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Aşılma sa«ti : lf30 sonra 
REİS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Bf. 

KATİPLER: Ragıp. B. (K iitahya), Cevdet B. (Kütahya). 

REİS — Meclis kuşat edildi. Zabtı sabık hu
lâsası okunacak: 

(Okundu).. 

İ, — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 
Birinci celse 

İkinci Reisvekili Hasan Fehmi beyefendinin 
riyasetlerinde zevali saat bir buçukta inikat et
ti. Zaptı sabık kıraat ve aynen kabul edildi. Zi
raat Bankasının 1336 senesi bütçesinin gönderil
diğine dair icra Vekilleri Heyeti Riyasetinin tez
keresi Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ve Oltu mutasarrıflığında Ziya Beyin ifayi va
zife ettiğine dair Dahiliye Vekâletinin tezkerei 
ceyabiye&i kıraat edildi. Balo'nnn vilâyete tah
vili-Hakkındaki teklilin bu bapta beyanı müta
lâa edilmek üzere Heyeti Vekileye tevdiine da
ir Dahiliye Encümeni mazbatası kıraat ve Da
hiliye Vekâletine' havale ve Trabzon' Mebusla
rından Z&ya ve larzet Beylerin katillerinden iki
sinin hayyen* birinin meyyiten istisal edildiğine 
dair Ottbeşinei Fraka Kmaandanlığmm telgrafı 
kıraat edildi. Sivas ve Ordu tarikinin turuku 
tunnmiye meyanına ithaline dair Trabzon Me
busu Recai Beyin takriri Nafıa Vekâletine, aşar 
borçlarını veremeyen köylülerin tecili düyunu 
hakkında Ankara Mebusu Hacı Mustafa Efendi
nin takrîriyle gayrimüslimlerin mükellefiyeti as
keriyesi hakkında Kütahya Mebusu Cemil Be
yin teklifi kajannisi Lıâyi&a Eneümenine hava
le olundu. Badehu Kürreinühas nahiyesinin ka
zaya tahvili hakkındaki teklifi kanuninin bak.ı-
yei raüzakeratına geçilerek Heyeti umumiyesi 
hakkında müzakerenin kifayetine karar verildik
ten sonra maddelere geçilmesi kabul edilmiyerek 
teklif reddolundu. Mütaakifeen frenginin meni si
rayeti hakkındaki kanunun sekizinci maddesi 
kıraat ve bu bapta müzakere cereyan etti ve 
sekizinci madde kabul ve Bolu Mebusu Dr. Fu-
ad Beyin kabul edilen takriri mucibince tadilen 
dokuzuncu ve onuncu ve on birinci maddeler ay
nen kabul ve Kütahya Mebusu Cemil Beyin tek-
lifktesbit edilmek üzere encümene havale^v* 
celse "beş dakika teneffüs edilmek üzere tatil 
edildi, !''v 

îkinci celse 
J.kinci Re^yejkili Hasan Fehmi Beyefendinin 

riyasetlerinde zevali saat üçte inikat etti. Fren
ginin meni sirayeti hakkındaki kanunun encü
menden gelen maddesi, onuncu madde olarak 
kabul ve evvelce kabul edilmiş olan onuncu ve 
on birinci maddelerin numaraları on bir ve on 
iM otoıak üzere tashihen ve heyeti umumiyesi de 
kabul edildi. Mütaakiben Sinob'da tersane na-
miyle mevcut' olan arazinin belediyeye terki 
hakkındaki maddei kanuniyenin müzakeresine 
geçildi ve birinci maddesi tadilen, ikinci 
ve üçüncü maddeleri aynen kabul ve he
yeti umumiyesi tâyini esami ile reye vazedildi. 
Bundan sonra tedariki vesaiti nakliye kanunu
nun tadiline mütaallik mevaddı kanuniyeye ge
çilerek birinci maddesi Kırşehir Mebusu Yahya 
Galip Beyin teklifi mucibince tadilen ve Kare
si Mebusu Basri Beyin teklifi ikinci madde ola
rak ve üçüncü ye dördüncü maddeleri aynen ve 
heyeti umumiyesi kabul edilerek teneffüs edil
mek üzere celse tatil edildi. 

