz yirmi altmcı faslın yekûnu 1 363 267 1 118 267 

327 Oeridei askeriye matbaasının masrafı 0 

328 Maçka silâhhanesi amelesinin yevmiyesi 0 

329 Masarifi mesture 200 000 200 000 
A 

329 Tahsisatı fevkalâde 265 384 2 208 000 

Dördüncü kısmın yekûnu 1 948 651 3 626 267 

YEKÛNU UMUMÎ 19 195 324 19 179 792 
B 

329 1 Cephe ve seferi zammı 3 000 000 
2 Seyyar jandarma, birinci ve ikinci Kuvayi seyyare 490 512 490 512 
3 (B) teşkilâtı 50 770 50 000 
4 Telsiz telgraf ecnebi memurlarının muhassasat ve sairesi 3 000 3 000 

Üç yüz dokuzuncu (B) fashnın yekûnu 544 282 3 543 512 

OÜMLEl YEKÛNU 19 639 606 22 723 304 

İmalâtı harbiye bütçesi 

Birinci kısım - 1 darei merkeziye ; . 

330 Memurini askeriye maasatı 15 202 5 563 

Üç yüz otuz birinci faslın yekûnu 15 202 5 563 

( S. Sayısı : 14) 
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F. M. Nev'i muhassasat 

332 tdarei merkeziye levazımı 
1 Mefruşat 
2 Tenvirat 
3 Teshin masarifi 
4 Kırtasiye 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

0 
0 
0 

720 

Lira 

0 
0 
0 

240 

Üç yüz otuz ikinci f asim yekunu 720 240 

Birinci kısmın yekûnu 15 922 

İkinci hısım 

333 Barut memurları maaşatı 2 000 313 

Üç yüz otuz üçüncü faslın yekûnu 2 000 313 

334 Amelî ve nazarî usta mektepleriyle muhafaza bölükleri maaşatı 

Üç yüz otuz dördüncü faslın yekûnu 

335 Zeytinburnu hastanesi 

Üç yüz otuz beşinci faslın yekunu 

336 Fabrika maaşatı 
1 Memurin ve mensubini askeriye maaşatı 61 867 16 593 
2 Ecnebi ustaları 0 0 
3 Merkez heyeti sıhhiyesi 0 0 

Üç yüz otuz altıncı faslın yekûnu 61 867 16 593 

, İkinci kısmın yekûnu 63 867 16 906 

Üçüncü kısım - Masarifi daime 

337 Masarifi daime 
1 Muayyenat, yem, mahrukat 0 0 
2 Melbusat 0 0 
3 Teçhizat, tezyin ve koşum ve yağ masarifi 200 000 200 000 

Üç yüz otuz yedinci faslın • yekûnu 200 000 200 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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•Jp. M. Nev'i muhassasat 

338 Masarifi mütenevvia 
1 Orduyu hümayun için imal olunacak mühimmatı harbiye ve 

saire masrafı ve tayyare tamiri 
2 Tadil ve tecdit edilecek alât, edevat' ve destigâh masrafı 
3 İnşaat ve tamirat 
4 Evrakı matbua 
5 Harcırah 
6 Şehriayin masrafı 
7 Eczayı tıbbiye ve saire masrafı 
8 Esliha ve edevatı saire nakliyatı 
9 Tecrübe ve muayene masrafı 

10 Avrupa'ya gönderilecek talebe masrafı 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

290 873 
0 
0 
0. 
0 
0 
0 

200 000 
0 

Lira 

290 000 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

200 000 
0 

Üç yüz otua s.kiainci faslın yekûnu 490 873 490 000 

340 , Gümrüklerce müsadere olunacak esliha ve saire ihbariyesi 0 0 

Üç yüz kırkıncı faslın yekûnu 0 0 

341 Masarifi müteferrika 260 260 

Üç yüz kırk birinci faslın yekûnu 260 260 

342 Memurin ve müstahdemin tahsisatı fevkalâdesi 17 304 15 000 

Üç yüz kırk ikinci faslın yekûnu 17 304 15 000 

Üçüncü kısmm yekûnu 708 737 705 260 

YEKÛNU UMUMÎ 787 526 727 969 

Bahriye bütçesi 

Birinci kısım - Muhassasat 

306 1 Nazır ve müsteşar 
2 Devair rüesasma mahsus makam maaşı | 
3 Zâbitan ve memurini askeriye ve efrat maaşı 

l 4 Memurini mülkiye maaşı ^ 
5 Memurini ecnebiye maaşı 

i 6 Ateşenayal maaşı 
7 Memuriyet veya tahsil için Avrupa'ya gönderilecek zâbitan mu-

hassasatr fevkalâdeleri ..^ , . • . 
8 Müstahdemini müteferrika . . - -

(S. Sayısı: 14)^ 

0 
0 

29 528 
0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

24 000 
150 

0 
0 

8 000 
Q 



#.. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

9 Komodörler ve merkez limanı rüesası 

İ ' î . ' İ ' - r ? Üç yüz altıncı fasla 

307 Muayyenat 
j 1 Jay ına t esmanı J 

2 Taamiye ve ziyafet >• 

0 

u 29 528 32 150 

81 965 
9 Ö36 

54 000 
6 024 

jâ*. 

308 

Üç yüz yedinci faslm yekûnu 91 001 60 024 

Melbusat 

Birinci kısmın yekûnu 120 529 

İkinci kısım - Masarif at 

309 
A 

309 

310 

Müteferrika 

Tenvir ve teshin 

5 057 

4 

Üç yüs dokuzuncu iaslın yiekûnu 9 709 

0 

92 174 

14 057 

4 652 

18 709 

Masarifi daime 
Sefain ve mevakı levazımı maktuası 
Bsliha ve tef errüatı^ levazımı tam iriye ve imaliyesi 
Levazım ambarlan 
Ebniye tamiratı 
Eczayi tıbbiye ve alâtı cerrahiye m: »• 

6 Talim cephanesi 
7 Devri çarh 

Mükererr 
310 Nakliyat sefaini maaşat ve masarifi 

K* 

f 0 
172 302 

i 0 
0 

* o 
•t o 

12 922 

0 
10 000 

0 
1 000 

Û 
Û 

24 460 

43 076 43 076 

Üç yüz onuncu faslm yekûnu 228 300 78 536 

311 JMtasarifi mütenevvia 
Top alât ve edevatı 
Harp cephanesiyle nişancı yetiştirmeğe mahsus cephane 
Kütüp ve resaü ve harita ve edevatı fennîyesi 
Şamandıralar tamir ve telvin masarifi 
Tayyare ve tayyare tamirhanesi masarif i 
Masarifi gayrimelhuza 
Buharii şerif hocaları ve tekâya ""*"" T 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 , 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

200 
( Ş . Sayısı : 14 ) 
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Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

8 Masarifi- mesture 
9 Kırtasiye 

10 Harcırah 
11 îcarat 

0 
1 152 

0 
1 391 

0 
1 152 

0 
1 391 

Üç yüz o l bfcinci faslın yekûnu 

212 A imalât ve mubayaat 
İmalât ve inşaat ve mubayaatı cedide '' ** r 

1 Römorkör, mavna ve duba bedelâtı 
2 , Torpido alât ve edevatı cedide ! 
3 Telsiz Telgraf ve Telefon tamirat ve teçhizatı 

. 4 Tadilen ve tecdiden yapılacak makina ve talim hedefi • 
5 Müceddeden yapılacak şamandıra ve alâmatı farikası 
6 Ebniye inşaatı 

u: Üç yüz on ikinci fasim yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

2 543 

240 552 

$743 

0. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

162 $02 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

162 302 

262 290 

Üçüncü ktsmn - Masarif at y' Ş | 

313 Fenerlerin masarifi insaiyesi, işaliyesi ' 0 • f j \ \ 

Üçüncü kısım yekûnu 

314 

315 
A 

315 
B 

315 
0 

315 

Dördüncü kısım - Masarif at 

Matbaai Bahriye maaşatı 

Matbaaâ Bahriye masarifi J< i 
• ' - t 

Tahsisatı fevkalâde 

Mükâfat ~"' " ' " 1 

İ ! - ' • 
. ^Seferberlik ve cephe zamr ."" "~" 

f 1 
i \ 
L„yi 

ı 

ı o 
0 

90 249 

o 
21588 

0 

0 

75 000 

Q 

40 000 

Dördüncü kısım yekûnu 111787 115 000 
-u.-.•-», 

YEKÛNU UM*JMÎ 472 863 469 464 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Nafia Vekâleti bütçesi esbabı mucibe mazbatası 

Nafia Vekâleti bütçesinin birinci kısmının birinci babının 252 nci faslının birinci maddesi Ve
kâlet ve müsteşarlığa mahsus -maaşat olmakla bitt.tkik Encümen kararı veçhile Vekâlete yüz liradan 
altı aylığı altı yüz lira ve müsteşara yine • Encümen kararı veçhile yedi bin kuruşa bittenzil (7.500) 
den altı ve (7.000) den dört aylık bilhesap 730 lira bilkabul ceman yekûn 1330 lira kabul edildi. 
ikinci maddesinde memurini vekâlet kadrosundan dört kâtip tay ve bir müdüriyet mümeyyizliğe-
tahvil edilerek bunların altı aylık maaşı oln 258 lira kabul ve dört aylık maaşları 172 lira tasarruf 
edilmiş ve yökûn sehvi olarak 100 lira fazla konulduğu anlaşdmış ve ceman yekûn 822 lira tasarruf 
ve memurini vekâlet mey anında bulunan beheri beşer bin kuruş maaşlı beş müfettişlik Encümen 
kararı mucibince sekiz aylık maaşı olan iki bin lirası bilkabul dörder aylık maaşları yekûnu olan 
bin lira (257) nci faslın birinci. maddesine nakledildi. Bu suretle fasıl yekûnu (6 808) lira kabul 
edildi. 

257 nci faslın birinci maddesi vilâyat memurini olup bunlar da teşkilâtı âhire göre elviyeye 
tevzi edildiği ve fazla memur veya mühendisi kalan mahallerden de bulunmayan mevakie tevzii ta
karrür eylediği. cihetle aynen kabul edilmiş ve vekâlet kadrosundan maddei mezkûreye nakledilesn 
müfettişlerin dört aylık maaşları olarak bin lira ilâve edildi. Mevsimi inşaat mürur eylediği ci
hetle 264 ncü faslın birinci ve ikinci maddeleri berayi tasarruf kusursuz olarak (30) ve (200) 
bin olarak kabul edilmiştir. Diğer fasıl ve ırjevadında lâzimüttasarruf mebaliğ görülemediğinden 
aynen kabul olundu. Bu suretle maaşattan (2042) ve-masariften. (23 237) ve maaşat ve tahsisatı 
fevkalâdelerden (503) lira ki, ceman (25 7S2) lira. tasarruf ile yekûnu umumisi (546 819) lira ka
bul edilmiştir. 

> 21 Teşrinievel 1336 
: '•'' ** \ \ ) \ . ; Karesi 4 

. " ' . - ; • •••*. ..'.'•• i ' Mehmet Vehbi 

F. M. 

Nafia bütçesi 

Nev'i muhâssasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira* Lira 

253 

U: 

Nafia Vekâleti 

Birinci kısım - Hidematı umumiye 

Birinci bap - İdarei merkeziye 

Maaşat 
1 Vekil ve müsteşar 
2 Memurini Vekâlet 
3 Demiryol ve Limanlar U. M. 
4 Turuk ve maabir 
5 Nafia 
6 Müstahdemini müteferrika 

sır-'-'" İki yüz elli üçüncü f asü yekûnu 

2 250 
7 180 

0 
0 
0 

120-

9 550 

1 330 
5 158 

0 
0 
0 

120 

6 608 

(S. Sayısı: 14) 
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F. M. Nev'i muhassasat 

245 Levazım 
1 Levaznm hendesiye ve kırtasiye 
2 Mefruşat 
3 Mahrukat 
4 Tenvirat 
5 Melbusat 

îki yüz elli dördüncü fasim yekûnu 

255 Masarifi mütenevvia 
1 Harcırah 
2 Meremet 
3 Masarifi tabiye ve matbuatı fenniye 
4 Avrupa'ya gönderilecek talebe masrafı 
5 Telef on masrafı 
6 Terkos suyu 
7 Dairei Vekâletin elektrikle tenviri tesisatı 

îki yüz elli beşinci faslın yekunu 

256 Masarifi müteferrika 
İkinci bap - Vilâyat 

257 Maaşat 
1 Vilâyat ve elviyei müstakille sermühendisleriyle turuku umu-

' miye memurini fenniye ve müstahdemin maaşatl 
2 Turuku umumiye istikşaf memurini fenniye maaşatr 
3 Ankara - Sivas hattı memurin ve müstahdemin maaşat ve ücu-

ratı 

iki yüz eltt yedinci fasim yekûnu 

258 Masarifi mütenevvia 
1 Vilâyat ve elviyei müstakile sermühendisleriyle turuku umu

miye memurini fenniyesinin yevmiye ve keştügüzar ve azimet 
harcırahı 

2. Turuku umumiye istikşaf memurini fenniyesinin yevmiye, keş
tügüzar ve azimet harcırahı 

3 tcarat 
4 Müteferrika 

ÎM yüz elli sekizinci faslın yekûnu 

Üçüncü bap - Mekâtip 

259 Mühendis amektlelbi memuriflii idare ve muallimin ve müstah
demin nıaaşatı , 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

~ 1 000 
200 
350 

30 
100 

1680 

8 000 
0 

1 000 
0 
0 
0 
0 

9 000 

Lira 

1000 
200 
350 
30 

100 

1 680 

8 000 
0 

1 000 
0 
0 
0 
0 

9 000 

1 000 

16 020 

1 000 

25 626 
0 

13 817 

39 443 

26 626 
, 0 

13 817 

40 443 

16 020 

0 
1 000 

865 

17 885 

0 
1 000 

.865 

17 885 

(S . Sayısı: 14) 
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i T Hükümetçe Encümence 

l" > ' teklif olunan kabul edilen 
F. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

260 Mühendis mektebi masarifi O O 

261 Kondoktör mektebi memurini idare ve muallimin ye müstah-
dıemi» <maja§artı Ö 0 

262 Kondüktör mektebi masarifi 0 0 

Birinci kısmın yekûnu 78 558 76 716 
% • — - • ' • = = 

327 
0 , 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
54 964_ 

327 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 
54 964 

İkinci kısım - İstikşaf at, inşaat, taminat ve işletme 

283 Demiryollar ve lattiaaıJaJr 
1 Istikşafat ve inşaat 
2 Şark demiryolları tevsiatı 
3 Askerî rampaları 
4 Şark demiryollarında ika olunmuş tahribattan dolayı sarfo-

lunmuş ve olunacak tamirat masrafı 
5 Haydarpaşa - Pendik, çifte hattı istimlâk masrafı 
6 Bazı demiryollarm seyrüsefer üöıirati farkı 

• .7 Kırkkilise hattı tazminatı seneviyesi 
8 Kırkkilise hattı tamiratı mütemadiye masrafı ve memurin ve 

amele ücuratı 
9 Ankara - Sivas hattı masirifi 

f i ' v îki yiiz sötaşüçüncü foslm yekûnu 

264 Twuik^ umumiye %Jmr%. 
1 Istikşafat 
2 Tamiratı mütemadiy-e;.; 
3 İnşaat ve tamiratı müstacele ve cesim köprüler 

265 Demliydin ve Umanlar ile turuku maabilrin gayri imalâtı na-
;. f m • 

1 Istikşafat ve inşaat ve tamirat 
2 Konya ovası irva ve İska ameliyatı masarifi 
3 Konya ovası irva ve İska ameliyatı 1332 senesi masraf noksanı 

İM yüz altmış beşinci fafclm yekûnu 

A • . ;' * V .-•' 
265 Iska ve teybis ameliyatı 

1 BuPsa ve Bilecik işletme ve tamiratı 1 346 1 316 

(S.-Sayısı: 14.) 

55 291 

1 500 
38 574 
214 663 

254 737 

0 
38 125 

0 

38 125 

55 291 

1 500 
30 000 
200 000 

231 500 

0 
38 125 

0 

38 125 
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Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
F . M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

2 Bursa ve Bilecek işletme ve tamiratı mütemadiye masrafı 3 017 3 017 

«A» ÎM yüz almış beşinci fasim yekunu 4 363 4 363 

266 Bursa ve Bilecik'te mevcut müessesafc memurini fennîye ve 
müstahdemini saire maaşatı , 

İkinci kısmın yekûnu 354 214 330 977 

Üçüncü kısım - îdarei hususiye 

267 îdarei husiyesi mevcut olınıyaaı mahaller turuk ve maabir 
mulıassasatı 6 132 6 132 

Üçüncü kısım yekûnu 6 132 6 132 

Dördüncü kısım 

270 CezaM Bahrisefit memurları maaşatı 0 0 

271 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâde! şehriyesi 133 697 133 194 

Dördüncü kısım yekûnu 133 697 133 194 

YEKÛNU UMUMÎ 572 601 546 919 

Maarif Vekaleti bütçesi mazbatası 

Maarir bütçesinin bir kısım idarei merkeziye 234 ncü faslın birinci maddesine encümen kararı 
veçhile vekil tahsisatı olarak altı aylık yüzer liradan altı yüz lira kabul edildi. 2 nci maddesinde 
memurini vekâlet kadrosunda lüzumsuz görülen 7 kâtiplik kabul edilmiyerek bunların dört aylık 
maaşları tasarruf edildi ve ilk tedrisat müdiriyeti maaşı 3 bin kuruşa tenzil olundu. Bu suretle fa
sıl ve madde yekûnunda (320) lira tasarruf edildi ve madde yekûnu dört bin lira olarak kabul ve 
mümeyyizler unvanı başkâtipliğe tahvil olundu. 3 ncü maddeye mevzu asarı ilmiye tetkikat encü
menleri maaşı henüz böyle bir encümen teşkil edilmediği ve şimdilik de zarureti katiye bulunmadığı 
cihetle tayyedildi. Fasıl yekûnu 4600 lira olarak kabul edilmiş ve 2001 lira tasarruf edildi. 336 
nci fasla konulan 2500 lira masarifi müteferrikadan 500 lira tasarruf olunarak 2000 lirası kabui 
edildi. 227 nci maarif idareleri maasatı encümence ittihaz edilen karar veçhile ahiren teşkil edilen 
maarif idareleri maaşatı bir aylığı 614 liradan altı aylığı olan 3 684 lira eski maarif idarelerinin 
bir senenik masrafı olan 14 024 lira zammedilerek 17 708 lira kabul ve 1 292 lira tasarruf edildi. 3 
ncü kısım tedrisatı âliye ve tâliye 239 ncu faslın 15 nci maddesi maatteessür sıfırdan ibarettir. 
^Yalnız 16 nci maddesinde mevzu olan vilâyat sultaniye ve idadiyesi maddesine mevzu 100 000 lira, 

( S. Sayısı : 14 ) 
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elyevm Büyük Millet Meclisi tahtı idaresinde bulunan menatıkta mevcut ve küşade bulunan dör 
leyli ve 16 nehari ve bir idadi mektebi maaşatı bilhesap 66 932 lira olarak kabul ve 33 068 liras 
tasarruf edildi. 240 ncı faslın mevaddı maalesef sıfırlardan ibaret olup yalnız onuncu maddesin 
mevzu vilâyat anekâtibi sultaniye ve idadiyesine konulan yüz bin lira talebenin yevmî 30 kuru 
mekûlât ve 2 kuruş mahrukat ve eczayı tıbbiyeden ve üç bin kuruş senevi melbusat ve çamaşır 
ayakkabıdan ibaret ilmak olmak üzere dört leyli mektepte 100 kişiden 400 talebenin mukarrerat 
mâruza veçhile bir senelik masrafı olmak üzere altmış bin lira kabul ve kırk bin lirası tenzil e 
dildi. 252 nci fasla mevzu memurin ve müstahdemin masarifatı bu suretle bittahmin 300 000 liri 
olarak kabul edildi. Tasarruf atın yekûnu 164 861 lira bittenzil 527 282 lira yekûnu umumî olara! 
kabul olundu» 6 Teşriniı 

F. M. 

234 

235 

236 

237 

Nev'i muhassasat 

Maarif Vekâleti 

Birinci kısım - tdarei merkeziye 

Idtrei merkeziye memurin ve müstahdemini maaşatı 
Vekil, müsteşar ve müşavir maaşı 
Memurini vekâlet 
Aşarı ilmiye tetkikat encümenleri maaşı 
Müstahdemini müteferrika 

tkî yüz otuz dördüncü faslrn yekûnu 

îdaırei merkeziye masarifi 
1 Mefruşat 
2 Mahrukat ve tenvirat 
3 Meremet 
4 Kırtasiye 
5 Melbusat 
6 tdarei merkeziye ve tedrisat daireleri matbuatı 
7 Asan nafıa tab'iyesi ve telif ve tercüne ikramiyesi ve me-

kâtip kitabı 
8 Asarı ilmiye tetkikat encümenleri masarifi 

Masarifi müteferrika 

tki yüz otuz beşinci faslın yıekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

Maarif idareleri maaşatı 

kinci kısım - Vilâyat 

( S . Sayısı: 14) 

1336 
Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

Hükümetçe Encümene 
teklif olunan kabul edileı 

Lira 

1 500 
4 320 
650 
131 

6 601 

300 
300 

0 
1 000 

52 
400 

2 000 
0 

4 052 

2 500 

13 253 

19 000 

Lira 

60( 
4 m 

( 
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3(K 
30C 

C 
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5S 
40C 

2 00C 
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4 052 

2 00C 
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1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 0 

1 1 
1 2 
1 3 
1 4 
1 5 
1 6 
1 7 

1 
2 
3 
4 

5 
G~ 
7 
8 
9 

1 0 

Nev'i muhassasat 

. Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Irira 

Maarif idareleri maaafrifl 

îkiöei kısım yeklnu 

£ooo 
22 000 

Üçüncü kısım - Tedrisatı âliye ve tâliye 

Darülfünun ve mekâtâî>i âliye ve tâliye maaştı 
Darülfünun ve heyeti talimiyesi maaşatı 
Darülfünun heyeti idare memurları maaşatı 
Derseadet Tıp Fakültesi heyeti talimiyesi mtfaşatt 
Dersaadet TıpFakültesi idare memurları maaşatı 
Eczacı ve dişçi mektepleri heyeti talimiyesi maaşatı 
Eczacı ve dişçi mektepleri idare memurlarr ma^şatt 
Dersaadet Darülmuallimini âliye heyeti talimiyesi maaşatı 
Dersaadet darülmuallimin idare memurlarî maasatr-
îraap ̂ Darülfünunu ve leylî Darülmuallimat heyeti - talimiyesi: 
maaşatı 
î n ^ ' Darülfünunu ve leylî Darülmualli#ıâ4 Marş- memurları 
maaşatır 
Ticaret mektebi heyetitalıöâyesi» ntaıaştı' 
Ticaretmektebi idare memurları maaşatı 
Konya ve Bağdat, Beyrut hukuk me stepleri maaşatı 
Beyrut Tıbbiy© mektebi ımta^ı 
Galatasaray sultani mektebi maaşatı 
Vilâyat mekâtibi sultaniye ve idadiyesi maaşatı 
Kandilli inas sultani mektebi maaşatı 

Darütfünün ve mıekatibi âliye ve tâliye masarifi 
Darülfünunun idare ve lâboratuvarlar masarifi 
Tıp Fakültesi idare ve hastaneler masrafı 
Eczacı ve dişçi mektepleri masrafı 
înas" Darülfünunu ve Darülmuallimat idare ve mekûlât m # 
rafi 
DarSmıuallimini* âKyşr idare -vfe mekûlât masrafi 
Ticaret mektebi idare masrafı 
Konya, Beyrut, Bağdat Hulşufe Mektepleri masrafı 
Beyrttt Tıbbiye mektebi idare ve hastaneler masrafı 
Galatasaray sultani mektebi masrafı 
Vilâyat» mekâtibi sultaniye ve idadiyesi masarifiyle 
harbiyeden gelen evlâdı şüheda ve Rumeli mekâtibi 

3 000 

20 708 

0 
0: 

0 
0 
0 
0 
& 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

ÎOÖH&Ö1 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

66 9Ü2 
0 

ÎM yüz otuz dokuzuncu fasim yvtâm 100 000 66 932 

ûlât m # ; 

menatık* 
talebesin-

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 
Ö 
0 
0 
0 
0 

(S. Sayısı : 14) 
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Hükümetçe Encümence] 
teklif olunan kabul edileıJ 

M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

den naklolunan şakirdan ile tertip harici şakirdan masrafı 100 000 60 000 

İM yüz kırkmcı faslın yekûnu 100 000 60 000 

Üçüncü kısmın yekûnu 200 000 12G932 

Dördüncü kısım - Tedrisatı iptidaiye 

TedrMtı iptödaâye kısmı â l ve iptidai muhassasatı 
1 Hicaz ve Yemen vilayetleriyle Medinei Münevvere ve Asir san

cağı idarei hususiyesine ait tedrisatı iptidaiye tahsisatı 0 Q 
2 Bazı mekâtip maaşatı , 0 0 
3 Bazı mekâtip masarifiyle tamirat ve levazımı dersiye ve kitap 

esmanı 0 0 
4 Cebelilübnan mekâtibi iptidaiyesi maaş» ve masarifi 0 u 

5 Evkaf Nezaretinden müdevver mekâtibi iptidaiye muhassasatı 3 000 3 00u 

î p yüz kırk birinci faslm yekûnu 3 000 3 000 

Dördüncü kısım yekûnu 3 000 3 00Ö 

Beşinci kısım -Masarifi mütenevvia ve idaratı mülhaka 

Masarifi mütenevvi» 
Lisanı Osmani muallimleri maaşatı 
Dersaadet mekâtibi icaratı 
Mekâtibi hususiye ve vakfiye ikramiyesi 
Mukataat 
Masarifi muhakeme 
Memurin harcırahı 
Memaliki eenebiyedeki talebei Osmaniye masarifi tahsiliyesi 
Müfettiş maaşatı 
Müfettiş harcırahı 

İki yüz kırk ikinci faslın yekûnu 

0 
0 

2 000 
0 

50 
25 000 

0 
1 440 
5 000 

33490 

, C 
" C 

2 00C 
C 

5G 
25 000 

ü 
1 44G 
5 000 

33 490 

tnşaiaA vte Iĝ mirat 
1 Tedrisatı âliye ve tâliye levazımı tesişiye ve tedrisiyesi 5 000 5 00u 
2 Mekâtibi umumiye âlât ve edevatı dersiyesi 5 000 5 00u 
3 Âli ve tâli mekâtibin inşaat ve tamiratı 20 000 20 00Û 

İki yüz kırk üçüncü faslm yekûnu 30 000 30 000 

( S. Sayısı : 14 ) 



F. M. Nev'i muhassasat 

2 4 4 IfoKpjfiftT Tgffillh^ltft, nvttitVgfl̂ T 

1 Tarihi Osmani Encümeni ve kütüphanesi maaşatı 
2 Kütüphaneler hafızı kütüpleri maaşatı ' 
3 Rasathane maaşatı 
4 Türk harsı maaşatı 
5 Zükûr ve inas sanayii nefise mektepleri maaşatı 
6 Fenni terbiye ve mektep müzesi maaşatı 
7 Etnografya müzesi maaşatı 
8 Çini fabrikası maaşatı 

ÎM yüz kırk dördüncü faslm yekûnu 

245 îdarcaltı müMhaika masarifi 
1 Kütüphaneler masarifi 
2 Rasathane masarifi 
3 Türk harsı masarifi 
4 Zükûr ve inas sanayii nefise mektepleri masarifi 
5 Fenni terbiye ve mektep müzesi masarifi 

~ 6 Etnografya müzesi masarifi 
7 Çini fabrikası masarifi 
8 Çini fabrikası inşaat ve tesisat masrafı 

ÎM yüz kırk beşinci faslın yekûnu 

246 Darülelhanı Osmani muhassaöaitı 

247 Maitbataâ Amire anaa&altı 

248 Ma&baai Amire masarifi •', • 
1 Tesisat 
2 İnşaat ve tamirat 
3 İcabına göre istihdam olunacak müstahdemm/ve amele,üçuratı 
4 Kâğıt, mukavva, meşin, bez ve emsali levazımı tab.Hye ve-cildi

ye esmanı 
5 Mahrukat ve tenvirat 
6 Masarifi müteferrika 
7 Mefruşat 

tki yuz kırk selrisnnd faslın yekûnu 

Beşinci kısmın yekûnu 

Altıncı kısım 

24& Cezairi Baurisefit memurları nıaasatı 

(S. Sayısı: 14) 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

0 
0 
0 

1 000 
0 

500 
0 
0 

1 500 

V 0 
0 

sO 
0 

1000 
. o 
0 
0 

1 000 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

65 990 

Lira 

0 
o 
0 

1 000 
0 

500 
0 
0 

1500 

0 
0 
0 
0 

1 000 
0 
0 
0 

1 000 

0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

65 990 



• ; • Hükümetçe Encümence 
v teklif olunan kabuledilen 

Nev'i muhassasat Lira Lira 

252 Memurin ve müstahdemin tahsisatı fev kalâdei şehriye«a 388 000 
A 

252 Hüsnü Mzmeti göıiüecek memurini maarife mah»us< mükâfatı 
nakdîye . ^::_ i 0 

' Altıncı kısım yekûnu 388 000 

~~ :.;'.. ' UM!UM£ YEKÛH e»-143 

Hariciye Vekâleti bütçesi mazbatası 
» 

1336 senesi Hariciye Vekâleti bütçesinin tetMkatı neticesinde fasıl ve madde itibariyle kabul ve 
tasarruf edilen mekadir berveçhi âtidir : 

Vekâleti müşarileyhanm bütçesinin 203 ncü faslının, birinci maddesinde vekil ve müsteşar maaşı ola
rak iki bin lira; gösterilmiştir. Müsteşar tâyin olunmadığı ve marta kadar tâyinine de lüzum olmadığı 

vekâletçe kabul edilmesine ve yalnız vekâlet için encümence kabul edildiği veçhile eylülden -itiba
ren şehri yüz lira tazminat verileceğine binaen mezkûr maddeden 1 400 lira tenzil ve tasarruf 
edilerek 600 lira kabul edilmiştir. ' 

Mezkûr faslın. ikinci memurini vekâlet maaşatı 9 600 lira gösterilmiş ve kadrosu ledettetkik 
umuru siyasiye, umuru şehhenderiy%, umuru, hukukiye, muhasebe müdürü, evrak müdürü, mümeyyiz 
ve ketcbeden ibaret olduğu görülmüştür.'ihtiyacı hakikî ile elyevm müstahdem olanlar ise umuru 
siyasiye ve evrak müdiriyetlerine 1 Teşrinievvel ve İngilizce mütercimliğine 1 Temmuz, Fransız 
ve Alman mütercimliğine ve mübeyyizliğine 1 Eylül 1336* tariMerinde birs zat tâyin ve istihdam 
edilmiştir. Diğşr müdiriy etlerle mümeyyiz ve ketebe münhal olup sene nihayetine kadar tâyinlerine 
lüzum olmadığı cihetle maaşları tasarruf edilmiş ve tâyin olunan umuru siyasiye müdiriyetine 
kadroya şehri 60 lira gösterilmiş ise de bunun elli liraya tenzili ve evrak müdiriyetine şehri yirmi, 
İngiliz ve Fransız mütercimliğine şehri otuz ve' mübeyyize de on beş lira kabul edilmiştir ve 
sene gayesine' kadar maaşları bilhesap sekiz yüz altmış liraya baliğ olmuştur. Şu hesaba göre me
murini vekâlet maaşatmdan 6 040 lira tasarruf ve tenzil edilmiştir. 

Mezkûr faslın üçüncü maddesine hademe ve odacılar maaşatı olarak mürakkam 130 liranın kad
rosu ledettetkik şehri dörder liradan iki hademe ve beş liradan bir postacı muharrer olduğu gö
rülmüş ve hademenin biri istihdam edilmeyip, istihdamına da lüzum görülmediği cihetle on aylık 
maaşı olan kırk lira bittenzil mezkûr madde 90 lira kabul edilmiştir. 204 ncü faslın levazım kısmında 
da birinci maddede mevzu yüz lira aynen ve ikinci mefruşat maddesindeki bin liranın 500 ve 
üçüncü middedeki tenvir ve teshin olarak gösterilen 5 500 liradan 2 000 lira dördüncü kırtasiye ve 
tab 'iyeye mevzu 2 360 liradan 860 lira ve beşinci maddede hademe melbusatı gösterilen 150 liradan 
100 lira kabul edilerek mezkûr faslın 2, 3, 4 ve 5 nei maddelerinde ceman 5 550 lira tasarruf ve 
tenzil kılınmıştır, 205 nci faslın sefaret ve şehbenderlik maaşatı olarak 3 maddeye cemaıi konulan 
19 580 lira ve 206 nci faslın 1 ve 3 ncü maddelerine süfera ve şehbenderler tahsisatı olarak gös
terilen 20 000 lira ve 207 nci faslın sefaret ve şehbenderlikler levazımı olarak gösterilen beş bin 
lira aynen kabul olunmuştur. 

208 nci faslın birinci maddesinde harcırah olarak* muhaprer otuz bîn--lixadto- 10^000 liratve 

((& Sayısın 1£) 

F. M. 

300 000 

0 

300 000 

527 252 



4 inoü maddede masarif i meşvereye mevzu 80 000 liradan 30 000 lira tenzil edilerek her iki madde 
75 lOÖO lira ve beşinci maddede masarifi muhabere için konulan 2 000 lira aynen kabul edilmiştir. 

369 ncu faslın masarifi müteferrika unvanı tahtinîia mürakkam 360 lira aynen kabul edilmiştir. 
211 nci faslın memurin tahsisatı fevkalâdei şehriyeleri için gösterilen £6 401 liradan kabul edi

len maaşat miktarına nispetle tahsisatı fevkalâdeden de (30 000) liranın1 tenzili lâzım gelmiştir. 

• Hulâsa 
Hariciye Vekâleti bütçesinin yekûnu umumisi (241 864) lira olup -balâda fasıl ve maddeleri be

yan olunduğu üzere 203 ncü fasıldan (7 480) lira ve 204 ncü fasıldan (5 550). lira ve 208 nci fa
sıldan (40 000) lira ve 11 nci fasıldan (30 000) lira -ceman (83 030) lira tasarruf ve tenzil edil
miştir, 

13 Teşrinisani 1336 
Muvazenei Maliye Encümeni Ha. 

Mardin 

Hariciye Vekâleti bütçesi 

Hükümetçe Encümence 
teklif ortömn lkabul edilen 

P. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

203 

Hariciye Vekâleti 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 

1 Vekil ve müsteşar maaş ve tahsisatı 
2 Memurini Vekâlet maaşı 
3 Hademe, odacılar ve müstahdemini saire masarifi 

İki yüz üçüncü faslın yekûnu 

204 Levasın 
1 Bleremet 
2 Mefruşat 
3 Tanvir ve teshin 
4 Kırtasiye ve tabiye; aboneman bedelâtı 
5 Hademe melbusatı 

îki yüz dördüncü faslın yekunu 

2 000 
6 900 
W 

vom 

100 
100 

5 500 
2 360 
150 

9 110 

18 MÖ 

600 
860 
9̂0 

1 550 
; -A 

100 
500 

2 000 
860 
100 

3 5Q0 

£110 

ikinci kısim - Sefaret ve şehbenderlikler ' . ', ı. 

205 Maast 
1 Sûfera maaşı z-:.;;^;-; - ^ .10*800 

(iS, :Şap»£<.;M) 



P. M. 

-i m ^ 

Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edil en 

Lira Lira 

206 

A 
208 

209 
210 
A 

210 

2 'Sefaret memurini maaşatı 
3 (Şehbenderler j ve kançılar maaşatı 
4 Şehbenderler I maiyeti memurini 
5 Maaşatı müteferrika 

İki yüz beşinci faslın yekûnu 

Tahsisat 
1 Süfera tahsisatı 
2 Sefaret memurini tahsisatı 
3 Şehbenderler̂  kançılarlar tahsisatı 

îki jüz altıncı fasim yekunu 

207 Sefaret ve Ş̂ bbenderUkler levazımı 
1 Icarat 
2 Mefruşat 

3 Meremet , 

tki yüz yedinci faslın yıekûnu 

" İkinci kısım yekûnu 

"; ~ Üçüncü kısım 
208 Masarifi untumiyei mtttenevvia 

1 Harcırah 
2 Lâhey Mahkemei Sulhiye masarifi daimesi 
3 Meemuai şehbenderî ve, kütüphane 
4 Masarif i mesture 
5 •• Masarif i muhabere 
6 îane ve iade 
7 Fahrî şehbenderler aidat ve tahsisatı 
8 Beynelmilel meealis, şûrayi ittihat kongersi hissei iştırakiycsi 

0 
3 780 

0 
5 000 

19 850 

9 000 
0 

11 000 

20 000 

5 000 
0 
0 

5 000 

44 580 

0 
3 780 

0 
5 000 

19 850 

9 000 
0 

11 000 

20 000 

5 000 
0 
0 

5 000 

44 580 

İM yüz sekizinci f asim yekûnu 
. f • 

Mubayaa olunacak sefarethaneler bedeli iştira ye masarifi ta-
miriyid * 
Masarif i müteferrika 
Hazbaei evrak masarifi tasnifiyesi 

Sulh müzakeresine memur heyet masarifi umumiyesi 
(S. Sayısı: 14) 

30 000 
0 
0 

80 000 
2 000 
0 
t) 
0 

112 200 

0 
360 
0 

20 000 
-• 0 

0 
50 000 
2 000 

0 
0 
,0 

72 000 

0 
360 
0 



'Hükümetçe Encümence 
.. teklif'olunan.kabul edilen 

/ F . !M. NevTmuhassa^at Lira Lira 

211 Memurin ve müstalıdemin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 66 406 

V ! Üçüncü kısım yekûnu 178^766 
r • .. . • 

ijmm^lflM 241 486 

Adliye Encümeni mazbatası 

.1336 senesi Adliye ve Mezahip Vekâleti bütçesinin neticei tetkikinde maaşat ve masarifattan 
^•kâbıü ire tasarruf .'Mften makadirin esbabı berveçhi âtidir: 

• VMtâlet^^^^a^lejfhanın 222 nci; faslın 1 nci maddesinde vekil ve müsteşar maaşı olarak (2 250) 
gifeteiilmiştir. »Müsteşar henüz tâyin olunB^dığtoaŞ'nazaran ve Eylülden itibaren vefeile encü-

• inence kabul "edildiği veçhile" a i t r aylık için şehri yüz -lira" 'tazminat r e müsteşarın altmışar liradan 
dört aylık maaşı olan ceman (840) lira kabul ve (1 410) lirası tenzil edilmiştir. Faslı mezkûrun 
üçüncü maddesinde de memurini vekâleti «aaaşatı olarak (5>570) lira gösterilmiştir. Bu bapta tanzim 
kılınan kadro ledettetkik sicil, mezahip, muhasebe, umuru cezaiye, umuru hukukiye, evrak, eytam 
kalemi, mahsus, ihsaiyat ve mudevvenatnamiyle ve şehri -ellişer'liradan dokuz müdiriyet ye şehri 
yirmi beş liradan iki mümeyyiz ve bir dosya ve levazım memurları ve on ikişer liradan dokuz ve 
onar liradan iki ve sekizer liradan on ki ceman. yirmi bir kâtipken-ife&r'et'4 olduğu'görülmüş1-mez-

;4tûr kadro Üöliye Vekâleti ile bilmüzakere âtideki şekle ifrağ edilmiştir. 
Mezahip!^e umuru hukukiye müdiriyetleri ve kalemi mahpus41e ihsatyat•'•ve •rtVftdet'Veırât müdiri-

riyetleri bileştirilmek suretiyle dokuz müdiriyetin sekiz müdiriyete tenzil-'«VCnTÜdî-rfere 'şehri elli lira 
Eyerine kırk'^ftra? maaş kabul edildiği gibi yirmi beş liradan dört ve yiftni'lîradan^biı4 mümeyiz ve 

tm "beş lirackrr bir dosya ve bir levazım memurlukMrf've %n ikişer'liradan''hcş1 ve sekiz'liradan dört 
.''••ve altı liradatt bir kâtiplik kabul edilmiş ve binaenaleyh tar^hi'-tt^iiıferin^en'^ne -gayesine kadar 

"maaşlarıiedelhesap '(4* 350) liraya baliğ olup mezkûr maddeden (1 290) lira tasarruf edilmiştir. 
Mezkûr faslın ^dördüncü-'*H9gfölcte»i >%eye'ti >^M' ş^e^aaşa t ı na ait olup ve kadrosu da ledettetkik' 
'kîrk-İiradanf '^e^i-iftüfettiş ve 8 liradan yedi kâtip müstahdem olup mezkûr madde (4 032) lira 
ile ve beşinci maddede Meclis tıbbı adli ve tıbbı adli müessesesi için mevzu (1 200) 4ira aynen ve 
altıncı maddede' müstahdemini müteferrikadan da (88).lira tenzil ile (İ70) lira kabuh-edilmiştir. 

523 ncü?fashn 1, 2, ve 3ncü maddeler mucibince temyiz maaşatını muhtevi olup mezkûr maaşat 
; -işe MeclisteB.'Cîkan kanun ile muayyen olduğundan mevadı mezkûre muhteviatı (17 936) lirası kabul 

edilmiştir. 
'--,'• $24 ncü fmlm 3 ncü maddesindeki .Eytam-müdürünün (430) liralık tahsisatı kabul edilmiştir. 

225.nci faslın 3 ncü maddesinin yekûnu umumisi olan (5 450) lira aynen kabul edilmiştir. 
226 nci faslın viîâyat istinaf mahakimi maaşatı olarak üç maddede ceman (54 448) ve 227 nci 

faslın bidayet mahakimi maaşatı olup yekûnu um.umr-?f5^9 i5^) i4irMenHbâ^t>^ülultmuş olup-'Senei 
y sabık maaş^tma bir gûna zamaim olmadığından her iki fasıl ayrientMbu^'^dtim^Ştir. 
r 229 ncu *faslın vilâyat levazımı unvanı içindeki bir ve iki^^'üŞ^e^^Öf^ttlteüiîiSfeÖdelerî-de aynen 
"ve yalnız bâfihei maddede meremette gösterilen ^2 $ÖÖ)^İF|ı#ah (^00^ l^a teîızib-(2^00); lira ka-
-bul'*ıedtrmiştrrr . ' ; • ' ; ' . • 

- 280 ncü^feBİm ü ç ü n c f t ' ^ Ö I N ^ i ^ ^ M a ö ^ e ^ ö ^ i l ı S ^ ^ ve ceraim masarifi olarak gösterilen 
•:(34iM$0) îfepar-̂ ayffles kabul edilmiştir. , 

36 406 

108 766 

158 456 

4 S . s®a$sı •%&) 



— 42 — 
.231 nci faslın birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
233 ncü faslın memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdelerine mevzii (1 949 410) liradan 

balâda gösterilen tenzilât ve tasarrufun iki buçuk misli olan (8 470) lira bittenzil mezkûr fasıl 
(1 940 940) lira ile kabul edilmiştir. 

Hulâsa 
Adliye bütçesinin tetkikat neticesinde balâda gösterildiği üzere 222 nci fasıldan (2 788) lira ve 

229 ncu fasıldan (500) lira ve 233 ncü fasıldan (8 470) lira ceman (11 758) lira tenzil ve tasarruf 
edilerek bütçesi (2 759 204) lira ile kabul edilmiştir 

Muvazenei Maliye Encümeni Na. 
Mardin Mebusu 

Necip 

Adliye Vekâleti bütçesi 

F. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

Adliye ve Mezahip Vekâleti 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 

222 îdarei merkeziye maaşatı 
1 Vekil ve müsteşar 
2 Müşavir ve ecnebi mütehassısları 
3 Memurini Vekâlet 
4 Heyeti teftişiye 
5 Meclisi tıbbii adli ve tıbbı adli müessesesi 
6 Müstahdemin, müteferrikası 

îki yüz yirmi ikinci 

223 Mahkemei Temyiz maaşatı 
1 Hükkâm 
2 Ketebe 
3 Müstahdemini müteferrika 

fasim yekûnu 

250 
0 

5 570 
4032 
1 200 
258 

11 310 

12 800 
4 876 
320 

840 
0 

4 350 
4 032 
1 200 
17f 

10 592 

12 800 
4 876 
320 

îki yüz yirmi üçüncü faslın yekûnu 17 996 17 996 

Mahakim ve devairi saire maaşatı 
Kazaskerlik Mahkemesi 
Kassamı Umumî Mahkemesi 
Emvali Eytam ve beytülmal müdüriyeti 

0 
0 

430 
0 
0 

430 

İki yüz yirmi dördüncü faslın yekûnu 430 430 

< S. Sayısı : 14 ) 



— 43— 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
Nev'i muhassasat Ura Lira 

MahiaTrimve devairi merkezîye levazımı 
Meremet 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Kütüphane 
Melbusat 

îki yüz yirmi beşinci f asim yekunu 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci kısım - Yilâyat 

İstinaf imantaikimi mafegaıtı 
Hükkâm 36 434 
Ketebe 14 628 
Müstahdemini müteferrika 3 386 

i ÎM yuz yirmi altmcı faslın yekûnu 54 448 54 448 

Bidayet maJhnİkfmii maagaAı 
Hükkâm, kuzat,nuvvap 299 520 
Şühudü alellüküm 0 
Memurini icraiye, eytam müdürleri ve ketebe ••• 168 083 
Müstahdemini müteferrika 71 920 

ÎM yüz yirmi yedinci faJslın yekûnu 539 523 539 523 

Etjftbbayi ad%te maaşaAı 
Edirne vilâyeti tabibi adlisi 

Vilâyafc levaizımı 
İca'rat 8 500 
Mefruşat 5 000 
Tenvir ve teshin 12 000 
Kırtasiye ve evrakı matbua 14 000 
Meremet 2 500 

ÎMyüz yirmi dokuzuncu falslm yekûnu 42 000 41500 

7 •,•''_''•'• /ikinci kısmın yekûnu 635 921 635 471 

500 500 
2 000 2 000 
1 250 1 250 
1 250 1 250 

200 200 
250 250 

5 450 5 450 
• * • • „ • = = = = = = = = 

37 186 34 468 

36 434 
14 628 
3 386 

299 520 
0 

168 083 
71 920 

8.500 
5 000 

12 000 
14 000 
2 000 
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Hükümetçe . Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

M* Nev'i muhassasafc. Lira Lira 

Üçüncü kısım-Masarifi umumiye 

Maaa$fi jmüıteıııeivvia \ 
1 Memaliki ecnebiyede bulunan talebe ve. memurin tahssiat ye ma

sarifi, 
2 Ceriçlei; adliye ve "mecmuai mukarrerafcı Temyiziye masarifi 
3 Memurini adliye ve seriye harcırah ve yevmiye ve masarifi za-

ruriyeleri 
4 Ceraim masarifi umumiyesi 
5 Kavanin ihzarı masarifi 
6 Şahsi dosya tanzimi masarifi 
7. îlâmatı cezaiye bakayasının aidatı tahsiliyesi 

0 
0 

75 000 
70 000 

0 
0 
0 

0 
0 

75 000 
70 000 

0 
0 
0 

İM yüz otuzuncu faslm yekûnu 145 000 . 145 000 

Meclisi ftn>'bii ladl ve ü&M aidlli fcnüeâsesesi masarifi 
1 Meclisi tıbbii adlide âzayi tabiiye haricinde bulundurulae&k. 

mütehassisin ücuratı 
2 Masarifi müteferrika , 
3 Emvatın teçhiz ve tekfini masarifi 
4 Tathirat masarifi 
5 Âlât ve edevat masarifi - ; 
6 Ecza,-vesaire bedeli 
7 Müşahedehane masarifi seririyesi 
8 Müşahedehane taamiyesi 

150 
0 
0 
0 
Ofe : 
0u 
0ı 
0 

150 
0 
0 
0 
0 
Ö 
o 
0 

ftki yüz ©utz birinci f^slm yekûnu 150 150 

Masaröfi (müteferrika 3 245 3 245 

Üçüncü kısmın.yekûnu 148-395. 148 395 

150 

3 245 

'148-395 . 

Dördüncü kısım 

BaJhîiBefit (mıemurlaın snaa|«Jtı , , 0 0 
i - - ' - . ' 

Memurin ve (müstahdeminin (tahsisatı fevkalâde! şehriyesi 1 949 ı410 1 940 940 

D^rd.ünftürjkısmınr yekûnu 1 949 410 1 940 940 

YEKÛNU UMUMÎ 2 770 962 2 759 274 
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Posta: ve Telgraf nlüdiriyat» UmuEaiyA'Mtçe^ mazbatası-^ 

Pösts, Telgraf Müdîriyeti umuflaiyesinin 1330 .bütçesin»;ait : tetfcrkafe v&mütalâa.tiberveçhiâtidirr. 

Fasıl 126" ̂ — Bit faslın birinci maddesine mevzu mebâliğ on ayhk' Müdiri Umumî maaşı olup 
vazifei mezkureye eylül .'nihayetine kadar kimse • tâyin olünmadığr cihetle' .altr aylığı bittenzü 
(500^ olarak'kabürolunmuştur. 

Faslı mezkûrun ikinci maddesi memurini merkeziyenin on iki aylık maaşatını muhtevi olup me
murini mumaileyhimin tarihi' tâyinlerine nazaran iki aylığı ve bu meyanda Memurin müdiriyeti 
henüz münhal bulundurulduğundan müdiriyeti mezkûrenin yedi'aylığı tenzil-edilmiş ve heyeti fen
niye ve levazım müdiriyetme ita edilmekte olan (4000) kuruş maaş Encümenimizce istiksar edil
mesine binaen bin kuruş katedilerek ; vazifei mezkûreye nizamnameleririiri tâyin ettiği üç bin kuruş 
maaş kabul olunmuştur. • 

Posta ve' telgraf. teşkilâtına ve memurinin sureti terfi ve terakkilerine ait nizamname mucibince 
altısı birinci ve dördü ikinci olmak üzere on.müdür ve dokuz muavin ve bir çok mümeyyizler ve yüz
lerce ketebe ve memurinden mürekkep olan İstanbul idarei'merkeziyesine bedel bu defa teessüs eden 
mm&riyeti'ümumiye'beş müdür, biri mümeyyiz ve yirmi • biri ketebe* ve memur olmak üzere yirmi 
yedi'kişi-île idare edilmekte olduğu ve ikişer mü diriyet vazifesini birer müdür tarafından ifa etti
rilmesine' rağmen nizamnamelerinde; muayyen olan maaşatın-da'asgarisi ita olunmakta bulunduğu 
anlaşılmış ve marülarz tenzilât- mucibince (16.078) lira bit'tasarruf bıf madde (3 "770)' lira olarak ka
bul» ölunm>uşturr' Üçüncü müstahdemini•••• müteferrika* • maddesindeki-* mebaliğ -iki odacımn on • iki 
aylıte>maaşatı- olup iki- aylığı tenzil edilmek sure tiyle'kabul edütoiştir: • Dördurieü madde Telgraf 
ve Posta umur .ve muamelâtını teftiş vazifesiyle muvazzaf ^ ön-bip^ müfettişin on* iki aylık ; maaşa t r 
olup aynen kabul olunmuştur. Beşinci madde (23') f en mMettişinm 'oh-üki aylık-maaşatr olup aynen • 
kaİ>uholundiito ̂  

Fasıl 127 -— Bu fasıl ikinci mefruşat--maddesi aynen -kab^l^i lmiş^ ' üçüıicü^ kırtasiye've evrakr'-
matbua maddesine mevzu (1250) lira .havale: mu&mele^m deiiiicn^uraiî.başlaniueagmt- kâ#itîfiyatı 
ve sarfiyatı. ruznıerreye nazaran^bu:miktarın.katiyen kâfi getemiyeoeği",ve' 127. nei> faslıni.. üçüncü 
tamirj hutut ve direk*maddesinden. (5000) liranın tenzili ile »ıbuv. fasıl ve.«maddeye-ilâvesi Müdiriyeti: ; 
Umumiyece, ehemmiyetle talep ve beyan edilmesi- üzerine. EnGÜm£nmia< mezkûr faslım^ üçüncü maddem • 
sinden (3750j) liranın.. bu.: maddeye nakil ve ilâve sini muvafık^göpmüştür. BÖEdüâıeü- m a d d e aynen 
kabul olunçlu. . 

Fasıl 128 —- Bu faslın birinci maddesi on bir. başmüdik;:ye> heyeti's kalemiyesi' maaşatını muh
teri. olup. ger#k. başmüdür, ve gerek - heyeti kalemiyelermi teşkil eden ket«be .ve'^müstahdeminin 
adediyle miktarı maaşatmda fazlalık olmadığı ve başraüd&iy&t.-me.nkealeri telgraf--veposta şebeke
lerinin \ ieabatına göre müesses ıOİup teşkilâtı mülkiyeye /tâbi bulunmadığı > bittetkik anlaşılmıştır. 
Bütçenin es&ayi < tetkikinde Maliye Vekâletinin Riyasetti Celiieye varit- •. olup - Encümenimize mu-> > 
havyelt tezkeresiyle havalejve, kontrol ıheyetinîn ıon iki* aylık-:ına&şatını >olmak üzere 2 688- liranın 
bu> maddeye zam ve ilâvesi teklif:: edilmiş ise de mezka&ıı heyeti»;» henüz•-teşekkül, etmemesine -b i 
naen. yalaız üç s aylığı vazedilmek suretiyle madde 15; 126:->li»a olarak kabul Olunmuştur. 

Faslı- mezfcûrün-'ikmci- maddesi- asgari -altı y ü z kuruştan-âzami iki bin ^kuruşa-kadar muhtelif' 
miktardai<maaş alaiı ve adedl-eri bindÖrt yüz altmış beşe ba l iğo lan Posta ve Telgraf müdür' ve 
memurları maaşatını- muhtevi ölüp nizamnamelerinin"medit've .yorucu mesai senelerinin kendîle : 

rine •vadettiğii hakkı zammı bir tür lü idrâk ve istihsale muvaffak olamıyan, fabrika ve maden 
ocaklarında çakşan-erbabı mesai .bile bütün bir • günün metaip - ve mezahiminî- gece mevasımn , 
peygulei huaör ve sükûnunda; tenviııi-ederken j- sabahlarakadar sarf ettikleri hurubasar ve kendile
rinden nezedifeiı hakkı huzuru leyli bedeli olmak üzere-dört*Ve beş yüz kuruş maaşlı sabur ve fe
dakâr muhabere memurları maaşa Müdiriyeti Umumiyeee alti yüz[kuruşaiblâğ edilmek suretiyle 
bu maddeye"CÜzi'bir zam icra edildiği anlaşılmış ve şu tarzı -tesviye" Ehcümeninizce de muvafüa 
nısfet ve maslahat görülmüştür. 
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Üçüncü madde asgarisi yüz elli, âzamisi yedi yüz olmak üzere 1 354 çavuş müvezzi ve hademe 

maaşatını havi o'lup aynen kabul olundu. . 
Bu• fasılda İzmir, Adana, Bursa ve Karesi gibi vilâyat ve elviyei' meşgule memur ve müstah

demini maaşatı da dâhildir. Vilâyatı mezkûr mülhakatından istirdat edilen merkezlere derhal me
mur göndermek mecburiyeti ve açıkta bulunanlara nısıf1 maaş itası gibi esbap dolayısiyle tahsisat
ları bütçeden ifa ediimiş ve ancak bu tahsisatın hiç bir sebep ve zaruretle sarf ve diğer mahallere' 
nakledilmemesi encümenlerce katiyen matlup ve mültezem bulunmuştur. 

Fasıl 129 — Bu faslın birinci maddesi aynen kabul edilen bütçenin Hükümetçe tertip ve Mec
lise takdiminden sonra görülen lüzum ve ihtiyacı hakikiye binaen ikinci tamirat maddesine 2 460 
ve üçüncü mefruşat ve kasa maddesine 4 597 lira zam ve ilâvesi Maliye Vekâletinin Riyaseti Celi-
leye varit olup encümeninize havale olunan tezkeresiyle talep olunmasına ve talebi vâki Eneü-
meninizce de şayanı kabul görülmesine binaen ikinci madde (3 210) ve üçüncü madde (4 847) lira 
olmak üzere kabul olundu. 

Faslı mezkûre ait' dördüncü ve beşinci maddeler aynen kabul olundu. 
Fasıl 130 —• Bu faslın birinci harcırah maddesinden 20 000 lira tasarruf edilmiştir. 
Faslı mezkûrun ikinci ve üçüncü maddeleri aynen kabul olundu. Beşinci madde memur ye

tiştirmek için alman mülâzimlerin altışar ay dev rei tahsiliyelerinde her ay için verilen ikişer yüz ku
ruş ile bazan fevkalâde ihtiyaca binaen yevmiye ile çalıştırılan memurlara verilen ücret olup ay
nen kabul edilmiştir. Sekizinci ve dokuzuncu maddeler aynen kabul olundu. 

Fasıl .131 — Bu faslın birinci, ikinci, üçüncü ve sürücülük menzilhane gibi posta hatları-mev
cut olmayan mahallerde postaların nakli için nâkillere verilen ücreti muhtevi dördüncü herhangi 
bir sebeple postalarda zayi olan paketlerin posta nizamnamesi mucibince tazminat karşılığını .ihti
va eden beşinci maddeler aynen kabul olunmuştur, 

Fasıl 132 — Bü faslın birinci maddesinden (3 750) lira tenzil edilerek (127) nci faslın üçüncü 
maddesine ilâve olunmuş ve diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 133 — Bu faslın ikinci maddesi aynen kabul olundu. 
Fasıl 135 — Ahvali hazıra dolayısiyle merakizde ilâveten istihdam olunan memurin maaşatı kar-

• siliği olarak altı aylık bütçeye vazolunan tahsisat bilâdi müstevliye merakizi tahsisatından isti
fade olunmak fikriyle Müdiriyeti Umumiyece senelik bütçeye ithal edilmediği ve bilâdi müstevliye 
tahsisatının bu suretle sarfı.muvafık ve şayanı kabul görülmediği cihetle ilâveten istihdam olunan 
ve istihdamı icabeden memurin maaşatı karşılığı olmak üzere Maliye Vekâletinin tezkeresi ile bu 
fasla vazı teklif olunan (11 508) lira kabul olundu. 

Fasıl 136 — Bu fasıl 126, 128 ve 135 nci fasıllarda yap dan tadilât mucibince bilhesap 
(679 463) lira olmak üzere kabul. olunmuştur. 

izahat ve tetkikatı ânifeden müsteban olacağı veçhile Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesi 
masarifinin en mühim aksamını menzilhane ve posta sürücülüğü ücuratı ile maatahsisatı fevka
lâde memurin maaşatı ve hututu telgraf iye tamiratı teşkil etmektedir. Umumî seferberlik esna
sında posta nakliyatına verilen ücurat mütareke nin akti ilânından sonra şayanı hayret bir dereceye 
vasıl olmuştur. Müdiriyeti Umumiye posta sürücülüğü için bir taraftan bu bütçe ile (273 137) lira 
talep ederken diğer taraftan da sürücülere (143 565) lira düyunu sabıkası bulunduğunu, bundan 
başka posta idaresinin yedi ihtiyarında olmayan,birtakım esbap dolayısiyle. eshabı istihkaka 
.(35 041) lira tazminat itasına mecbur olduğunu kayıt ve işaret etmek lâzımdır. Seferberlikten evvel 
ve hattâ harbi umumî esnasında posta ve telgraf varidatı masarif atı umumiyeskıe tekabül ettiği ve hat
tâ bazı seneler bütçelerde fazla varidat dahi görüldüğü halde mütarekeden sonra ve bilhassa en-
cümeninizce tetkik ve Heyeti Celilelerinin nazarı mütalâa ve takdirine arzolunan işbu bütçede ida-
rei'mezkûrenin. ( 1 358 820) liralık masarifine mukabil varidatı umumiyesi Maliye bütçesinin faslı 
mahsusunda mukayyet olduğu üzere (602 400) liradan ibaret olduğu ve binaenaleyh (756 420) li
ralık bütçe açığının Hazinei Maliye muavenet faslından tesviye ve ita olunduğu da şayanı kayıt 
ve tezkârdır. Varidatın tenakusunu mucip olan esbab tezayüdüne hadim olacak vesail müta-
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lâa ve tetkik olunarak istihsal ulunan netayiç ve malûmatın da berveçhi zir arz ve izahını lüzum
lu addettim. 

Varidatın tenakusunu mucip olan esbap: 
1 —̂  Boşta ve telgraf ücuratmın tezyidi, 
2 —- Hayale muamelesinin ilgası ve postaların çıkın olarak madenî para veya fazla miktarda 

paket halinde evrakı nakdiye kabul etmemesi, 
3 — Mütarekeden sonra Avrupa ile muhaberatın tamamen düveli itilâf iye elinde bulunması, pos

ta ve telgraf ittihadına ait protokol mucibince hükümetin Avrupa ile posta ve telgraf muhabe
ratında ahzettiği ücurattan hükümatı âidesine hissei iştiraki temin ve Avrupa'dan memaliki Osma-
niyeye gelen telgraflardan da hissesini alması lâzımgelirken İngilizlerin kablolara ve bilûmum 
Avrupa muhaberatına ait ücufata vazryed etmesi 

4'f—İstanbul'un işgali üzerine Anadolu'da ticaretin sekteye uğraması ve muhaberatın Anadolu 
dahiline inhisar etmesi, 

5 — Posta sürücülükleri ücuratı şehriyesinin vakit ve zamaniyle tediye edilememesi ve bu se
beple, Van, Bitlis vilâyetlerinde hemen kamilen Erzurum, Trabzon, Diyarbakır, Mamuretülâziz 
ve Sivas vilâyetlerinde kısmen posta nakliyatının tatile uğraması, 

6 — İdarenin yedi ihtiyarında olmayan birtakım esbap ve hâdisat dolayısiyle postalarda vu
kua gelen ve miktarı mühimce bir yekûna baliğ olan zayiatın derhal tazmin edilememesi, 

'7 — Muhaberatı resmiyenin kesreti hasebiyle hususi telgrafların keşidesinin tehiri ve hattâ ba-: 
zı zamanlar posta ile irsali. Bu son iki madde tüccar ve ahalinin idareye karşı şikâyatını mucip ve 
emniyetini sâlib olması itibariyle calibi dikkat ve ehemmiyettir. 

Varidatın tezayüdünü mucip olacak esbabın mühimleri şunlardır: 
1—Havale muamelesinin tekrar ihdası bunun idareye temin edeceği varidatı mühimmeden 

başka bankaların pek ziyade ücret mukabili olmasına rağmen havale muamelesini mahdut ve mu
kayyet bir daire ve miktar dahilinde yaptığı şu zamanda halkı ve memleketin muamelâtı tica
riye ve iktisadiyesini ızrar ve işkâlden kurtaracaktır. 

2 -— Şimendifer hututu üzerinde kırk kiloya kadar paket şevkine başlamak. 
3 — Posta mütaahhitlerinin matlübatı sabıkalarını ceste ceste tediye ederek posta nakliyatının 

temini-
4—-Dahiliye posta paketleri nizamnamesinde ki -ücurat tarifesini ücuratı hazıraya göre tadil 

posta ve telgraf ücuratmın fennî ve ihsaî esaslar ve usuller dairesinde tanzimi. 
5 — Devairi resmiyeee muhaberatı teglrafiyenin mevaddı mühimme ve müstaceleye hasır ve tah

sisi tte ücretli telgrafların keşidesinde sürat ve intizamın temini. ' 
6 — Memurinin mesai ve muamelâtı sıkı.ve ciddî bir.kontrol ve teftişe tabi tutularak.hüsnü ifayi 

vazifeye ikdam edenlerin terfih ve taltif i terahi vetekâsülü * meşhut olanların tecziyesi bu husus 
Müdiriyeti Umumiyece lâyık olduğu ehemmiyetle nazarr dikkate alınmış ve muktazasmrn icrasına 
teşebbüs dahi edildiği anlaşılmıştır. 

Netice: Posta ve Telgraf Müdiriyeti Umumiyesinin 1336 senesi maaşat ve masarif at bütçesi 
(1 358 820) lira olarak encümenimizce bilkabul Heyeti Umumiyeye arzolunur. 

Teşrinisani 1336 
. Muvazenei Maliye Encümeni namını 

' - . • • • < Sivas Mebusu 
Mehmet Basım 
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F. M. 

TO&dgifti&âliE^^ bütçesi 

Nev'i muhassasat 

Hükümetçe j Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

126 

127 

128 

129 

Posta ve frel^raTJYEüdı^ 

Eirmci kişim • İdarei*•merkeziye 

Maaşat 
1, Müdiri umumî 
2 Memurini merkeziye 
3 Müstahdemini müteferrika 
4 Muamelât müfettişleri 
5 E. Müfettişleri 
6 Posta ve telgraf mektebi muallimini 
7 . Memaliki eenebiyeye izam olunan monurin ve talebe 

> Yuzyirmi aütmcı f&sto'lyelkûnu 

Levajaım 
1 Meremet -
2 -Mefruşat 
3 'Kırtasiye ve evrakı matbuaa . 
4 Tenvir ve teshin 

¥ Yüz yirmi yedamoi fablın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci ktsvnı -'• Vüâyat 

1 000 
4 848 

60 
2 370 
3 924 

0 
0 

.12 202 

0 
400 

1250 
400 

2 050 

. 14 252 

. 500 
2 370 

50 
2 370 
3 924 

0 
0 

10 614 

0 
.400 

5mo 
mo 

5 800 

16d2 

Maaşat 
1 Başmüdür ve heyeti kalemiye 
2 Telgraf vet posta müdür ve:»memurları' 
3 Çavuş, müvezzi ve hademe 

Yüz yirmi adkâdîici faska yekûnu 

Levazım 
îearat 
Tattiirat ve inşaat 
Mefruşat ve kasa 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Yüz yirmi dokuzuncu faslm yekûnu 

14 454 
120 882 
•49 200 

184 536 

19 142 
750 
250 

14 676 
4 140 

38 958 

15 126 
120 882 
.49 200 

182 208 

19 142 
3 210 
4 847 
14 676 
4 140 

46 015 

•(^$ay*sı*14) 



- 4 9 — 

F. 

130 

131 

132 

• V 

133 

. 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 

;> Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Nev'i muhasspsat Lira Lira 

Masarifi miitenıevvm 
Harcırah 
Melbusat 
Müteferrika ve bendiye ve prim memurları muİıassasatı _. 
Fabrika ve depo amele yevmiyesi 
Ücreti yevmiye 
Ham eşya ve devri çarh esmanı 
Makine ve tezgâh 
Pul beyiyesi 
Sâi ücreti 
Akça farkı . ' 

Yü* otuzuncu faalin yskûnu 

Posta işletme masarifi 
Pul beyiyesi 
Hurç ve çanta 
Menzilhane ve sürücülük 
Posta nakliyesi 
Pasta tazminatı 

Yüz otuz birinci faslın yekûnu 

Telgraf işletme masafrifi ... t 
Hututu mevcude direk esmanı ve tamiratı 
Hututu mevcude eşya pahası 
Telgraf nakliyesi 

Yüz otuz ikinci faslın yekûnu 

Redıdiyaıt 
îadei ücttrat. 
Battal kalan pul esmanı 
Ecnebi posta idareleri 
Ecnebi telgraf idareleri 

Yüz otuz üçüncü faslın yekunu 

İkinci kısmm yekûnu 

50 000 
6 000 

21 156 
0 

2 676 
0 
0 

552 
1 500 

0 

81 884 

5 000 
960 

273 136' 
12 138 
21 000 

312 504 

35 000 
10 000 
5 000 

50 000 

0 
24 

Q 
0 

24 

667 906 

30 000 
6 000 

21 156 
0 

2 676 
0 
0 

552 
1 500 

0 

61 884 

5 000 
960 

£73 136 
12 138 
21 000 

312504 

31 250 
10 000 
5 000 

46 250 

0 
24 
0 
0 

24 

651 885 

Üçüncü ktsim 
134 Cesairi bahri sefit memurları maaşatı 

"(S. Sayısı: 14) 
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Hükümetçe Encümence 

j teklif olunan kabul edilen 
F . M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

135 Seferberlik dolayısiyle fazla olarak istihdam kılınan memurin 
maaşatı . ••• . ° 11 058 

Yüz otuz beşinci faslın yekûnu O 11 058 

136 Memurin ve müstahdeminin tahsisata f evkalâdei şehriyesi 644 052 679 463 

Yüz otuz altıncı faslın yekûnu 644 952 679 463 

Üçüncü kısmı yekûnu - 644 952 690 521 

YEKÛNU UMUMÎ 1327 110 1 3 5 8 820 

Şer'iye bütçesi mazbatası 

133Ş senesi Şer 'iye Vekâleti bütçesinin tetkikatı berveçhi âtidir: 
Vekâleti, müşarünileyhanın 212 nci faslının 1 nci maddesinde vekâlet maaşı olarak (2 500) 

lira gösterilmiştir. Vekâlet için eylülden itibaren yüz liradan altı aylık tazminat] olan 600 lira 
bilkabul 1 900 lira tasarruf ye tenzil'edilmiştir.. Mezkûr faslın 4 neü ııuuldesinde memurini vekâlet 
için muharrer 2 510 liranın kadrosu ledeltetkik şehri kırkar liradan medaris, memurin, muhasebe 
müdürlerinden ibaret olmak üzere üç müdür ileşehri yirmi liradan bir evrak memuru ve bir mü
meyyiz ve on ikişer liradan iki kâtip ve on liradan bir mukayyit ve yirmi beş liradan bir me
daris müfettişi umumisinden ibaret olduğu görülmüştür. Mezkûr kadro Encümence ekseriyetle 
kabul edildiğine ve tarihi tâyinlerinden sene gayesine kadar maaşları ledelhesap 1 640 liraya 
baliğ olmuş olduğuna binaen mezkûr maddeden (870) lira tasarruf edilmiştir. 

Mezkûr faslın 7 nci maddesi olan 60 lira hademe maaşatı aynen kabul olunmuştur. 
•213 neü faslın •müst.alıikkmi ilmiye maaşatı olarak 7 950 lira gösterilmiş ise de tetkikat netice

sinde müstahikkini ilmiye maaşatmın bir seneliği 7 250 liradan ibaret olduğu anlaşılmış olmakla 
mezkûr fasıldan 2 700 lira tenzil e d i l m i ş t i r . . . ' . ' . 

214 neü faslın 2, 3, 4 neü maddelerinin her birinden yüzer lira bittenzil mezkûr mevat yedi yüz 
lira ile kabul edilmiştir. 

215 nci faslın 1 nci dersiam maaşı olan 1 000 lira eynen kabul edilmiştir. 
Mezkûr faslın 2, 3 neü maddelerinde Dıarülhilâfetülaliye medresesi ; memurin ve muallimin maa

şatı olarak 36 880 lira gösterilmiştir. Bunların kadroları tetkik olundukta elyevm on dört mahal
de medrese mevcut olup * medresedeki'program». göre her fen için bir muallim tâyin ve istihdam 
edilmesinden dolayı her medresede yirmi yedi, otuz kadar müderris müstahdem bulunduğu ve bu 
yüzden bir çok tahsisatı fevkalâdenin bilâ lüzum sarfını müstelzim idiğü, görüldüğüne binaen bu 
gibi israf ata mâni olmak ve madreseler hakkındaki nizamnamenin onuncu maddesinde gösterildiği 
veçhile medrseler için ehil ve muktedir müderris tâyin ve istihdamiyle talebenin istifadesini bihak
kın temin etmek üzere medreseler hakkında tertip.olunan yeni kadroya göre şehri iki bin dört 
yüz kuruş tasarruf olunmuştur. 

Elyevm müstahdem olan ve âtiyen açılacak olan medaris heyetr talimiyelerinin bir senelik 

( S ; Sayısı : 14) 



maaşları, tedelhesap 29 000 liraya baliğ olup mezkûr mevaddan 7 880 İira tenzil ve tasarruf 
edilmiştir. . ' . 

216mcı faslın ikinci taşra medarisi masarifi olan 4 000 lira aynen kabul edilmiştir. 
217 nci faslın birinci maddelerinde taşra müftüleri maaşatı olarak 38 792 lira gösterilmiştir. 
îcra kılman tetkikat neticesinde mezkûr maddeye 5 092 lira fazla konulduğu anlaşılmış ve bi

naenaleyh mezkûr madde 33 700 lira kabul olunmuştur. 
Mezkûr faslın 2 nci maddesinde müdderrisin ve vaizler- için 9 815 lira gösterilmiş olup bun

dan da 800 lira fazla görüldüğünden bittenzil madde 9 015 lira ile kabul edilmiştir. 
218 nci faslın birin ci maddesindeki memurin harcırahı olarak gösterilen 4 000 liradan 1 000 

bittenzil 3 000 lirası kabul edilmiştir. 
219 neu fasılda masarifi müteferrika olarak gösterilen 5 000 lira aynen kabul edilmiştir. 
221 nei fasılda tahsisatı fevkalâdei şehriye olarak 47 797 lira gösterilmiştir. Balâdaki tasarruf at 

tenzilât tahsisatı fevkalâdei şehriyeye de tesir ettiğinden bu fasıldan da 50 000 lira tenziliyle 
472 797 lira ile kabul edilmiştir. 
. Hulâsa : Şer'iye Vekâleti bütçesinin 212 nci faslından 2 770 lira ve 213 ncü faslından 2 700 ve 

215 nei faslından 7 880 lira ve 217 nci fasıldan 5 892 ve 218 nci fasıldan 1 000 ve 221 nci fasıldan 
5 000 ki ceman 700 242 lira tenzilât ile bütçesi 522 362 lira olarak kabul edilmiştir. 

• ' 21 Teşrinisani 1336 
Muvazenei Maliye Encümeni namına 

. Kâtip 
Mardin 

-* Necip 

Şer-iye Vekâleti bütçeni 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

F. M. Nev'i muhassasat . ' * Lira Lira 

Şer%e Vekâleti 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 

212 Maaşat 
1 Şer'iye Vekâleti maaş ve muhassasatı". 
2 Müsteşar maaşı • 
3 Fetva emaneti 
4 Îdarei merkeziye maaşatı * "^^ 
5 Nakabeti aleleşraf ve kâtibi 
6 Memaliki ecnebiyede- bulunan müftü ve müderrisler 
7 Müstahdemini muhtelife 

îki yüz on ikinci faslın yekûnu 

212 Darlilhikmetülisâmiye maaşatı 
1 Reis ve âza " 
2 Başkâtip ve ketebe ^&*Mk •' 
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2.500 
0 
0 

2 510 
0 
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60 

5 070 

0 
0 

600 
0 
0 

1 640 
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60 

2 300 

0 
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Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

213 

214 

3 Müstahdemin 

[A] îki yüz on ikinci faslın yekûnu 

Müâtahikkini ilmiye maaşatı 

İdarei merkeziye levazımı 
1 Meremet 
2 ' Tenvir ve teshin 
3 Meşrufat 
4 Kırtasiye ve evrakı matbua 
5 Terkos suyu esmanı 

İki yüz on dördüncü fasim yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

.0 

9 950 

0 

7 250 

Ö 
200 
300 
500 

0 

* 1 000 

İ6 020 

0 
200 
300 
200 

0 

700 

10 250 

215 

Jtinci kısım - İdarei medaris 

Dersiam ve Darülhilâfetülaliye medresesiyle taşra medarisi il
miyesinin umurini tedrisiye ve idaresi 

1 Dersiam maaşatı ' 
2 Darüllıilâfetülâliye medrese memurları ve muallimin maaşatı 
3 Taşra medarisi 
4 Medresetülkuzat heyeti idare ve tedrisiyesisi 

216 DarülhüafetülaMyye medresesiyle taşra medarisi masarifi 
1 Merkez masarifi 
2 Taşra masarifi 

1 000 
0 

36 880 
0 

1000 
o 

29 000 
0 

tki yüz on beşinci fasim yekûnu 37 880 30 000 

tki yüz on altıncı faslın yekûnu 

tkiııci kısım yekûnu 

0 
4 000 

4 000 

41 880 

0 
4 000 

4 000 

34 000 

Üçüncü kısım - idarei vüâyat 

217 1 Taşra müftüleriyle vilâyat, elviye müftü müsevvitleri maaçatı 38 792 33 700 
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Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

J\ M. Nev'i muhassaBat l i ra Lira 

2 Müderrisin ve vaizler 9 815 9 015 

İM yüz on yedinci faslın yekûnu 48 607 42 715 

Üçüncü kısmın yekûnu ^8 607 42 715 

Dördüncü kısım - Masarifi umumiyei mütenavvia 

218 Masarifi mütenevvia 
1 Talebei ıılûm ve memurin harcırahı 
2 Ramazanı şerif vaizleri 
3 Hicaz mezahibi erbaa müderrisin ve talebesinin buğday ve ar

pa bedeli 
4 Ceridei ilmiye masarifi 
5 Darülhikmetülislâmiye mükâfatı te'lifiyesi 

"• İki yüz on sekizinci faslın yekûnu 

219 Masarifi müteferrika 

Dördüncü kısmın yekûnu 

Beşinci kısım 

220 Cezairi bahrisefit memurları maazatı ^ 

221 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkaladei şehriyesi 

4000 
0 

0 
0 
0 

4000 

5 000 

9 000 

0 
477 097 

477 097 

3 000 
0 

ö 
0 
0 

3 000 

5 000 

8000 

0 
427 097 

427 097 Beşinci karnın yekûnu 

YEKÛNU UMUMÎ 592 604 522 062 
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Sıhhiye ve Muaveneti içtima iye Vekâletinin bütçe mazbatası 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinin, 1336 senesi bütçesi netieei tetkikatı berveçhi âtidir: 
182 nci faslın birinci maddesi vekâlet maaşına dair olup eylülden itibaren maktuan şehri yüz -

lira hesabiyle altı yüz lira olarak kabul edilmiştir. 
Mezkur faslın ikinci maddesi müfettişlik maaş atma dair olup tarihi tâyinleri nazarı, itibar e 

almanak 960-lira*$60 liraya tenzilen kabul;«edilmiştir. Mezkûr faslın üçüncü maddesi merkez me
murin maaşatma mütaallik olup kalemi mahsusun lağviyle 1 - Memurin ve teftiş; 2 - Hıfzıssıhha; 
3.-- Muhasebe müdriyetleri namiyle, üç müdiriyete ircaı muvafık görülmüş ve muhasebe müdiriyeti-
nin maaşı müttehit esasata tevfikan üç bine tenzil edildiği gibi memurin ve teftiş müdiriyeti ile 
hıfzıssıhha müdiriyetlerine henüz tâyin edilmemiş olan dosya memurları ve mukayyitlerin bu sene 
tâyinlerinden sarfınazarla ;olveçhile idare olunmasında Vekâlet ile tevafık hâsıl edilerek ve tarihi 
tâyinleri nazarı dikkate alınarak 2 544 lira (1 250) liraya tenzilen kabul edilmiştir. 

J84 ncü faslın birinci maddesi memurini vilâ yat maaşatı olup her 'livaya bir sıhhiye müdürü 
ile bir merkez tabibi ve her kazaya bir Hükümet tabibi tâyini suretiyle tertip edilmiş olan kadrosu 
zarureti maslahattan mütevellit müşkül olduğu cihetle aynen ipka edilmiş ve teşrinievvel . gayesine 
kadar münhal kalmış olan makamat muhassasatı tenzil olunarak 60 000 lira (52 900) lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Faslı mezkûrun ikinci maddesi seyyar etibba ve memurin teşkilâtından muntazar fevait iktitaf 
edilemediği bittecrübe sabit olduğundan mezkûr teşkilâttan mütebaki dört tabip memuriyeti lağ
vedilmiş ve Hükümet hastanelerindeki 15 sıhhiye memuru ile dört seyyar tabip maaşı da tashihan 
bu maddeye ithal olunarak mezkûr maddeye mevzu (11000) lira (9 340) liraya tenzilen kabul 
edilmiştir. 

•Mezkûr faslın üçüncü maddesi icareye ait olup muhtelif mahallerde verilen bedeli icarlarla 
teşkilât hasebiyle verilecek olanlar Vekâletin teklifi veçhile (1 500)/ lira olarak kabulü zaruri 
görülmüştür. 

Mezkûr faslın altıncı maddesi taşra müessesatı sıhhiyesi muavenetine dair olup tetkikat neticesi 
şimdiye kadar Trabzon, Erzurum, Erzincan, Samsun, Konya, Antalya müessesatı sıhhiyesine edilen 
muavenet miktarı 10 880 liraya baliğ olduğundan sene: hitamına kadar vukuu mecburi sarfiyat da 
nazar itibare alınarak mevzuu on bin lira Vekâletin teklifi veçhile on beş bin liraya iblâen 
kabul edilmiştir. 
-''..-löfö-ncı fâ&hn birinci maddesine mevzu ve Meclisi sıhhi hakkı huzuruna müteallik dört yüz lira 

tayyedümiştir. Mezkûr, faslın üçüncü maddesi müfettişler harcırahlarına dair olup dört müfettişin tarihi 
tâyinleri nazarı >itibare alınarak -şehri yüz lira hesabiyle beş bin lira (3 200) liraya tenzilen kabul 
edilmiştir. 

..' ; Faslı meririirmyedmeKimâddesi emrazı sariye ve istilâiye masarifine dair olup şimdiye kadar 
muhtelif menatıkta bu husus için sarfiyatın on beş bin liraya yakın olduğu görülmüş ve mevsim 
itibariyle emrazı sariyenin nisbeten daha ziyade vukuu ihtimali nazarı teemüle alınmış olmakla be
raber işbu maddeye mevzu (60 000) lira (45 000) liraya tenzilen kabul edilmiştir. 
. 188 nci faslın birinci maddesi Hükümet hastaneleri memurin ve müstahdemin maaşatma dair 

olup 1 teşrinievvel 1336 da ilga olunan müfettişi umumilik bir kâtip bir hademe ile 184 ncü faslın 
ikinci maddesi tashihan teklif olunan dört seyyar tabip ve on beş sıhhiye memuru maaşatı da tenzil 
olunarak (13 518) liraya bedel (10 238) lira kabul edilmiştir. 

Mezkûr faslın ikinci telkimhane memurin maaşatma müteallik olup tarihi tâyinler nazarı itibare alı
narak 984 lira 846 liraya tenzilen kabul ed^miştir. 

Faslı mezkûrun üçüncü maddesi darülkelp tedavihan.eleri memurini maaşatma dair olup keza bi-
daveti tavzifleri teemmül olunarak 1 500 lira 1 320 liraya tenzilen kabul edilmiştir. Faslı mezkûrun 
dördüncü maddesi bakteriyolojihane memurini maaşatı olup aynı esbaba binaen 984 lira 940 liraya 
tenzilen kabul edilmiştir. Mezkûr faslın altıncı maddesi kimyahane memurini maaşatma dair olup aynı 
sebebe mebni 984 lira 470 liraya tenzilen kabul edilmiştir. 
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— 55 — 
193 ncü fasıl memurin ve müstahdemin tahsisatı fevkalâdesine müteallik olup mevaddıaidesinde 

yapılan tenzilât bilhesap (199 135) kabul edilmiştir. 
19u ncü (A) faslı muaveneti içtimaiye heyetlerine muaveneti mutazammm olup kadrosunun vü-

rudunda tetkikatı yapılmak ve fevaidi görüldükçe tamim edilmek üzere ilk tesisat için yirmi bin lira 
ile iktifası muvafık görülmüştür. Diğer mevad aynen kabul edilmiştir. 

Hülâsa : Hududu Sıhhiye bütçesine de ilâve olunmak üzere Sıhhiye Muaveneti İçtimaive Vekâle
tinin 1336' senesi bütçesi (166 383) liranın tenzili ile (541157) lira olarak kabul edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümeni namına 
Kozan ?Müb usu 

. Mustafa 

Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâleti bütçesi 

Hükümet-ç©1 Encümen'' 
teklif olunan kabul edilen 

F. M. Nev 'i mukassi sat Lira Lira 

Sıhhiye Vekaleti 

Birinci hısım - tâarei merkeziye 

182 Maasat 
1 Vekil t. 1 500 600 
2 Müfettişler ; " A ~ 96# 860 
3 Memurini vekâlet *" 2 54£ 1250 
4 Müstahdemini müteferrika 168' 140 

Yüz seksen iMndfa^myetolıiu 

183 Masarif 
1 Meremmet 
2 Mefruşat ve demirbaş eşya • 
3 Kırtasiye ve evrakı m a t b u a ve neşr iya t 
4 Tenvir ve teshin 
5 Meilrasat 

[T! ' Yüz seksen üçüncü faalm yekûnu 

F~ . Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım - îdarei vüâyat 
184 »fefesat 

1 Sıhhiye m ü d ü r l e r i ve h ü k ü m e t tab ip le r i maaşatı 60 000* 52 900 
2 Memurini sıhhiyei seyyare İIO^OOOK 9 340 

5*172: 

50 
300 
500 
300. 
10(N 

1 250 

6 422 

2 8*0 

50 
300 
500 
300 
100 

1 250 

4 100 
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~ . •• .... Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
F. M. Nev'i muhassasat . Lira Lira 

3 Ketebe ve müstahdemini müteferrika 3 000 1 960 

Yüz seksen dördüncü f asim yekûnu 74 000 64 200 

185 Masarif 
1 Kırtasiye, evrakı matbua 
2 Mahrukat 
3 tcare 
4 Mefruşat 
5 Seyyar etibba kollan eczayi tıbbiye ve nakliyesi 
6 Taşra müesSesatı sıhhiyesine muavenet 

10 000 
5000 
500 
600 

1 000 
1 500 

2 000 
5 000 
1 500 
600 

1 000 
15 000 

Yüz seksen beşinci faslın yekûnu 27 100 25 100 

_. İkinci kısmın yekûnu 101100 89 300 

Üçüncü kısım - Masarifi umumiye 

186 Masarifi mütenevvia 
1 Ücreti içtimaiye 
2 Cemiyeti tıbbiye muhassasaU \ 
3 Müfettişler yevmiye ve harcırahı 

, 4 Memurini sıhhiye harcırahı 
5 Mecmuai sıhhiye bey'iye ve sevkiyesi 
6 Sulfato esmanı (meecanen tevzi olunacak) 
7 Emrazı sariye ve istilâiy e masarif i 
8 Nakliye ve bendiye 
9 Pirengi mücadelesi 

Yüz seksen altmcı faslın yekûnu 

187 . Masarifi müteferrika * 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Dördüncü kısım -. Müessesat 

188 Maaşat 
1 Hükümet hastaneleri memurin ve müstahdemini 13 518 12 238 
2 Telkihhane 984 846 
3 Darülkelp tedavihanesi 1 500 1 320 
4 Bakteriyolojihane 984 940 
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400 
0 

5 000 
10 000 

0 
15 000 
60 000 

500 
. 15 000 

105 900 

1 300 

107 200 

0 
0 

3 200 
10 000 

0 
15 000 
45 000 

500 
15 000 

88 700 

1 300 

90 000 
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P. M. Nev'i muhassasat 

5 Tıbbı adli müessesesi 
6 Kimyahane 
7 Tuzla tahaffuzhanesi 
8 . Sıhhî.müze 
9 Küçük sıhhiye memuru mektebi 

Yüz seksen sekizinci fajslm yekûnu 

189 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Masarif 
Hükümet hastanesi 
Telkihhane 
Darülkelp tedavihanesi 
Bakteriyolojihane 
Tıbbı adlî müessesesi 
Kimyahane 
Küçük sıhhiye memuru mektebi 
Ebe yetiştirme masrafı 
Sıhhi müze 

191 Taşra darülkelpleri 
1 . Tesisat 

Yüz seksen dokuzuncu faslın yekunu 

Dördüncü kısmın yekûnu 

Beşinci kısım 

Yüz doksan birinci faslm yekûnu 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

0 
984 

0 
0 

50 

İS 220 

• 50 000 
2 500 
3 000 

500 
0 

500 
150 

0 
0 

56 650 

74 870 

Lira 

0 
970 

0 
0 

50 

16 364 

50 000 
2 500 
3 300 

500 
0 

500 
150 

0 
0 

56650 

70 714 

İ92 Devlet kinini tahsisatı 

193 Memurin ve müstahdeminin, tahsisatı f evfkoMdei sehrisi 

50 000 50 000 

250 000 199 135 

Beşinci kısmın yekûnu 300 000 249 135 

193 Muaveneti içtimaiye heyetlerine muave net 

UMUMÎ YEKÛN 

100 000 20 000 

592 523 029 

(S. Sayısı: 140 
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Hükümetçe Encümenee 

teklif olunan kabul edilen 
Nev'i muhassasat Lira Lira 

1336 senesi Sıhhiye bütçesine ilâvesi lâzımgelen mebaliği mübeyyin cetveldir. 

A ' ' 77"'""'" 
184 Karantine idareleri maaşatı 

A - • :" : '• i ' i -

185 Karantine idareleri masarifi 

193 Memurin ve müstahdemin tahsisatı fevkalâdeleri 

51 Maaşatı zatiye, mâzulini mülkiye ve ilmiye maaşatı 

Mütekaidini ilmiye.eytam ve eramili masat ve ikramiyesi 

y • Dahiliye Vekâleti bütçesi hakkında mazbata 

Dahiliye Vekâletinin 1336 senesi bütçesine ait tetkikat ve mütalâat berveçhi âtidir: 
Fasıl 145 — Bu faslın birinci maddesi Vekil ve Müsteşarın on aylık maaşatmı ihtiva edip ve

killere mebusluk tahsisat ve tazminatından maada -' eylül iptidasından itibar edilmek üzere - şehrî 
yüz lira maaş itası Encümeniriizce tensip edilmesine ve müsteşar maaşından dahi beş aylığı tenzil 
olunmasına binaen madde bin iki yüz lira tasarruf olunmak suretiyle kabul olunmuştur. 

Faslı mezkûrun ikinci maddesi memurini vekâletin on aylık maaşatmı muhtevi olup hukuk mü
şavirliğine şimdilik lüzumu katı olmadığı ve elan dahi münhal bulundurulduğu cihetle devair. hu
kuk müşavirleri hakkında umumî bir karar ittihazına kadar vazif ei mezkûre memurin müdiri tara
fından ifa edilmek üzere tahsisatı bütçeden tayyedilmiş ve bin beş yüz kuruş maaşlı bir levazım 
müdürünün tâyinine zarureti katiye hâsıl olmasır. dan bahsile buna ait tahsisatın da bu maddeye 
zam ve ilâvesi Dahiliye Vekâletinin Riyaseti Celi leye varit olup Encümenimize muhavvel tezkere
siyle talep olunmuş ise de bin beş yüz kuruş fazla görülmüş olduğundan memurini mezkûrenin üç 
aylık maaşı, karşılığı olmak üzere 30 lira vazolunmuş ve şu suretle bu madde (7695) lira olarak 
kabul olunmuştur. 

Dahiliye Nezareti devairi birer müdür ve ikişer muavin, müteaddit kalemler, bir çok mümey
yiz ve ketebeden mürekkep iken bu defa teessüs eden Dahiliye Vekâleti idarei merkeziyesi müdiri-
yetler tevhit edilerek iki müdiriyet vazifesini ifa etmek üzere birer müdür ve muavinliklere bedel 
yalnız birer mümeyyiz ve asgari üçten âzami beşe kadar ketebeden ibarettir. Evvelce elviyei müsta
kille de dahil olduğu halde ancak yirmi kadar vilâyet ve liva muhaberat ve muamelâtiyle meşgul 
olan Vekâleti müşarünileyha devairi bilhassa şu son aylarda hemen bütün mülhak livaların müsta
kil sancak haline ifrağ edilmesiyle altmış kadar livanın mercii muamelât ve muhaberatı olmuş ye 
binaenaleyh iş ve vazifeleri evvelkine nazaran üç defa artmış olmasına rağmen memurinin adedi de 
dörtte birine tenzil olunduğu anlaşılmıştır. 

Faslı mezkûrun dördüncü müstahdemini müteferrika maddesi aynen kabul edildi. 
Beşinci vilâyat mülkiye müfettişleri maddesi encümen âzasından bazı zevat ahvali hâzıra sebe

biyle müfettişliklerin lağvını ve hiç olmazsa adedlerinin tenkisi lüzumunu dermeyan etmiş ise de 
ekseriyetle aynen kabul olundu. 

P. M. 
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l W İ 146 — Bu faslın birinci. meremet, ikinci mefruşat maddeleri ayncft ve üçüncü tenvir ve 

teshin maddesi beş yüz lira tasarruf suretiyle kabul olunmuştur. • 
Dördüncü ve beşinci maddeler aynen kabul edildi. 
Fasıl 148 — Bu faslın birinci vilâyet memurini maasatı maddesine mevzu mebaliğde ahiren 

hemen bilûmum vilâyetlerin müstâkil liva haline gelmesi sebebiyle azalmış ve binaenaleyh vilâyet 
kadrolarının evvelki hali muhafaza edemiyeceği ise pek tabii bulunmuş olacağından evvelce vilâ
yet merkezi olan mahallerde Dahiliye Vekâletince tanzim olunan asgari kadronun hemen tatbiki 
suretiyle iki ay için tasarruf tahmin olunan 3 991 lira tenzil olunmuş ve şu kadar ki asgari kad
ronun tatbiki dolayısiyle açıka kalacak memurin ve müstahdeminin münhal vukubuldukça hariç
ten kimse tâyin edilmeyip mutlaka bunlarm yerleştirilmeleri encümenimizce bilhassa matlup ve 
müstelzem bulunmuştur. • . 

Faslı mezkûrun ikinci maddesi elviye memurrni maaşatını muhtevi olup Vekâletin sınıf üzeri
ne tanzim ettiği kadronun tatbiki suretiyle iki ay için tasarrufu tahmin olunan 318 lira tenzil 
edilmiş ve mezkûr kadrodaki tasarruf maaşlarının tensikinden bütçenin müsaadesizliği dolayısiyle 
bu senelik sarfınazar kılınmış ve kemakân maaşısabıklannm itası tensip kılmımıştır. 3 ncü mad
de kaza memurini maaşatını muhtevi olup dokuz nahiye 28 Mart 1334 tarihli kanun mucibince 
kaza haline ifrağ edilmiş ve her nasılsa bu seneye kadar tahsisatı bütçeye vazedilmemiş oldu
ğundan gerek Meclis ve gerek Hükümet tarafından vâki olan teklif üzerine mezkûr kazalara ait 
iki aylık tahsisatın da zam ve ilâvesi sebebiyle madde (106 096) lira kabul olunmuştur. 

Fasıl mezkûrun dördüncü nevahi memurini maddesi aynen kabul edildi. 
Fasü 149 — Bu faslın birinci, ikinci maddeleri aynen, üçüncü kaza odacıları 9 nahiyenin ka

za haline ifrağiyle tahsisatının bütçeye vazmdan dolayı on sekiz lira ilâvesiyle kabul edilmiş ve 
dördüncü memurini müteferrika maddesine mevzu 392 liranm sarfının ademi lüzumuna binaen 
sarfedilen yalnız yirmi liranm kabuliyle mütebaki372 lira bütçeden tayyedilmiştir. Faslı mezkûrun 
beşinci, altmcı maddeleri aynen kabul edildi. 

Fasıl 150,151,152 aynen kabul olundu. 
Fasıl 153 — Bu faslm birinci maddesi aynen kabul olundu. 
Faslı mezkûrun ikinci merkez divanı harbi örfi maddesine mevzu 8 000 lira ademi lüzumuna bi

naen tamamen tayyolundu. 
Fasü mezkurun üçüncü maddesi aynen kabul edildi. 
Fasıl 154 — Bu maddeye dokuz nahiyenin kazaya tahvilinden dolayı 108 lira zam ye ilâve edil

miştir. Fasıl 155 aynen kabul olundu. 
Fasıl 156 — Mevsimi inşaatm müruruna binaen beş bin lira tasarruf suretiyle kabul olundu. 
Fasıl 157, 158 aynen kabul edilmiştir. 
Fasıl 162 — Maaşat maddelerinden yapılan tadilât mucibince (1 342 000) lira olmak üzere ka

bul olundu. 
Fasıl 163 aynen kabul olundu. , , 
pahiliye Vekâleti bütçesinin fusul ve mevaddinin tetkikatım ikmal ederken vekâleti müşarü-

nileyhaya ait bazı mülâhazat ve temenniyatı da kayıt ve ilâve edeceğim: 
1. — Edvarı iptidaiyede bile hükümetlerin hikmeti teessüsü emniyet ve asayişi umumiyenin 

temin ve tesisi olmasma ve binaenaleyh hükümetlerin binlerce sene evvelki tarzı iptidaisinden bugünkü 
şekli medenî ve mütekâmiline kadar vezaifi esasiye ve iptidaiyesini bu meselei mühimme teşkil et
mesine nazaran encümenimiz memleketimizde yapılacak her türlü ıslahatı idariyeden mukaddem tama
men temin ve takriri asayişe müteallik tedabiri katiye ve serianm ittihazını talep eder. 

2. — Aksamı memleketin coğrafi ve iktisadi vaziyet ve münasebatı, idarî ve asker! ehemmiyeti 
bir heyeti mütehasısa tarafından tetkik olunarak her türlü teşkilât ve ıslahatın üssülesası olan 
taksimatı mülkiye meselei mühimmesinin hallinden ve halen pek âcil ve katı bir ihtiyacı idari 
hâsıl olmadan evvel mahallerinin tabii olan arzu ve tezahüratı üzerine yeni yeni livalar ve kazalar 
teşkil edilmemesi kanaatindedir. 

3. — Her sene bütçenin sia&ı nispetinde muayyen bir kısmı tatbik edilmek ve seleften halefe. 
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devrolunmak üzere memleketin imar ve terakkisine ait mütehassıs ve saİâhiyettar heyetler taralın
dan bir program tanzimiyle herhangi bir mahaldeidare memurunun lüzumuna kani olarak tesis ve: 
inşasına teşebbüs ettiği herhangi bir şeyin halefi tarafından bilüzum sayılarak ihmaliyle itmam et« 
memesi; gibi umumî ve esaslı programsızlık yüzünden memleketin mâruz kaldığı bipayan zarardan 
vikayesi böyle, hayatî ve mühim mesailin tamamen zatî fikirler ve şahsi içtihatlara terk ve tevdi 
olunmaıması; lâzıındır. 

4. — Her şubei idariye ait vezaif o şube dahilinde çalışmış ve yetişmiş meslek erbabına tahsis 
ve tevdi olunmasına ve idare memurluğunun 4ahi ayrıca bir meslek ve hem de bütün kavanini 
umumiyei devleti gösteren asrı bir hükümet adamının haiz olması lâzraıgelen malûmatı bahşeden 
bir mektebi bulunmasına nazaran idare memurlarının da bu mektepten yetişmiş nazarî ve amelî 
terbiyei meslekiyeskıi iktisap etmiş, hükümeti» ve hüküm etmenin ne demek olduğunu anlamış) 
münevverane. tahsis ve hiç olmazsa bunların diğerlerine tercihi lâbüttür. Şekli idare her ne olur
sa olsun ilim ve :fenden ve mesleki istisastan vareste kalmak mümkün değildir. 

5. — Memlekette yalnız ve yalnız (kanunun hakimiyetini tesise azmetmiş olan hükümetin bu
na, herhangi şekilde olursa olsun ve her kim tarafından vukubulursa bulsun mâni olmak cüretini 
gösterenleri tecziye ve tenkil suretiyle fiilen teyit ve tevsik etmesine intizar eyler. 

-6. — Memurini idariyenin sık sık tebeddülü bugünkü siai"malimizle gayri mütenasip harcırah, 
itasını istilzam eylediğinden memurinin tâyin ve tahvilinde bütçe meselesinin de bilhassa nazarı 
dikkatten dür tutulmaması lüzumuna kanidir. 

7. — Her suretle lüzum ve ıslahı derkâr olan ve şekli hazırryle idamesi katiyen gayri caiz bu
lunan tevkifhane ve hapishanelerin, peyderpey ısilahına ait teşebbüsata iptidar edilmesi de cümlei 

, temermiyataıızdır. 
; Netice: 
Dahiliye Vekâletinin 1336 senesi bütçesi (2 731 023) lira. olarak enc.ümenimizce bilkabul Heyeti 

Um ilmiyeye arzolunur. ' ( 

',2 Kânunuevvel :1336 
Muvazenei Maliye Encümeni namına 

. '. ~ Sivas Mebusu 
• ' Mehmet Rasim 

Dahiliye Vekâleti bütçesi 

F.. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

Dahiliye Vekâleti 

Birinci kısmı - İdarei merkeziye 

145 Maaşat 
1 Vekil ve müsteşar 
2 Memurini Vekâlet 
3 Mısır komiserliği maaşı müteferrikası 

,, 4 Müstahdemini müteferrika 
* 5 Vilâyat mülkiye müfettişleri 

. ,- .«•• / î . 
Yüz kırk beşinci faslın yekûnu 

2 200 
8 495 

0 
180 

4 020 

14 895 

1 000 
7 695 

0 
180 

4 020 

12 895 
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146 

Nev'i muhassasat 

İdarei merkeziye levazımı 
Meremet ? 

Mefruşat 
Tenvir ve teshin (Riyaset, Şûrayi Devlet, Dahiliye) 
Kırtasiye ve evrakı matbua kütüp ve resailı kanuniye 
Hademe melbusati- (Riyaset, Şûrayi Devlet, Dahiliye) 

Hükümetçe Encümehöe 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

300 
1 500 
2 000 
1 500 
390 

Lira 

300 
1 500 
1 500 
1 500 
390 

Yüz kırk altıncı fasln yekûnu 5 690 5 190 

Birinci kısmın yekûnu 20 585 18 085 

147 

148 

149 

150 

1 
2 
3 
4 

İkinci kısım - Bilûmum vilâyat 

Hıttai Hicaziye memurin maaşve muhhasasatı 

Vilâyat maaş ve muhassasatı > 
Vilâyat memurini 
Elviye memurini 
Kaza memurini 
Nevahi memurini 

Yüz kırk sekizinci faslm yekûnu 

Müstahdemini müteferrika : ' 
Vilâyet odacıları 
Elviye odacıları 
Kaza ve nevahi odacıları 
Memurini müteferrika ve muvakkate 
İmam ve müezzinler 
Saka, suyolcu, bekçiler 

Yüz kırk dokuzuncu faslm yekûnu 

Vilâyat levazımı 
îcarat 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye, evrakı matbua 
Nüfus evrakı tab'iyesi 

kütüp ve resaıli kanuniye 

Yüz ellinci faslın yekunu 

53 991 
66 318 

105 505 
56 729 

282 543 

936 
864 

7 748 
292 
492 
38 

10 470 

12 657 
3 000 
10 000 
15 000 
5 000 

45 £57 

50 000 
66 000 
106 069 
56 729 

278 798 

936 
864 

7 766 
20 
492 
38 

10 116 

12 657 
3 000 
10 000 
15 000 
5 000 

455-657 
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F. M. Nev'i muhassasat 

151 

152 

153 

Masarifi daimei müttönevvia 
1 Memurin harcırahı 
2 Müfettişler 
3 Vali, Mutasarrıf ve kaymakamlar devir harcırahı 
4 Tahsisatı muhtelife 
5 Tahsisatı mesture 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

57 000 
7 000 

49 700 
20 000 

150 000 

Lira 

57 000 
7 000 

4i) 700 
20 000 

150 000 

Yüz elli birinci faslın yekûnu 283 700 283 700 

Masarifi müteferrika 8 558 

Masarifi mütenevvia 
1 Nüfus kuyudunun İslahı masrafı 
2 Merkez divanı harbi örfi masrafı 
3 Taşra divanı harbi örfi masrafı 

Yüz elli üçüncü fasim yekûnu 18 904 

İkinci kısmın yekûnu 649 832 

8 558 

500 500 
8 000 * O 
10 404 10 404 

10 904 

637 733 

Üçüncü kmm - Hapisaneler 

154 Alelûmum hapisaneler maasatı 

155 Levazım 
1 Icarat 
2 Tayinat 
3 Masarifi müteferrika 
4 Mualecat 

F' 
Yüz elli beşinci faslın yekûnu 

82 700 82 808 

156 
157 

158 

1 o 

159 

160 

162 

Hapisaneler inşaatı 
Hapisanelerin masarifi tamiriyesi 

Mücrimin sevkiyesi 

. »* 

i , 

Atryye 

Darülaceze masrafı 

Cezairi »bahrisefit memurini 

^-. .. 

Üçüncü 

Dördücü kısım 

maasatı 
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432 086 
71 031 
10 678 

521 317 

10 000 

60 000 

9 705 

682 722 

0 

0 

0 

7 522 
432 086 
71 031 
10 678 

521 317 

5 000 

60 000 

9 705 

678 830 

0 

0 

0 
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Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
F. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

163 Memurin ve müstahdemin tahsisatı fevkatlâdıei şehriyesi 1 342 578 1 342 000 

A i 
163 İntihabı mebusan masrafı 54 375 54 375 

Dördüncü kısmın yekûnu 1 396 953 1 396 375 

UMUMÎ YEKÛN 2 751092 2 731023 

İktisat Vekâletine ait 1336 senesi bütçesi hakkmda mazbata : - . .— 

İktisat Vekâletine ait 1336 senesi bütçesinin neticesi tetkikatı berveçhi âtidir: 
Mezkûr vekâlete ait bütçenin 272 nci faslının 2 nci maddesi vekil ve müsteşar maaşı olup vekile Ey

lülden itibaren sekiz yüz lira tazminat ve müsteşara şehrî 75 lira maaş kabul edilmesine mebni Teşrini
saniden itibaren dört aylık istihkaklarının fazlası olan 1 350 lira tenzil edilerek madde (900) lira ile ka
bul olundu. 2 nci madde memurini merkeziye maaşatı olup Hükümetçe teklif olunan (7 075) lira tan
zim kılman kadroda muharrer memuriyetlerde müstahdem zevattan her birinin işe mübaşeretinden bil-
itibar sene nihayetine kadar kesbi istihkak edecekleri maaşattan ibarettir. Ancak kadrolar henüz ikmal 
edilmemiş olmasına mebni esami dairesinde hesap edilmiş olan maaşatm fazlası ile ziraat fen me
murinine muhassas şehrî 45 lira maaşm 35 liraya tenzil edilmesinden mütevelliıt. fark ve 25 lira ücreti 
maktuai şehriye ile müstahdem Sivas hukuk müşavirinin 6 aylık maaşı karşılığı olan ve aidiyeti ci-
hetiyle masarifi muhakeme faslma naklolunan meblâğ badettenzil işbu madde (5 884) lira ile kabul 
ve (1 191) lira tasarruf ve tenzil edildi. 4 ncü madde müstahdemini müteferrikaya ait 69 lira aynen 
kabul olundu. 

273 ncü faslın birinci maddesinde meremet diye muharrer dört yüz lira İktisat Vekâletinin mer
kezde kendilerine mahsus bir dairesi mevcut olmamasına vehalen işgal olunan binada ledelicap 
yapılacak tamirat ve termimat bedelinin Maliye bütçesine mevzu tahsisattan itası lâzım geleceğine bi
naen kamilen tay ve tenzil olundu. Faslı mezkûrun 2, 3, 4, 5 nci maddeleri aynen kabul olundu. 

277 nci faslın birinci orman memurları maaşa tına ait olup orman memurlarının bir senelik maa
şatı ile yeniden istihdam olunacak bekçilerin ve müfettişlerle fen memurlarının maaşatına icra kılı
nacak zamaim karşılığı olarak (25000) lira vazedilmiş ve mezkûr kadro encümence kabul ve tasvip 
edilmiştir. 2 nci maddesi maadin mühendisi ve memurları maaşatına mevzu (1 998) lira aynen 
kabul olundu. Üçüncü, ziraat memurları maaşatı olarak (14 224) lira gönderilmiş ise de kadroya na
zaran müstahdem olan ve son iki mah zarfında istihdamına lüzum gösterilen ziraat memur ve mu
allimlikleri için. ceman (13 290) lira bilkabul işbu maddeden (934) lira tenzil ve tasarruf edilmiştir. 
Dördüncü madde baytar memurlarının maaşatı olarak 30 bin lira gösterilmiş ise de elyevm müstahdem 
olan ve son iki ay zarfında istihdam edilecek olanların maaşı bilhesap (25 930) liraya baliğ olacağı 
anlaşılmakla mezkûr maddeden (4 070) lira tenzil edilmiştir. 

278 nci levazım faslma ait 2 3 ve 4 ncü maddeler aynen kabul olundu. 
279 ncü faslın 1 nci harcırah maddesinden (3 000) lira bittenzil (22 000) lira ile ve 2 nci 

masarifi muhakeme maddesi Sivas'ta müstahdem hukuk müşavirine ait 150 lira ücret ilâvesile 
(3 650) lira ile ve 4 ncü madde 200 lira ile ve beşinci madde beş yüz lira tenziliyle (15 000) lira 
ve 9, 10, 11 nci maddeleri aynen kabul olundu. 
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281: nci i faslın 1 insi maddesi kamilen tay, 2, 3 ncü maddeler on bin lira ile kabul olundu. 
282 nci fasıldaki 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeler Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olundu. 
28f3^e 284 ncü fasıllar da aynen kabul olunmuştur. 
285 nci faslın mekatibi ziraiye maaşatı olan (4 285) lira aynen ve 286 ncı .masarif faslından sekiz 

bin lira tenzille (12 000) lira ile kabul olundu. 
287 nci faslın 3, 4 ncü maddeleri ve 288 nci faklın yine 3, 4 ncü maddeleri *ve 292 nci faslın 

1 ve .2, 3 ve 4 ncü maddeleri ve 293 ncü faslın 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen kabul olundu. 
301'nci fasılda memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdeleri olarak gösterilen (783 400) lira 

maaşata nispetle fazla hesap ve tahakkuk ettirildiği bittetkık anlaşılarak (12 600) lira bittenzil mez
kûr fasıl (657 300) lira ile kabul olundu. 

303 ncü çekirge itlafı masrafına mevzu on iki bin lira ve 304 ncü fasılda muhtacini zürraa ve
rilecek tohoml.uk esmanı olan (50 000) lira Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olundu. 

Balâdaki tafsilâta nazaran işbu bütçeden (146 435) lira tasarruf ve tenzilât icra kılınmış olmakla 
Heyeti Umumiyeye arz ve takdim olunur. 

27 Teşrinisani 1336 
' Muvazenei Maliye Encümeni Na. 

Mardin Mebusu 
Necip 

' iktisat Vekâleti .bütçesi 

, Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

F. M, Nev'i muhassasat Lira Lira 

Umuru İktisadiye Vekâleti 

Birinci kısım - tdarei umumiye 

Birinci bap - İdarci merkeziye 

272 Maaşat 
1 Vekil ve müsteşar 
2 Memurini merkeziye 
3 İktisat.müdürleri ve katebesi 
4 Müstahdemini müteferrika 

İki yüz yetmiş ikinci faslm yekûnu 

273 
1 
2 
3 
4 
5 

Levazım 
Meremet 
Mefruşat ve demirbaş eşya 
Tenvir ve teshin 
Melbusat 
Kırtasiye 

İM yüz yetmiş üçüncü faslın yekûnu 

2 250 
7 075 

0 
69 

9 394 

400 
1 000 

600 
75 

600 

2 675 

900 
5 884 

0 
69 

6 853 

0 
1 000 

600 
75 

600 

2 275 

(S . Sayısı: H ) 
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Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul öflilen 
Nev'i muhassiisat Lira Lira 

Meclisi iktisat masrafı 0 

Roma Beynelmilel Ziraat Encümeni tahsisatı 0 

Ziraat Teısanayi mÜBederi-masarifi • -\ 0 

. ikinci ibap - Vîlâyat 

Hüaajşat 
Orman rıemurİarı ' - 125 OOO 
Maadin mühendis <ve::men*wf lan ' 1 "998 
Ziraat memurları 141524 
Baytar memurları !3Ö'000 

itevj^^yetmiş^dhıc^ 171322 106 218 

Levazım 
Meremet 
İcare 
Mefruşat ve demirbaş eşya 

TTenvir ve teslıin 
Kırtasiye 

"ÎM yüz yetmi; sekizinci faslm yekûnu 9 620 9 620 

Üçüncü bap - Masarifi umıımiyei mütenevvia 

Masarif i muhtelife 
Harcırah 
Masıarifi muhakeme 
Memaliki eencbiyede bulunan talebe mı hassasâtı ve masarifi 
Alât'*w ödevatı fenniye ve mühür, yağİı boya esmanı masrafı 
Tabiye, teclidiye ve ilânat masarifi 
Sanayii ziraiye mükâfatı ' . 
Promüs kontrol masarifi 
ihbariye 
Naküye ve bendiye 
Arteziyen takımları ve İska alet ve edevat esmanı masrafı 
Orman amanejman teşcir ve işletme 'masarifi 
Nezaret dairesinde tesis olunacak kütüphane masrafı 

ÎM yüz yeıtmiş dokuzuncu faslm yekûnu 

25 000 
3 500 

0 
200 , 

2 000 
0 .. 
S 

500 
300 

0 
1 000 

rO 

32 500 

23 000 
3 600 

0 
200 

1 500 
0 

• - - ^ 0 

500 
300 

0 
1 000 

*'Q 

39 150 

Masarifi müteferrika 2 009 3 000 

125 000 
1 998 

13 290 
25 930 

0 , O 
4 .620 4 620 
1 000 1 000 
2 000 2 000 
2 000 2 000 

(S. Sayan: 14) 
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Hükümetçe Encümence 

T t ^ teklif olunan kabul edilen 
P. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

281 Muavenet 
1 Islah ve teksiri hayvanat maksadiyle vâki olacak hususi teşeb

büslere muavenet ve müsabakalarda vorilecek mükâfat 
2 Vilâyat ve elviyei müstakilledeki ziraat mekteplerine yardım 
3 Tilâyat ve elviyei müstakillede sanayi mekteplerine yardım 

1 000 
5 000 
5 000 

11 000 

0 
5 000 
5 000 

10 000 îki yüz seksen birinci faslın yekûnu 

282 Teşvik ve tedavi masarifatı . 
1 Hayvanatı muzırra itlafı ve emrazı müstevliyei hayvaniye teda

vi ve tahaffuzhaneler masarifiyle hayvanat itlafı masarifi 10 000 10 000 
2 Orman hâriklerine sevkolunaeak amele ve muvakkat harik kolcu

ları ücuratiyle .alâtı itfaiye esmanı ve masarifi 700 700 
3 Eşcar ve nebatat ve mevaddı müfide elmanı ve masarifi ve arız 

olan hastalıkların tedavisi masarifi 480 4S0 
4 Alâtı ziraiye esmanı ve masarifi ve alâtı zirâiye koUeksiyonları 

masarifi nakliye ve mubayaa masarifi . • 0 0 
5 Teşvikatı ziraiye ve sanayi masarifi 0 0 
6 Alâti ziraiye tamirhane masrafı 500- 500 

İki yüz seksen ikinci f aslim yekûnu 11,680 11 680 

Birinci kısım yekûnu 200 091 232 796 

tkinci hısım - Mekâtip ve müessesat 

Birinci bap - Orman mekâtibi 

283 

284 

285 

286 

Maaşat 

Masarif 

Maaşat 

Masarif 

İkinci, bap - Mekâtip ve masarifi ziraiye 

544 

2796 

4 285 

12 000 

544 

2 706 

4 285 

12 000 

Üçüncü bap - Mekâtip ve masarifi baytariye 

287 Maaşat 
1 Mülkiye Baytar mektebi âlisi 0 0 
2 Bakteriyolojihanei baytariye . • ' • • _ 0 0 
3 Serum darülistihzarları ' 1 750 1 750 

(S. Sayısı: 14) 



- e? -
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

4 Çifteler çiftliği harası 

İki yüz seksen yedinci faslın yekûnu 

Masarif at 
1 Mülkiye Baytar mektebi âlisi 
2 Bakteriyolojihanei baytariye 
3 Serum darülistihzarlan 
4 Çifteler çiftliği Aziziye harası 
5 Emrazı sariyei hayvaniye mücadele istasyonları 

tki yüz seksen sekizinci faslın yekûnu 22 558 22 558 
•- < •* 1 1 • * f _ _ _ _ _ _ _ 

Dördüncü bap - Dersaadet Sanayi mektebi 

- Maaşat 

Masarif 

Tesisatı elektirikiye 

Beşinci bap - Müessesatı madeniye 

Maaşat 
1 Ereğli madeni 4 380 4 380 
2 Ergani madeni 978 978 
3 Kil ve lüle taşı madeniyle ambarlar 1 121 1 121 
4 '. Emaneten idare olunan maadin 444 444 

tki yüz doksaan ikinci faslın yekûnu 6 923 6 923 

Masarif 
1 Ereğli madeni masarifi idaresi 
2 Ereğli madeni inşaat masarifi mnhtelifesi 
3 Ergani madeni masarifi 
4 Kil ve lüle taşı madenleriyle ambarlar 
5 . Emaneten idare olunan maadin 

tki yüz doksan üçüncü faslın yekunu 18 125 18 125 

ikinci kısım yekûnu 78 301 70 901 

1 920 1 920 

3 670 3 670 

0 0 
0 0 

8 558 8 558 
14 000 14 000 

0 0 

0 0 
0 0 
0 0 

5 350 
10 000 

700 
75 

2 000 

3 350 
10 000 

700 
75 

2 000 

> * * " • • ( S. Sayısı : 14) 
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Nev' i muhassafiat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul «dilen 

i . • | 

L i r a L i r a 

394 

* ' • ' • " : ' ' ? '''* Üçüncü ikısttoı - înşmtı umumiye 

İnşaat ve tamirat ve a*azi ve mebani bedeli masarifi 
1 Orman idareleri 
2 Ziraat idareleri 
3 Bayta r idareleri 

tki yüz doksan dördüncü faslın yekûnu 

Üçüncü kısmın yekûnu 
t % 

& 
0 
0 

a 
0 

0 
0 
0 

0 

0 

Dördüncü hınni 

300 Ce^airi bahrisefit memurları maaşı 

301 Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdeleri 

0 

... i ** t 

» • * » 

0 

057 300 

Dördüncü kısmi yekûnu 783 440 657 300 

•*" " • Beşinci kısım 

302 Mükellefini ziraiye masrafı 

303 Çekirge itlafı masrafı 

304 Muhtacini zürraa tavizen tohumluk esmanı masrafı 

Beşinci tanın yekûnu 

YEKÛNU UMUMÎ 1 174 432 1 027 997 

0 
12 000 
50 000 

62 000 

0 
12 000 
50 000 

62 000 

(S, Say ı s ı : l 4 ) 



Rüsumat bütçesi hakkmda mazbata 

Rüsumat bütçesi tetkik edildi. Senevi on milyondan ziyade varidat getiren dairenin bkfkısra* da 
henüz teşkil edilmeyen müdüriyetlerle' beraber asgari bir derecede tertip edilen kadrosuna nazaran 
talep olunan tahsisat şayanı istiksar bir derecede olmadığı anlaşıldı. Ancak bütçenin Maliye Vekâ
letine tevdiinden sonra tahakkuk eden ihtiyacatı mübremede esnayi tetkikte nazan itibara alınarak 
bilhassa 110 neu faslın mevadı muhtelif esinde tezyit ve tenkisi suretiyle münakale icrasına mecbu
riyet hasıl oldu. Binaenaleyh bütçenin heyeti um umiyesine nazaran (5 826) lira» tasaıtuf la Rüsumat 
bütçesi (356 160) lira olarak encümence ekseriyetle kabul olundu. 

Muvazenei Maliye Encümeni Na. 
i I ı 

Reis 
Perid 

Rüsumat-bütçesi 

F. M. Nev'i muhassasat 
» • 1 * 

Hükümetçe Encümence 
teklif blunan kabul edilen 

Lira Lira 

105 

106 

107 

? 
Maasat 

1 Müdiri umumî 
2 Memurini idare 
3 Müfettişler 
4 Memurini müteferrika 
5 Mütehassıslar maaşı 

Levazım F 
• • * 

1 M&remet 
2 Tenvir ve teshin 
3 Kırtasiye ve evrakı matbua 

Rüsumat Müdiriyeti Umumiyesi 

MHnti kıstm - Idbrei merkeziye \ 

Yüz beşinci faslm yekûnu 

Yüz altıncı faslın, yekûnu 

Rüsumat dershanesi 
1 Muallimin ve müstahdemin maaşatı 
2 Talebe harcırah ve masarifi 

Ytte faslüı 

600 
2 000 
2 100 
120 
Ö 

4 820 

0 
5ÖO 
500' 

1 00* 

0 
o 
0 

600 
2 000 
750 
56 
0 

3 406 

0 
400 
500 

900 

0 
0 

0 

t & Sayısı: 14) 
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Hükümetçe JÖncumehce 

teklif olunan kabul edilen 
M. Nevi muhassasat Lira Lira 

İkinci kısım - Vilâyat 

Maaşat 
1 Başmüdür ve müdür 
2 Ketebe 
3 Memurini muhtelife 
4 Sandalcı ve odacdarla hademe vesaire 
5 Memurini muvakkate 

Levazım * 
1 İdare 
2 Meremet 
3 Tenvir ve teshin 
4 Kırtasiye ve evrakı matbua 

Masarifi müteferrika 
1 Harcırah 
2 İnşaat ve. tamirat 
3 Mefruşat 
4 Yevmiye ' • • ' • • 
5 Masarifi muhakeme 
6 Akçe nakliye ve bendiyesi 
7 Alât ve edevat 
8 Litografya matbaası ve tanzifat amelesi 
9 Terkos suyu 

10 Melbusat 
11 Evrak ve defatiri nakliye ve bendiyesi 
12 Muhafız istimbot ve motorlu sandal vekayıklarm bedeliyle dev

ri çarh ve tamir masarifi 
13 Sevk memurları ve dâva vekili 
14 Merkezde nümunehane tesis masrafı 
15 Merkez ve taşra kimyahanelerinin ikmali nevakıs ve masarifi 
16 Merkez ve taşra eczayı tahliliye masrafı 

Yüz onuncu faslın yekûnu 

5 556 
12 666 
48 484 

798 
0 

5 556 
12 666 
48 484 

798 
0 

Yüz sekizinci faslm yekûnu 67 504 67 504 

3 500 
1 500 
2 000 
1 500 

3 500 
0 

2 000 
1 500 

Yüz dokuzuncu faslın yekûnu 8 500 7 000 

İkinci kısmın yekûnu 76.004 74 504 

Üçüncü kı.nm 

4 300 
3 500 
4 000 
6 500 
800 
500 

5 000 
0 
0 
0 

300 

6 000 
0 
0 

2 000 
2 000 

t 84 900 

7 000 
11 000 
3 000 
3 500 
800 
200 

3 000, 
0 
0 
50 
300 

6 000 
0 
O 

500 
500 

35 850 

(S. Sayısı: 14) 
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Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
P. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

111 Masarifimütefenika 

112 Ikddiyot 

113 Muhafa*ai sevajhü gafmbotlar masarifi 

A •> ' J "' ' 
114 Oesaftri Bahrisefit memurları maaştı 

115 Memurin ve mustekdemıkL talhsSfiaitı fevlsalâdei şehriyesi 

Üçüncü kısmın yekûnu 

A -
115 latölâ gören m^ınleketler memurin mae#'ve tahsisatları 6 000 6 000 

2200 
3 600 

0 

0 
233 562 

274 162 

2000 
3500 

0 

0 
230 000 

271 350 

YEKÛNU UMUMÎ 561086 356 160 

Düyunu umumiye bütçesi hakkında mazbata 

. Düyunu Umumiye İdaresinin 1336 senesi bütçesinin neticei tetkikatı zirde gösterilmiştir: 
- Ankara, Konya, Sivas, Siird ve Trabzon vilâyetlerinde altı başmüdiriyet vardır. Maaş kadroları 

tetkik olundukta vaktiyle galâyi esardan dolayı memurlarının maaşatı asliyelerine yüzde kırk 
•nisbetkıde zamaim vııkubulmuş ve maaşatı asliye ile zamaim dâhil olduğu halde tahsisatı fevka 

lâde kamunu hilâfında beher yüz kuruşa üç yüz kuruş zam ve şu zamaime göre Ankara, Sivas başmü
dürleri şehrî 282 ve en son Trabzon müdürleri 224 ve Konya müdürünün dahi 168 lira maaş almakta 
oldukları görülmüştür. Siird'in kadrosu alınamadığından, mezkûr başmüdiriyetin maaşınm ne nis
pette olduğu bilinememiş ise de her halde orasının da bunlardan pek dun olamryacağı tabiidir. Bu 
maaş. encümence istiksar olunacak derecede görülmüş ve bilhassa böyle nispetsiz zamaim yüksek ma
aşlı olanları memnun etmiş ve ufak maaşlı memurlarr da son derece mağdur düşürmüştür. Sene
nin dokuz mahı geçmiş ve maaşatı balâda gösterilen miktarda istifa kılınmış olduğuna ve bilûmum 
müstahdemin maaşları hakkında tetkikat ifası; 1337 senesi bütçesine talik edilerek yalnız yüksek 
maaşlı olan memurine kânunuevvelden itibaren zirde gösterilen nispet dahilinde tahsisatı fevkalâde 
verilmesi suretiyle şu son üç martta üç bin lira kadar bir tasarruf hâsı! ve bir seneliği 36 000 
liraya baliğ olacağına binaen kânunuevvelden muteber olmak üzere encümence maazam maaşatı as
liyenin tahsisatı fevkalâdesi âtideki nispette hesap ve itası kabul olunmuştur: 

1600 kuruştan 2000 kuruşa kadar olan maaşa tın beher yüz kuruşuna 275, 
. 2001 kuruştan 3000 kuruşa kadar olan maaşa tm beher yüz kuruşuna 260, 

3001 kuruştan 7500 kuruşr kadar olan maaşatm beher yüz kuruşuna 150, 
îşbu hesaba göre Ankara başmüdürünün maaşı282 liradan 105 lira tenzil suretiyle 177 lira kala

cağı ve diğerleri de bu nispeti muhafaza edeceği cihetle mezkûr bütçenin 13 ncü faslından üç 
mahlık için 3 000-lira bittenzE. mezkûr fasıl (1 732 250) lira ile kabul olunmuştur. 41, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54 noü faşılardaki mebaliğden bütçeye merbut kanunun 22 nci maddesi 

( S. Sayısı : 14) 
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Meclisi fâîi^.ka%ul'tton%ığu halde 44 ncü faslınl, 2, 3, 4, 5 ve 45 nci faslın 3 ncü ve 46 ve 49 ucu 
faaölardtfki yevmi WS9Î5 lira tasarruf ve tenzil olunacaktır. 

5 Kânunuevvel 1336 
Muvazenei Maliye Encümeni namına 

Düyunu umumiye bütçesi 

Necip 

F. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
%$&if »olunan kabul edilen 

Lira Lira 

l* 't. . Dijyjtûıu Umumiye 

#w*t#ct kısım «vhMkrazat, Mısır vergm^vterİMfrts fmiai mw$&tö(jle ttemin *ölwrmn • m^s^akrazat 

7 % 4 faiMelBööseaıe^istilauzının faizi 1855 senesi istikrazının 

8 

10 

11 

12 

re'sülnıyferijedSîyalt 
icra edSOinDeikte olduğundan karşılığından fasla, kalıp İngiltere 
bankasınca tenmiye edilecek olan 

% 4 fateli 1891 senesi istikrası 
Resülmali 
Faizi 

YeteÛn 

% 3,5 faİ2H 1894 «en«si iatdatraizı 
Resülmali 
Faizi 

•H«ööW«m' Kttr î̂mttmesmetaM tutulan istikrazat 

muvakkide 

Yokun 

% 4 f aiali Düyunu mü 
Faiz ve-alelade» resülmali 
Fevkalâde re 'süknali 

İkramiyeli Şa*fc Bemiry îu t̂aftıvîHltı 
Muhassasatı â&iye 
Fevkalâde resülmali 

Yekûn 

«ftefcua 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
ö 

0 

o 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 

(S.^Sayîsı:44) 
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Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

Düyunu Umumiydi Osmaniye varidatı mulhassasa idaresinin 
masarifi 
Meclis heyetiyle memurin maaşatı 0 
Masarifi mukarrerei mütenevvia 1 735 250 
Muamelâtı nakdiye 0 

Yekûn 

Cibayel masarifi olup maliye bütçesine ayrıca mevzu olmakla 
tenzil edilen 

Yekûn 

Muharrem Kararnamesinin neşrinden sonra akdolunup müret
tebatı seneviyesinin cibayet ve tediye muamelâtı Düyunu U-
mumiye idaresine tevdi olunan müştak razat 

% 4 faizli 1890 setresi tahvilâtı Osmaniye istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

% 5 faizli 1896 senesi tahvilâtı Osmaniye 
İstikraz 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

% 4 faizli 1903 senesi saydi mahi istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

% 4 faizli 1904 senesi istikraEi 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

0 
1 735 250 

0 

1 735 250 

0 

0 

1 735 250 

0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
o 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

( S. Sayısı : 14 ) 
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P. M. 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

Nev'i muhassasat 

% 4 faûzli Ba#dia<t hattının birinci tertip istikrazı 
Resülmali 
Faizi ; 

Yekun 

% 4 faizli Bağdaıt haJttmm ikinci tertip Miıkrazı 
Resülmali 
Faizi ' * 

% 4 faizli Bağdat hattmm üçüncü tertip istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

% 4 faizli 1905 teçhizatı askeriye istikran 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

Y«kun 

Yekûn 

% 4 faizli 1901 
Resülmali 
Faizi 

1905 seneleri istikrazı 

Yekûn 

% 4 faizli 1908 senesi istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

% 5 faizli 1914 senesi istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
. 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

Lira 

: 

-

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
—.-. 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

(S . Sayısı: 14) 
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F. M. 

25 

26 

27 

28 

29 

Nev'i muhassrsat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

Muharrem kararnamesinin neşrinden sonra aktolunup müret
tebatı seneviyesinin cibayet ve tediye muamelâtı. Bazı müesse-
satı maliyeye tevdi olunan müstakrazat . 

% 4 faizli 1893 tömbeki istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

% 4 faizli 1894 senesi kırk milyon frank istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

Yekûn 

% 4 faizli Soma 
Resülmali 
Faizi 

Bandırma battı istikrazı 

Yekûn 

Mürettebatı seneviyesinin cibayet ve tediye muamelâtı doğ
rudan doğruya Hükümet tarafından icra edilen müstakrazat 

% 4 faizli 1902 senesi gümrük istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

Yekûn 

% 4 faizli 1909 senesi istikrazı 
Resülmali 
Faizi 

30 % 4 faizli Hüdeyde - San 'a hattı istikrazı 
Alelade resülmali 
Faizi 
Fevkalâde resülmali ' 

31 % 4 faizli 1911 senesi istikrazı 
Resülmali 

Yekûn 

0 
ö 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0 

0 
0 
0 

0 
—__ 

0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 
0. 

( S. Sayısı : 14 ) 



% -

P. M. Nev'i nrahassasat 

Faizi 

Yekûn 

32 İzmir - Kasaba demiryolu istikrazı tahsisatı seneviyesi 

33 îstikrazat masarifi 
1 Komisyon 
2 Kambiyo 
3 Ilânat, resmi damga vesair müteferrik masarif 

Otuz üçüncü faslın yekûnu 

34 Konya ovasınm irva ve İska masarifi 
Faizi 

• • • ' ' Y e k û n 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

1 735 250 

Lira 

1 735 

0 

0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

0 

0 

250 

İkinci hısım, - Avanslar 

Fenerler idaresi avansı 

35 Elli beş bin liralık avansın faiziyle üç yüz bin liralık avan
sın maa faiz resülmaline verilecek olan 

36 Tütün rejisi avansları Reji idaresinden 1329 senesinde alınan 
bir milyon beş yüz bin liralık avansa maa faiz verilecek olan 

37 1904 senesinde Köstence kablo şirketinden aJvanse edüfen. dört ' 
yüz bin frankın resülmal faizi verilecek olan 
Resülmali 

<W] Faizi . 

"J Yekûn 

38 Avusturya Macaristan bankaları avansının faiz ve masarifi 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçimcû kısım 

39 Demiryolları kilometre teminat akçeleri muhassasatı 0 0 
Âlpulİu - Kırkkilise hattı 0 0 

(S. Sayısı : 14 ) 
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Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
F. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

2 Haydarpaşa - Ankara ve Eskişehir - Konya seyriseri katarları
nın seyrettirilebilmesi için tahkimat taksiti 

3 Alaşehir - Afyon Karahişar hattı 
4 Reyak - Halep hattı 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

Otuz dokuzuncu faslın yekûnu 

Dördüncü kısım - Maaşatı zatiye 

41 Şüref ayı kiranı maaş ve muayyenatı 

42 Yurtluk, Ocaklık ve emlâki mazbuta mukabili maasat 

43 Timar ve zaamet 

44 1 Muhtacın maaşatı 
2 Mağdurini siyasiye maaşatı 
3 Fermanlı maaşatı *; ..*'..- > 
4 Girit memurini münfasilesi maaşatı 
5 Vazaif mukabili maasat 

Kırk dördüncü faslın yekunu 

45 Muvasat maaşatı 
1 Yemenliler 
2. Aşair ve cibal rüesası maaşatı 
3 Hükümetçe görülen lüzum üzerine tahsis olunan maasat 

Kırk beşinci faslm yekûnu 

46 Çıraklık maaşatı 

47 Hidematı vataniye mukabili maasat 

48 Ecanip maaşatı 

49 Hajrem maaşaitı 

50 Rüesayi ruhaniye maaşatı 

51 Mazıılini mülkiye ve ilmiye maaşatı 

Üçüncü kısmın icmalen yekûnu İ 735 250 1 735 250 

0 
9 000 
10 000 

0 
231 
350 
980 
280 

0 
9 000 
10 000 

0 
231 
350 
980 
280 

11 841 

0 
0 

5 000 

5 000 

11 841 

0 
0 

5 000 

5 000 

6 405 
10 000 

0 
190 
0 

85 000 

6 405 
10 000 

0 
190 
0 

35 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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V " Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 
F. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

52 1 Mütekaidini mülkiye ve eytam ve eramil maaşatı 250 000 250 000 
2 Mütekaidini kadime maaşatı 10 10 

ı • """"—————- —————————— 

Elli ikinci faslm yekûnu 250 010 250 010 

53 Mütekaidini ilmiye ve eytam ve eramil maaşatı ve ikramiyesi 15 000 15 000 

54 1 Mütekaidini askeriye ve eytam ve aranıil maaşatı 2 600 000 2 600 000 
2 Fevkalâde maaşat 2 000 2 000 

Elli dördüncü faslın yekûnu 2 602 000 2 602 000 

55 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 300 000 300 000 

• Maaşatı zatiye yekûnu 5 944 446 5 944 446 

YEKÜKü ÜMOTÖ 7 679 696 7 679 696 

Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi bütçesi hakkmd^ mazbaita 

Matbuat ve İstihbarat Müdiriyeti Umumiyesi 1336 bütçesinin teşkilât kadrosu tetkik olundu. 
Şehrî yüz lira ile bir müdürü umumî ve istihbarat kalemi için kırkar liradan iki başmütercim 
ve otuz liradan bir muharrir ve yirmi beş liradan rusça ve fransızca iki mütercim ve on iki lira
dan bir kâtip vö on beş liradan sevkiyat ve irsalât memuru ve şehrî kırkar liradan .iki aded ve 
yirmi beş liradan üç aded dahilî ve haricî irşat ve propaganda memurları ve otuz liradan' bir 
muhasebe müdürü ve yirmi liradan bir mutemet ve on iki liradan bir kâtip ve sicil memuru ve 
kırk lira maaşlı bir matbaa müdürü ve şehrî beşer liradan dört hademe ve şehrî yetmiş liradan bi
rinci sınıftan iki-aded ve otuz liradan ikinci sınıf dört aded istihbarat memurlarından ibaret oldu
ğu görülmüştür. Ancak bunlardan fazla ve bilüzum gördüğü memuriyetler ile miktarı maaşı ber-
veçhi âti tadil etmiştir: Müdiriyet maaşı olan yüz liradan yirmi beş lira tenzil ve kırk lira maaş 
talep olunan Ceridei resmiye müdürü ile keza kırk lira maaşlı matbaa müdürlüklerinin ba tevhit 
yalnız kırk lira maaşla Ceridei resmiye muharrir ve matbaa müdürlüğü kabul olunarak şehrî kırk lira 
tasarruf ve muhasebe müdiriyetinin bütün bütün lâğviyle vazifesinin tâbi olacağı vekâlet muhasebesi
ne tevdii suretiyle maaşı muhassası olan otuz lira kezaılik tasarruf edilmiş ve mutemet ve idare 
memuru yirmi lira maaşından beş lira tenzil ve kâtip ve sicil memuru diye kadroda gösterilen yir 
mi dörtt liralık iki kâtibin dahiliye muhasebesine devam etmek üzere kabul' ve,dört hademeden 
dört dairede -olduğu gibi şehrî üçer lira kabul olunmuştur. Kadroda dahilî ve haricî irşat ve pro
paganda memurları olarak gösterilen on efendinin istihdamları muvafık olup ancak bunlardan yet
miş lira maaşlı memurların tahsisatları istiksar edilecek miktarda görülmüş olduğundan bunlar
dan birinci sınıfın haddi âzami olarak altmış ve diğer memurların ber mucibi kadro kabul oluna
rak kânunusaniden muteber olması tensip edilmiştir. Balâdaki tafsilâta göre istihbarat merkez 
teşkilâtının kadrosu (10 265) lira muharrer ise de mezkûr bütçenin 343 ncü faslının birinci mad-

(S. Sayısı: 14); 
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desinde müdürü umumî maaşı olarak gösterilen (900) liradan teşrinisani gayesine kadar (267) li
rası sarf olunduğu ve kânunuevvelden şubat gayesine kadar da (250) lira ki ceman (517) lira bit-
tenzil (383) lira tasarruf ve tenzil olunmuştur. Faslı mezkûrun ikincisi memurini merkeziye ile 
hariciye ve taşra istihbarat maaşatma kânunuevvel gayesine -kadar (2 889) lira sarf olunmuş ve 
tanzim olunan kadroya göre iki mahlık maaş olarak Encümence kabul edilen (1 242) lira zamla 
ceman baliğ olduğu (4 131) lira bilkabul mezkûr maddeden (5 234) liranın tenziliyle işbu fasla 
ait birinci maddesindeki tenzilât bittevhit (5 617) lira tasarruf edilerek kabul öluıuuuştur. 

3 ncü hademe maaşı olarak gösterilen (120) liradan (24) lirası bittenzil (96) lira olarak kabul 
olundu. 344 ncü ve 345 nci ve 346 ncı fasıllar aynen kabul olundu. 

347 nci fasıl tahsisatı fevkalâdeden icra kılınan tasarufat ve tenzilâta nazaran (7 559) lira bit
tenzil (8 301) lira olarak kabul olunmuştur. Şu hale nazaran işbu bütçede teklif olunan maaşat 
ve tahsisatı fevkalâde ve sair tertibatların tahsisatları olan (197 795) lira yekûnundan (37 650) lira
sı tasarruf ve tenzil olunarak (160 145) lira olmak üzere bütçe de kabul edilmiştir. 

Hakkâri Mebusu 
Mazhar Müfit 

Matbuat ve istihbarat Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

P. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

Birinci kısım , 
343 îdjarei merkeziye maaşaitı 

1 Müdiri umumî 850 517 
2 Memurini merkeziye maaşatı 7 977 4 131 . 
3 Odacı 120 96 

Yekûn 80 947 4 744 

Masarifat <** 
1 Masarifi tesisiye ve inşaat 
2 îhbarat 
3 Kırtasiye 
4 Tenvir ve teshin 
5 Masarifi muhabere ve istihbariye 
6 Kâğıt tedariki için 
7 Propaganda ve telif at 
8 Anadolu matbuatına muavenet 
9 Müteferrika 

10 istihbarat ve irşadatı hariciye 
11 Harcırah 

Yekûn 

2 000 
500 

1 200 
600 

45 000 
15 000 
5 000 
2 000 

300 
10 000 
3 500 

85 100 

2 000 
500 

1 200 
600 

45 000 
15 000 
5 000 
2 000 

300 
10 000 
3 500 

85 100 

( S. Sayısı : 14 ) 



F. M. 

80 

Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

345 

346 
A 

346 

İkinci kışım 

Matbaa 
1 Matbaa 
2 Teminat 
3 Masarifi tab'iye 
4 Ücurat 

12 000 

Yekûn 12 000 

Üçüncü kısım 

Telsiz telgraf 

Telgraf 50 000 

Yekûn 50 000 

347 Memurin maaşatma verilecek tahsisatı fevkalâde 15 860 

12 000 

12 000 

50 000 

50 000 

8 301 

Yelkûn 171 507 160 145 

Aşoir ve Muhacirin müdiriyieti Umumiyesi bütçesi mazbatası 

Aşair ve Muheirin Müdiriyeti umumiyesinin 1336 bütçesi hakkında Encümenimizin neticei tet-
kikatı berveçhi zirdir: 

Evvelâ Müdiriyeti Umumiyenin Dahiliyeye merbut olması itibariyle bir müdiriyet şekline ifra
ğı, taşra teşkilâtının bütçeye yüklemiş olduğu fazla, bilüzum maaşatm tay ve tenzili ve tarzı ida
reyi daha müsmir ve sadeleştirmek ve. bu suretle tasarruf edilecek mebaliğkı perişan olan ve her 
suretle mağdur ve himayeye mazhar olması lâzım gelen muhacirinin sevk ve iskân ve iaşeleri tahsi
satına ilâvesi umdei esasiye olarak kabul edildikten sonra bu esasa göre âtide muharrer tadilât 
icra edilmiştir. Şöyle ki : Merkez teşkilât kadrosuna şehrî 60 lira maaşla bir müdürü umumî ve 
30 lira ile bir sevk ve iskân müdürü ve 25 lira ile bir kâtip ve 20 lira ile bir mümeyyiz ve 10 lira
dan üç hademe gösteriliyor. Buna mukabil Encümen Muhacirin Müdiriyeti Umumiyesinin Dahili
yeye merbut ve bu işle meşgul olmak üzere 40 lira maaşla müdiriyete kalbini ve şehrî 20 lira ile 
bir sevk ve. iskân mümeyyizi ile on iki ve on lira maaşla iki kâtip istihdamı ve kadroda muharrer 
devairi sairenin lâğvi ile muhasebe ve sicille ait huhusat için ve Dahiliyenin muhasebe ve sicil ka
lemlerinde onar lira ile iki kâtip istihdamını muvafık görerek kadro o suretle tadil edilmiş ve müs
tahdemini saire kamilen bilüzum görülmüştür. Müdiriyeti umumiyenin maaşatı şehrî (297) lira 
ya baliğ olan balâda muharrer kadrosu ânifülarz surete ifrağ olunarak ve şehrî (174) lira tasar
ruf edilerek kadrosu şehrî (105) lira ile 'kabul olunmuştur. Bütçenin 175 nci faslının bir ve ikin
ci maddesinde gösterilen (1 620) liradan teşrinisani gayesine kadar memurini merkeziye maaşatı 
olarak (339) lira tasarruf edilmiş ve tertip kılınan şu kadroya göre 3 aylık maaşları olan (315) 
lira ilâve edilerek baliğ olduğu (654) lira bilkabul (966) lira tasarruf ve tenzil edilmiştir. 

( S. Sayısı : 14 ). 
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Taşrada birinci sınıf müdiriyete 25 lira ve hesap memuruna şehrî 15 ve iskân memuruna 20 

ve birinci kâtibe 10 ve ikinci kâtibe 6 ve odacıya3 ve ikinci sınıf müdiriyete 20 ve hesap memuru
na 10 ve kâtibe 8 ve odacıya 3 ve birinci sınıf memurine «şehrî 15 ve hesap memuruna 8 ve Sevk 
ve iskân memuruna 8, hademeye iki lira tahsis olunmuş ve memurin harcırahı olarak teşrinisani ga
yesine kadar da (3 013) lira sarf ve harcırah verildiği anlaşılmıştır. 

Taşra kadrosu da berveçhi âti tadil olunmuştur: ' . 
Umuru maliyesi mahallerin memurini maliyesi tarafından rüyet edilmek ve her mahalde en bü

yük mülkiye memurunun nezaret ve mesuliyeti altında .olmak üzere on liralık bir memur 6 lira 
ile bir kâtip ve iki lira ile bir odacı kabul edilmiştir. Şu halde kırk mahalde istihdam edilecek" 
olan bu memurların şehrî haddi âzami olarak (1 360) liradan'3 mahlık tahsisatı olan (4 080) îira 
ve şimdiye kadar sarfedilen (12 427) lira ki ceman (16 507) lira bilkabul 177 nci faslın 1, 3 
maddesi olan (22 144) liradan (11 624) lira tenzil olundu. 

178 nci faslın beşinci maddesinde müfettişler harcırahı diye (5 000) liranın müfettişlerin is
tihdamına lüzum kalmadığından kadrodan tay ve tenzil edildiğinden mezkûr harcırahın (4 000) 
lirası tenzil ve şimdiye kadar vukubulması melhuz olan sarfiyata mukabil (1 000) lirası ve faslı 
mezkûrun mevaddı sairesi aynen kabul olundu. . 

179 ve 180 nci fasılların tezyidi aynen kabul olundu. 
181 nci tahsisatı fevkalâde faslından balâdaki tadilâta göre (30 000) lirası bittenzil mütebaki 

(26 75.1) lira kabul olundu. Hulâsa, Vekâletçe teklif olunan (1 466 239) liralık bütçeye mukabil tai 
silâtı balâda arzolunduğu veçhile (208 426) lira tasarruf ve tenzil olunarak (1 257 813) lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Hakkâri Mebusu 
" . ~ • ' . Maehar Müfit 

Aşair ve Muhacirin Müdiriyeti umumiyesi bütçesi 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Nev'i muhassasat Lira Lira 

Aşair ve Muhacirin YEüdiriyeti Umumiyesi V ! 

175 îdarei merkeziye maaşatı 
1 Müdiri umumî ve muavi n •' 360 278 
2 Memurini merkeziye 1 260 450,50 
3 Müsthdemini müteferrika 54 28 

Şf ! " . ' Yüz yetmiş beşinci fasim yekûnu 1674 756,50 

176 îdarei merkeziye miasarifatı 
1 Kırtasiye, evrakı matbua ve ihsaiyat ve muhacirin cüzdanları 

tab'iyesri. 
2 Tenvir ve teshin 
3 Mefruşat 
4 Hademe ve melbusat 
5 Müteferrika 

F. M. 

300 300 
" 100 100 
400 400 
70 70 
300 300 

(S. Sayısı: 14) 



Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edile:! 

M. Nev'i jmuhassasat Lira Lira 

6 Devair ican , 20 20 

Yüz yetmiş atara* faal».yekûnu 1 190 1 19Q 

Vilâgrakıımaşattıt 
1 MultacinrHE ı̂ iMi.rii&nyle hesap mtmmk.TV* ve ketebeiB 21 144 15 M7 
2 Muhacirinmemflwlarijydie hesap ni€mısriar£wlatBİ>em O O 
3 Müstahdemini müteferrika 980' 900 

Yvmytiemş ysdaaei faaAâryek&ar^ 22124 1» 0*r 

Vilâyat levaamatı 
1 'ffienvir ve tes&to 
2 Mtfauş a t 
3 îear 
4 Harcırah (Memurin) 
5 Müfettişter harcırahı 
6 Kırtasiye esrrakı matbua 
7 Hademe melbusatı 

Yüz yetmiş, sekizinci faslın yekûnu 12 610 8 610 

Masarifi müteferrika 

İskân masarifi umumiyesi 
1 Alâtı ziraiye-masarili 
2 Tevzi olunacak hayvanat esmanı 
3 Tohumluk esmanı 
4 İskân masarifi 
5 îskânı muhacirin için vâki olacak istimlâk masarifi 
6 Erbabı sanattan olanlara verilecek sermaye 
7 îaşe masarifi 
8- Sevkiyat masarifi 
9 Tedavi ve mualece masarifi 

10 Teçhiz ve. tekfin masarifi 
11 Han, otel, ve saire icarı 
12 Muhacirin misaf irhaneleriyle sevkiyat daireleri ve iaşe merakizi 

inşaat ve tamirat 
13 Muhacirin ve mültecila? için iMatodam okmaeak Büemtarin ınra* 

sarifi ve? müstahdemini müteferrika ücuratı 
14 Muhacim "ve mülteciler için kuşat olunen darülmesailerle ök-

27® 
50 

1 « 
5 000 
5 000 

320 
0 

27# 
50 

1 9?0 
5-90© 
1 000 

320 
0 

108 

2&O0& 
20 000 

200 000 
20 000 

0 
a 

680 000 
200 000 
12 200 
3 000 
3 000 

3 000 

ıo om 

18 602,50 

O 
20 000 

200 000 
20 000 

a 
o 

68Q 000 
200 000 

12 200 
3 000 
3 000 

3 000> 

10 000 
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Tt M. Nev'i ,mühassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Iiira 

süz yurtları ve müessesatı saire masarifi mrtoo 40 000 

Yüz sekffiiııci faslm yekûnu T*2Hr200 1 216 20Û 

181 Memuriıı ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

YEKÛNU UMUMİ 

56 751 48 010 

1 310 657 1 257 813 

Şûrayi Dief7le!b bütçem 

Şûrayi müşarünileyhin teşkiline ait kanun Meclisi Âlice henüz tasdik ve kabul edilmediği cihetle 
bu seneye mahsus olmak üzere tahsisatı bulunan 22 246 lira bütçeden tayyedilmiştir. 

JK3^feaK»e!^^:d336 v 

Sivaa Mebusu 
r iMehmet Rasim 

®. M. 

^ûrayi Devlet bütçesi 

iîev'd aauhassasat 

H»kn*Betge JSncümence 
teklif olunan kabul edilen 

lıira l ika 

fûrayti Devlet 

142 

143 

1 Sâriyi Deflet iâyaseti 
2 iİteisi «amler 
3 .»CajazimatKİaipesi 
4 Mülkiye ve- -maarif dairesi 
4 Maliye v.e Naf ia dairesi 
6 Heyeti Umumiye kalemi 
7 Mazbata-kalemi 
8 .Sicil > 
:9'-.> Evrak dosya kalemi 

10 »Müstahdemini müteferrika 

Masarif 
1 Kırtasiye 

Yüı kırkikittci 

900 
1350 
1 680 
1 680 
1480 
270 
480 
150 

• 270 
720 

8 532 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

200 

fcHNpıvt'U); 
-ıtt» 
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F. M. Nev'i muhassasat 

% Evrakı matbua 
3 Mefruşat * 
4 Meremet 
5 Evrak dosyası , 
6 Kütüphane ve kitap 

Yüz kırk üçüncü faslın yekûnu 1 220 

144 Memurun ve müstahdeminin, tahsisatı fevkalâdesi 12 512 0 

YEKUNU UMUMÎ 22 24b 0 

öefteri Sajkaini bütçesi hakkında mazbata 

ÎDefteri Hakani Müdiriyeti Umumiyesinin bütçesi hakkındaki tetkikat berveçhi âti arzolunür: 
Defteri Hakani İdaresi merkez kadrosu 60 lira maaşla bir müdürü umumî, 30 lira ile bir muha

sebe müdürü, 30 lira senedat ve muharrerat ve dosya müdürü, 30 lira ile sicilli memurin, evrak, 
heyeti teftişiye, istatistik ve lezavım kalemleri müdürü, 25 şer lira ile muhasebe ve senedat ve 
sicilli memurin ve istatistik mümeyyizleri, ve 20 şer lira ile^mahlûlât ve kayıt ve evrak ve dosya 
Ve levazım, heyeti teftişiye mümeyyizleri ve. 12 lira ile sekiz birinci sınıf kâtip ve 10 ile 8 ikinci 
ve 8 lira ile 7 ve üçüncü ve 3 lira ile 4 odacıdan ibaret olup ona göre 116 ncı faslın 1, 2 ve 3 ncü 
maddeleri mecmuu 3 883 liraya baliğ olmaktadır. Halbuki salifülârz merkez Defteri Hakani İda
resinin şekli sabıkı tadil edilerek ve Müdiriyeti Umumiye Maliye Vekâletine merbut olmak üzere 
müdiriyete bittahvil balâda arzolunan lüzumsuzluğuna encümenimiz kail olduğu gibi Maliye Ve-* 
kâletince de keyfiyet nazari dikkate alınarak idarei merkeziyenin şekli hazırı hakkında Vekâ
leti müşarünileyhaca yapılan tadilât veçhile, yani 40 lira ile bir Defteri Hakani müdürü ve 25 lira 
ile bir senedat müdürü ve 20 lira ile mahlûlât ve kayıt mümeyyizi ve 30 lira ile üç ikinci sınıf ve 
8 lira ile 2 üçüncü sınıf ve 6 lira ile 4 dördüncü sınıf ve 3 lira ile üç odacı kabul edilerek mezkûr 
faslın birinci maddesinden 1 704 lira tasarruf ile 2 179 lira ve 217 nci fasıldaki ikinci maddeden 
100 lira ve üçüncü maddeden 200 lira tenzil ve mevaddı sairesi aynen kabul edilmiştir. 

Taşra teşkilâtına gelince; 30 lira maaşla 6 birinci sınıf müdür ve 25 lira maaşla 6 ikinci sınıf 
müdür ve Ş0 lira ile 7 müfettiş, 12 lira ile 12 başkâtip ve 8 lira ile 12 ikinci ve 6 lira ile 12 üçüncü 
kâtip ve 8 lira ile 12 maiyet ketebesi ve 10 lira ile 12 merkez tapu memuru ve 5 ye 6 lira ile 12 
refiki evvel ve 3 lira ile 12 refiki sani ve 3 lira ile 12 odacı, elviyede ise 18 lira ile 22 birinci sı
nıf memur ve 15 lira ile ikinci sınıf memur ve 10 lira ile 45 başkâtip ve 6,5 lira ile 265 tapu memu
ru ve 4 lira ile 265 tapu memur refiki ve 100 nahiyede 5 lira ile 100 tapu memurundan ibaret olup 
şu halde 118 nci faslm bu hesaba göre 1, 2, 3 ncü maddeleri aynen yalnız 4 ncü maddesinden 3 000 
lira kadar bir tenzilât ve beşinci madölesi de aynen kabul edilmiştir. 119 ncu faslın havi olduğu 
mevat dahi aynen ve 120 nci ve 121 îicî? ve 123 ncü fasıllar dahi aynen, 124 ncü fasıldaki tahsi
satı fevkalâde olarak gösterilen 325 698 liradan 33 030 lira tenzil edilerek 292 668 lira olarak 
kabul olunmuştur. . v ' 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

200 0 
500 0 

0 0 
100 0 

-210 0 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Hulâsa: 440 145 lira olan bütçe 36 824 lira tenzili ile Hükümetin teklif ve kabulü veçhile 403 âli 

lira olarak kabul edilmiştir. Heyeti Umumiyeye arzolunur. 
* Muvazene! Maliye Encümeni Reis Vekili 

Hakkâri Mebusu 
MazharMüfid 

Defteri hakani dairesi bütçesi 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

P. M. Nev'i muhassasat Lira Lira 

116 Maaşat 
1 Defteri hakani müdiri umumisi ve muavini 600 520 
2 . Defteri hakani müdiriyeti umumiye memur maaşatı 3 199 1 575 
3 Defleri hakani müstahdemini müteferrikası 84 84 

Yekûn 3 883 2 179 

Levazım »\ 
1 Meremet 
2 Mefruşat 
3 Kırtasiye 
4 Tenvir ve teshin 
5 Melbusat 
6 Su 
7 Memurini muvakkate yevmiyesi 
8 Elektrikle tenvir masarifi tesisiyesıi. 
9 Alât ve edevatı hendesiye 

10 leare ı 

0 
600 

1 200 
300 

0 
0 

650 
0 
0 
0 

0 
500 

1 000 
300 

0 
0 

650 
0 
0 
0 

Yekûn 2 750 2 450 

118 Maaşat . u ; * • : • : 
1 Müdürler 3 960 3 960 
2 Memurlar 8 892 8 892 
3 Kctcbe " . V - 61 872 61 872 
4 Müfettişler ' 2 520 720 
5 Müstahdemini müteferrika ' 1 454 1 454 

Yekûn 78 698 76 898 

119 Levazım -
1 îeare 1 000 1 000 
2 Mefruşat " : . i : . 300 300 
3 Kırtasiye 1 560 1 560 



m 

SV I I 

120 

121 

122 

123 

124 

•Nev'i muhassasat 

Yekûn 

4 IPenvir ve teshin 

Masarifi mütenevvia 
1 Evrak ve def ati r tabiĵ e ve masarifi nakliyesi 
2 Münakale, istinsah ve mukabele ketebe üeuratı 
3 İhbariye ve tellaliye 
4 Masarifi muhakeme 
5 Harcırah 
6 îlânat 

' Y«Mn 

Masarifi müteferrika 

Oezairi bahrisefit memurları maaşatı 

Tahrir ve tecdit masrafı 

Memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 

YEKÛNU UMUMÎ 

İfeiStuınetçü İâncumeace 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

1 440 

4 300 

. f 

10 000 
0 

120 
500 

9 600 
96 

'20*316 

— 
1 000 

0 

3 500 

325 698 

Lira 

1 440 

4 300 

10 000 
0 

120 
500 

9 600 
96 

20 316 

1 000 

0 

3 500 

292 668 

440 145 403 311 

Umum Jandarma Kumandanlığının encümenimize tevdi bnyurulan bütçesi hakkındaki tetkikat 
berveçhi âti arzolunur: 

Kadroya nazaran merkez teşkilâtında ve seksen lira maaşla bir umum kumandan ve 45 lira ile bir 
kumandan muavini ve 12 lira ile iki takım kumandanı ve birinci şubede 35 lira maaşla bir alay ku
mandanı ve 22 lira maaşla bir tabur kumandanı ve 18 lira ile iki bölük kumandanı ve 12,5 Mra ile 
iki takım kumandanı ve yazıcı nef eratı ve ikinci şubede'de kezalik aynı rütbe ve maaşlarla üme-
ra ve zâbitandan altı zat ve üçüncü şubede 30 lira maaşla bir müdür ve 19 lira maaşla dört idare 
emini ve 12.lira maaşla iki tabur kâtibi ve 10 lira maaşla bir sınıfı evvel kâtip ve 8 lira maaşla bir 
sınıfı sani kâtip, başçavuş ve çavuş ve nef erat ve 12 lira maaşla bir daire müdürü (takım ku
mandanı) bir başçavuş ve bir çavuş ve bir onbaşı ve üç nefer ve evrak kaleminde de (15) lira ma
aşla bir müdür (kıdemsiz bölük kumandanı) ve 6 lira maaşla iki sınıfı salis kâtip, bir çav,uş, bir 
onbaşı ve bir nefer mevcut olup şu halde makamı kumandanı (7) ve birinci şubenin birinci kısmı ile 
ikinci kısmı (6) zattan ve kezalik ikinci şubenin birinci ve ikinci kısımları (6) ve muha
sebe kısmı da (15) ve daire müdiriyeti (7) ve evrak kalemi (6) ki ceman 57 memurdan mürekkep 
olup bu 57 memurun tahsisatı asliyesi (11 902) lira olarak teklif edilmiştir. Encümence icra kılman tet-
kikatta 197 nci faslın birinci maddesi 800 ve ikinci maddesi tadilâtı âtiyeye göre (9 "935) lira olarak 
kabul edilmiş ve kadrodaki kumandan ve kumandanlık muavini ile adedi balâda zikrolunan ma
iyet memurları kabul, yalnız birinci şubenin birinci kısmında maaştan tasaırruf için kabulü teklif 

(S . Sayısı: 14) 
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ülunajHi tartMir'kraanaaıiâanij yeımî&bİE kıdemli- yüzibaşı ve keaaJi bir kıdemli b^akkamandiaını ve 
iki iHÖİâaim) rü*be»iiKEe> takmakumandası. ve ikinci şubece aymjsömefete taeüâeH,1 ve- üfiawai şubede 
gosterileu ikişerden dört idare emininin. ŷ riiBce iki idare emini ve yine »mıfı evvel ve sani kâtip ola
rak gösterilen iki aatm da mülâaiaa rütbesiyle birimci ve* ikdam şabelere- nakil smr^tiyle ta-dilen 
kabul edilmiştir. 195 nci fasıldaki mevat aynen kabul olunntuşuve ld&ıasf faslım biminci ümera ve 
zâbitaiffi maddesüüdie iera ediBozâş te*kikartîa nazaran ümeu» ve zabıtanı maaşatr senenin Mtaanma mebni 
ancak (480) lira bir tenzil ile (162 804) lira olarak kabulve- ikinciHaaddedeıt esbaba marazaya bina
en tenzilât icra edilemiyerek (3) milyon lira olarak kabul edilmiştir. 

197 nci mmtaka müfettişlikleri faslına gelince: buna lüzum olmadığına encümeniniz kani ol
duğundan lâğvile 10 548 liranın tasarrufu muvafık görülmüş ve fakat şimdiye kadar bu meblâğ
dan (8 790) lirası sarfedilmiş ve edileceğine göre bu fasıldan iki ay için 1 758 lira bir tasarruf ve 
tenzii yapılarak tediye edilen maaşaitiçİK mezkûr fasıl 7 79©̂  lira olarak kabul edilmiştir. 

198 nci faslın birinci debboylar maddesi aynen kabul edilmiş olup debboylar muhassasatı müf
redatı iserberveçbi âtidk: 

25-lira BMA l̂a bir debboy müdürü, 19 lira maaşla iki idare emini ve 12 lira maaşla bir tabur 
kâtibi ve 18,5 lira maaşla iki başçavuş ve 16 lira maaşla iki çav«#ye 15,5 lira maaşla iki onbaşıda 
n ibarettir. Üçüncü maddede ise 1 016 lira tasarruf .ve tenzilât icra edilerek 40 384 lira olarak ka
bul olunmuş ve 199 ncu fasıldaki 1, -2, 3 ncü maddeler ajııen ve dördüncü inşaat ve tamirat mad
desinden 1 000 lira tenzil ile 2 000 lira olarak ve mevaddı sairesi aynen kabul olunmuş ve 200 
ncü faslın ikinci maddesi ve 201 nci faslın mündericatı kabul ve 202 nci fasıldaki tahsisatı fev
kalâdeden ceman 3 572 lira tenzil edilerek 46 4231ira olarak kabul olunmuş ve (A 202) ve (B 202) 
fasılları ise aynen kabul olunmuştur. 

Hulâsa: 4 85T 472 liradan ibaret olan Jandarma bütçesinde (14 998) lira tasarruf ile mezkûr 
bütçe (4 842 476) lira olarak kabul olunmuştur. 

îera kılınan tetkikata göre mezkûr kıtaat ümera ve zabıtan muhassasatının müfredatı berveçhi 
âtidir: ; 

35 lira maaşla 13 alay kumandanı, 22 lira maaşla 61 tabur kumandanı, 15 lira maaşla 225 bölük 
kumndanı, 16 lira maaşla 666 takım kumandanı, * 19 lira maşla 13 idare emini, 12 limâşt&aşia 63 ta
bur kâMbi ve 10 lira maaşla 13 tüfekçi. Minhaysül mecmu 1054 zattan ve efrat muhibssasatı ise 16,5 
lira maaşla bölük Jkitibi ve başçavuş olarak 83 süvari, 793 piyade ve 16 lira maaşla 336 .süvari çavu
şu vei-1360 piyade^fKruşu ve on beş buçuk lira maaşla 1910 u piyade, 651 i süvari olmak üzere (2561) 
onbaşı ve 1404 sürerari ve 6860 piyade olmak üzere (7) lira maaşla mükellef 8264 nefer ve 10 lira 
maaşla mücerret kısmandan 702 süvari ve 3431 piyade ve müteehhil kısımdan 15 lira maaşla 
140(hsüvari ve 658 piyade efradı mevcut olup şu hakle ümera ve zâbitanın miktarı 1054 süvari ve 
piyade efradın miktarı (25 788) nefere baliğ olduğu ve alay mekteplerinin ise 15 lira maaşla 13 bö
lük kumandanı ve 26--takım kumandanı ve 26 bölük kâtibi ve. başçavuş, 52 çavuş, 52 onbaşı ve 65 
neferden ibaret bulunduğu ve hayvanat yem bedeli ise (1 125) i ümera ve zâbitan binek hayvana
tı ve (4576) sı süvari efrat hayvanatı ve 26 sı alay mekteplerinin mekkâri hayvanatı olmak üzere 
ceman 5727 hayvandan ibaret olup beherinin şehrî tahsisatı 12 liradır. 

Meîbusat müfredatına gelince: dairei merkeziyeden 23 nefer ve (25788) kıtaat efradı ve 6 deb
boy ve 247 alay mektepleri efradı ki mmtaka müfettişlikleri kadrosu lâğvolunduğuna göre 26 064 
nefer olup beherinin senevi meibusatı 20 lira olarak gösterilmektedir. Müfredat da bundan ibaret 
olmakla Heyeti ümumiyeye arz ve takdim olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Reis Vekili 
Hakkâri Mebusu 
Maz-har M*üfid 

194 ncü faslın birinci Umum Jandarma Kumandanı maaş maddesine mevzu tahsisat, on aylığı 
bilheaap ^bütçeye sekiz y^z. lira vazedilmiştir. .. 

196 nci faslın 2, 3, 4 ncü maddelerine mevzu tahsisat bittevhit (3 781 502) lira olarak teklif edil
miş ise de bilâhara dairesince yapılan tetkikat neticesinde küsurat tayyedilmek suretiyle yalnız 3 

(S. &&wı 140 
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milyon lira kabul ve bütçeye ithal edilmiştir. 199 ncu faslın 7 nci harcırah maddesine mevzu tahsi
sat, şimdiye kadar vukua gelen sarfiyatla senç nihayetine kadar vukuu tahmin olunan miktara gö
re (35 000) liraya iblağen kabul ve bütçeye olveçhile vazedilmiştir. 

202 nci tahsisatı fevkalâdei şehriye faslma mevzu tahsisat dahi maaşattan vukua gelen tenzilât 
dolayısiyle 464 bin liraya tenezzül etmiştir. 

Elbise bedeli olarak (A 202) faslına mevzu tahsisat geçen seneki havalât'miktarından mütebaki 
(200 000) lirası kabul edilerek bütçeye vazedilmiştir. 

Umum jandarma kumandanlığı bütçesi 

F . M. Nev'i muhassasat 

194 

195 

Umum jandarma kumandanlığı 

Birinci kısım - tdarei merkeziye 

Maaşat 
1 Umum jandarma kumandanı 
2 Ümera ve zâbitan ve efrat ve hademe 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

Yüz doksan dördüncü faslın yekûnu 

Masarifat 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye ve evrakı matbua 
3 Meremet 
4 Mefruşat ve telefon 
5 Harcırah 
6 Hademe melbusatı 

Yüz doksan beşinci faslın yekûnu 

. .Birinci kısmın yekûnu 

800 
10.102 

10 902 

500 
300 
200 
300 

2 000 
0 

3 300 

14 202 

800 
9 935 

10 735 

500 
300 
200 
300 

2 000 
0 

3 300 

14 035 

İkinci kısım - Kıtaat ve müessesat 

196 Jandarma kıtaatı maaşı 
1 Ümera ve zâbitan 
2 Piyade efrat maaşı \ 
3 Süvari efrat maaşı f 
4 Hecin süvari taburu 

163 284 162 80! 
3 000 000 3 000 000 

0 0 

Yüz doksan altıncı faslın yekûnu 3 163 284 3 162 804 

(S . Sayısı: 14). 



Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

R M. Nev'i muhassasnt Lira Lira 

197 Mrataka müfettâşlikteri 10 548 8 790 

198 İKiessesat maaşı 
1 Depolar 
2 Jandarma zabit mektebi 
3 Jandarma efradı cedide ve alay ve kar»kol kumandanlıkları me-

kâtibi 

Yiüî döksans w k a ^ c r fesim yekûnu 
• • • i 

199 Kıtaat ve müessesat masarifi 
1 learat 
2. Tenvir ve teshin 
3 Kırtasiye ve evrakı matbua 
4 İnşaat ve tamirat 
5 Mefruşat ve telefon 
6 Tabip ücreti, mualecat ve hastegâh iaşesi 
7 Harcırah 
8 Masarifi nakliye 
9 Mükâfatı nakdiye 

10 Hayvan bedeli tazminatı 
11 Binek ve mekkâri hayvanatının yem bedeli 
12 Mubayaa olunacak hayvan bedeli 
13 Mekteplerin iaşe masarifi 

Yüz doksan dokuzuncu faelm yekûnu 

200 Teohiza* ve lözıanıınat 
1 Mubayaa olunacak cephane 

, 2 Teçhizat ve edevat ve endaht levazımı 

• İM yüzüncü faslın yekunu 

201 Masarifi müteferrika 

203 TahsisaAı. fevkaiâdei şehriye 

•A . : 

202 Efrat melbusalıı 200 000 200 000 
B 
202 Süvarti hayvaaıatı nal ve mıiı eamaaıı 26 000 20 000 

% 138 
Q 

41 400 

43 538 
- ._ 

10 000 
30 000 
6 000 
3 000 
3 000 
5 000 
20 000 
2 006 
2 400 
1 500 

824 000 
1 000 

0 

907 900 

0 
5 000 

5 000 

8 000 
464 000 

2 138 
0 

40 384 

42 523 
te= 

10 000 
30 000 
6 000 
3 000 
3 000 
5 000 
35 000 
2 000 
2 400 
1 500 

824 000 
1 000 

0 

922 900 

0 
5 000 

5 000 

8 000 
460 423 

YEKÛNU UMÛMÎ 4 867 472 4 428 

( Si Sayı» : 14 ) 
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Emniyeti Umuaıiye Müdüriyeti bütçesi mazbata 

Encümenimize tevdi edilen Emniyeti Umumiye bütçesi hakkındaki tetkikat berveçhi âti arzo- , 
lunur: 

Hükümetten teklif olunan kadrolar 75 lira maaşla bir müdürü umumî ve müdiriyet kalemi 
olarak 25 lira ile bir başkâtip, 12 lira ile diğer bir kâtip ve on beş lira ile bir evrak memuru, 40 
lira ile bir Emniyeti Umumiye müfettişi ve seyrüsefer şubesinde 40 lira ile bir müdür ve 10 lira 
ile bir kâtip ve 25 „lira ile 3 ve 20 lira ile 5 ki sekiz emniyet müfettişi ve on iki buçuk lira ile üç 
emniyet muavini ve 10 lira ile 26 emniyet polisi ve emniyet ve asayiş şubesinde 40 lira ile bir mü
dür, 15 lira ile bir sicil mümeyyizi ve on lira ile bir .kâtip ve muhasebe, levazım şubesinde 40 
lira ile bir muhasebeci ve 'on heş lira ile bir kâtip ve on beş lira ile bir levazım memuru ve 3 lira 
ile iki hademe gösterilmektedir. • ~~ 

Şu halde 164 ncü faslın birinci maddesini teşkil eden müfredatı balâda muharrer Emniyeti 
Umumiye idarei merkeziyesi müdür ve muavini maaşatı Hükümetçe £2 856) lira olarak teklif edil
mekte ise de Encümen polis ve jandarma ve fazla olarak bir de (P) teşkilâtı mevcut iken ve he
men vezaifi yekdiğerinin aynı olan bir iş için Emniyeti Umumiyenin bu teşkilâtını milyonlarca açı
ğı bulunan bütçemize nazaran fazla bir masraf telâkki ederek Dahiliyeye merbut olmak üzere 40 li
ra ile bir müdür, 20 lira ile bir başkâtip ve on lira ile diğer bir kâtip istihdamiyle taşra polisleri 
sicil işiyle meşgul olmak üzere dahiliye memurin ve sicil kalemine merbut 10 lira ile bir sicil kâ-

. tibi ve kezalik muhasebe umurunu rüyet için de Dahiliye muhasebesine merbut olarak 10 lira 
ile diğer bir kâtip ve 3 lira ile bir hademe istihdamı suretiyle tasarrufu muvafık görülmüş ve bu 
devairi sairenin 'lâğviyle Mayıstan Kânunuevvel gayesine kadar işbu memurin maaşatına (850) lira 
sarf edildiğin den bu yeni kadro mucibince Kânunusani, Şubat için de (300) lira maaş verileceğin
den şu halde Hükümetin mezkûr bir ve ikinci maddeleri için teklif olunan (2 904) liradan (1 754) 
lira tenzil olunarak (1) ve .(2) nci maddeler (1 150) lira olarak' kabul olunmuştur. 165 nci fas
lın birinci maddesinden (100) lira tenzil ile (300) ve dördüncü maddesinden kezalik (100) lira ten
zil ile (300) ve mevaddı sairesi aynen kabul edilmiştir. 

166 nci fasıl ki, vilâyat memurinini şâmildir, müfredata nazaran 6 aded birinci sınıf polis 
memurlarına 35 şer ve 11 ikinci sınıf polis memurlarına 2 750 ve on beş üçüncü sınıf polis memuru
na 2 250 ve 33 komiser 1 750 ve yüz yirmi bir ikinci komisere (1 500) 320 muavine 1 200 ve 
2 349 polise biner ve bundan başka 13 hesap memuriyle elli odacı ve on iki taharri memuru ve 
on üç telefoncu mevcut olduğu anlaşılmıştır. 

Encümence icra edilen tetkikatta mezkûr 166 nci faslın birinci maddesini teşkil eden polis mü
dür ve merkez memurlariyle heyeti kalemiye ve hesabiye maaşatı olarak Hükümetçe teklif edi
len (11 760) liradan Mayıstan Kânunuevvel gayesine kadar (5 940) lira sarf edilmiş ve Kânunusa
ni, Şubaıt için de (1 500) lira sarfı lâzrmgeldiğine göre mecmuu (7 440) etmekte .olup Hükümetin 
teklifi olan (11 760) liradan şu hesaba göre (4 320 lirası bittenzil mezkûr madde (7 440) lira ' 
olarak kabul edilmiştir, ikinci maddedeki (1 720) liradan da Kânunuevvel gayesine kadar (1 215) li
ra sarfedildiğinden ve mezkûr madde için Kânunusani ve Şubat maaşı olarak Encümence sarfı muk-
tazi (300) lira olduğu anlaşıldığından şu halde (1 720) liradan (205) lira bittenzil mezkûr madde 
(1 515) lira olarak kabul ve kezalik üçüncü maddedeki polis komiser ve muavinleri maaşatından 
Kânunuevvel gayesine kadar (46 597) lira sarfohmduğunden ve Kânunusani, Şubaıt için ise (10 400; 
lira daha maaş İtası lâzrmgeldiğinden mezkûr üçüncü maddeden (4 003) lira tenzil ile (56 997) 
İira olarak kabul ve dördüncü maddede muharrer (2 520) liradan (156 870) lirası Kânunuev
vel gayesine kadar sarf olunmuş ve Kânunusani, Şubat için ise (37 000) lira sarfı lâznmıgeldiğin-
den bu maddede (31 130) lira tenzil ile (193 870) lira olarak kabul edilmiştir. 

Beşinci maddede Kânunuevvel nihayetine kadar (940) ve Kânunusani, Şubat nihayetine kadar 
da (100) lira daha sarfı kabul edildiğinden mezkûr maddede muharrer (1 320) liradan (280) lira
sı bittenzil (1 040) lira olarak kabul edilmiştir. 

Altıncı maddede Kânunuevvel gayesine kadar (2 210) lira ve Kânunusani*, Şubat için ise En-

(S , Sayısı : 14) 
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cümence sarfı tahmin olunan beş yüz lira ki ceman (2 710) lira kabul olunduğundan mezkûr 
maddeden (458) lira tenzil edilmiştir. 166 ncı fasıl zaten tay ve 167 nci faslın birinci maddesinden 
bin ve altıncı maddesinden iki bin lira tenzil olunarak mevaddı saire kabul ve 168 nci faslın, 
birinci maddesinden beş bin ve 169 ncu faslın ikinci harcırah maddesinden kezalik beş bin lira 
tenzil ile mevaddı sairesi kabul ve 170 nci fasıl aynen, 171 noi fasıl ise tamamen tayyedilerek 
(2 500) lira tasarruf edilmiştir. 

Dördüncü kısmını teşkil eden 172 ve 173 ncü maddelerdeki (5 451) lira mektep kuşat edilme
mesine mebrıi tamamen tayyolunmuş, şu halde memurin ve müstahdeminin tahsisatı fevkalâde! şeh
riyesi Kânunuevvel gayesine kadar (756 622), lira ve Kânunusani, Şubat tahsisatı fevkalâdesi 
de (210 310) ki ceman (966 932) lira olup Hükümetçe kabul olunan tahsisatı mezkûre ise 
(1 107 835) lira olduğundan bundan da (110 904) lira tenzil edilmiştir. 

Tafsilâtı marazaya göre Emniyeti Umumiye bütçesi olarak Hükümetin teklifi olan ceman 
(1 553 108) liradan (203 304) lira tenzil ve tasarruf edilerek bütçe (1 349 804) lira olarak kabul 
edilmiştir. 

. Hakkâri Mebusu 
Mazhar Müfit 

Emniyeti Umumîye Müdiriyeti bütçesi !# . ı 

P. M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira Lira 

Emniyei umumiye müdiriyeti 

164 Bidııci kısım • İdarei merkeziye maaşatı 
1 Emniyeti umumiye müdiri ve memurin maaşatı 
2 Memurini müteferrika 

Yüz altmış dördüncü faslın yekunu 

165 Masarifat 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye ve evrakı matbua 
3 Polis mecmuası tab'iye ve masarifi müteferrikası 

4 Mefruşat 

Yüz altmış beşinci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

2 856 
48 

2 904 

400 
300 
0 

500 

1 200 . 

4 104 

0 
1 150 

1 150 

300 
300 
0 

300 

900 

2 050 

166 İkinci kısım - Vilâyfcit maiaişatı 
1 Polis müdür ve merkez memurlariyle heyeti kalemiye ve he

sabiye 11 760 7 440 
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2 Emniyet müfettişleri ve pasaport memurları 
3 Polis komiser ve muavinleri 
4 Polis memurları 
5 Istîslâfttvi© taharri memurları 
6 Memurini müteferrika 

.7. Polis MMiriyeti Umumiyesi dördüncü..şubesinde istihdam edi
lecek mütehassıı tahsisatı 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Lira 

1 720 
61 000 

222 500 
1 320 
3 168 

Lira 

1 515 
56 997 

193 870 
1 545 
2 710 

Yüz altmış atacı faslm yekûnu 303 968 263 572 

A 
166 Emrazı zühreviye şubesi maaşatı 

1 Emrazı zühreviye memurin ve müstahdemin ınaaşatı 
2 Emrazı zühreviye muayenehaneler maaşatı 
3 Emrazı zühreviye hastanesi maaşatı 

«A» yüz altmış altıncı faislın yekûnu * 

167 Masarif 
1 Tamirat ve inşaat 
2 îcarat 
3 Tenvir ve teshin 
4 Kırtasiye ve evrakı matbua 
5 Mefruşat 
6 Sandal, motor, istimbot, otomobil 

0 
0 
0 

0 
0 
0 

3 000 
3 500 

15 000 
3 000 
1 500 
3 000 

2 000 
3 500 

15 000 
3 000 
•1 500 
1 000 

Yüz altmış yedinci faslın yekûnu 29 000 26 000 

İkinci kısım yekûnu 332 968 289 572 

Üçüncü hısım • Masarifi umumiye 

168 Levazım 
1 Melbusat 
2 Meç ve esliha 
3 Yem bedeli ve hayvanat tazminatı 
4 Edviye 
5 Telefon 
6 Nakliye ve bendiye 

Yüz altmış selaasinci ffeusim yekûnu 

169 Masarifi mütenevvia 
1 Sevk ve muavenet " ' 2 500 2 500 

75 000 
2 000 
2 500 

500 
550 
200 

80 750 

70 000 
2 000 
2 500 

500 
550 
200 

75 750 
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Mûkümetçe JÖncinnenee 
teklif olunan kabul edilen 

t • • - • 

F. M. Nev'i muhassasat l i ra Lira 

2 Harcırah 
3 Mükâfatı nakdiye 
4 İstihbarat masrafı 
5 Polis hastane masarifi daime ve müteferrikası 

..«İKİ 
Yüz altmış dokuzuncu faslın yekunu 

A 
169 Emrazı zühreviye şubesi masarif i 

1 Emrazı zühreviye ve şubesiyle muayenehane ve hastane ma
sarifi daime ve tesisiyesi 

2 Emrazı zühreviye hastanesi tayinat bedeli 
3 Muhabirler ikramiyesi 

«A» Yüz altmış dokuzuncu faslan yekunu 

İ7Û Masarifi müteferrika 

171 Düveli muhasaanaı tebalasmın masarifi sevkiye ve iaşesi 

15 000 
500 
0 
0 

18 000 

10 000 
500 
0 
0 

13 000 

0 
0 
0 

0 

1 500 
2 500 

102 750 

0 
0 
0 

0 

2 500 
o 

90 250 

*.; '"° l Dördüncü kısım - Polis mektepleri 

172 Maaşat 471 0 

173 Masarif 
1 Mektepler masarifi 1 200 0 
2 Mektepler taamiyesi 3 780 0 

Yüz yetmiş üçüncü faslm yekûnu 4 980 

Dördüncü, kısım yekûnu 5 451 
>m*wm*^ 

İli ÎVİemurin ve müâtahdjemînin tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 1 1Û7 835 966 932 

A """ •" l
 f ""\"..J ' 

174 Emrazı zühreviye memurin ve müâtahdeıninnin taihsisaitı fev
kalâdei gehriyesi 0 IÛ. 

j 

YEKÛNU UMUMÎ 1 553 108 1 349 804 

t>m« 
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