Üçüncü eelse hafidir. 
Dördüncü celse 

Hasan Fehmi Beyefendinin tahtı riyasetlerin
de saat 6 da bilinikat 1336 senesi Harieiye büt
çesinin 210 ncu A faslına masarifi sulhiye olmak 
üzere yüz bin lira ilâvesine dair Maliye Vekili
nin teklifi 2 müstenkif ve 22 redde karşı 68 rey 
ile ve Sinob'da tersane nam mahallin belediyeye 
terk; hakkındaki teklifin de 19 redde karşı 92 
reyle kabul edildiği Makamı Riyasetten bittebliğ 
mezuniyeti kabul edîlmiyen zatın yerine Adana 
Mebusu Zefcâi Beyin mezun addedilmesine dair 
Heyeti Vekile tezkeresi kıraat ve Zekâi Beyin me-
zunniyeti kabul edildikten sonra pazartesi günü 
içtima edilmek üzere 6,20 sonrada içtimaa niha
yet verildi. 

Kâtip Kâtip 
Haydar M. Ragıp 

REÎS —• Zabtı sabık hakkında mütalâa var 
mı? 

D'. FUAT B. (Bolu) — Kütahya Mebusu 
(''.•-rn1 Beyin, Teklifi Lâyiha Encümenine gelmiş * 
t;, nrmrr, Sıhhiye Encümenine havale edildi. 
F'rhlıiyr Encümeninin teklifi veçhile aynen ka
im1. edüdi. O suretle tashihini teklif eylerim. 

Reis 
Hasan F elimi 
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. &EİS -^ Başka mütalâa var mı? Tashih veç

hile zabtı sabıkı kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Zabtı sabık kabul edildi. 

2. — ÂZA Yİ KÜtAM MUAMELÂTI 

1. — Mersin Mebusu Muhtar Beyin mezun 
addine dair Divanı Riyaset haran 

.REİS —• Mersin Mebusu Muhtar Beye tale
bi veçhile (2) ay mezuniyet itası Divana Riya
setçe tensip edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin 
tasvibine arzolunur. Divanın- kararı veçhile 
Mersin Mebusu Muhtar Beyin iki ay mezuniyeti
ni kabul edenler lütfen ellerjni kaldırsın. Kabul 

' edildi. 

4. — TEZKEEELEB 

1. — Niğde'de hiyaneti vataniysden mahkûm 
aşar mültezimi İzmirli Hüseyin Efendi ve rü-
fekası hakkındaki evrakın gönderildiğine dair 
Adliye Vekâleti-tezkeresi 

REİS — Hiyaneti vataniye ile mahkûm iz
mirli Hüseyin Hüsnü Efendi hakkındaki evrak 
lieclittetkik gönderilmiş. Tensip buyurursanız 
Adliye Encümenine tevdi edelim. 

2. —• Birinci şubeden, İrşat Encümenine Di-
yarbekir Mebusu Kadri ve Tetkiki hesabat En
cümenine Erzurum mebusu Asım Beylerin inti
hap olunduklarına dair şube riyaseti tezkeresi 

REİS — İrşat Encümenine Birinci şubeden 
Diyarıbekir Mebusu Kadri Bey, Tetkiki Hesa
bat Encümenine de Erzurum Mebusu Asım Bey 
intihap edilmiştir. Şubenin mazbataları var
dır. Arkadaşlarımız intihap edildikleri encü
menlere devam ederler. 

3. — Kırşehir Mebusu Yahya Galip Beyin, 
Dördüncü şube riyasetinden istifa ettiğine dair 
şube riyaseti tezkeresi 

REİS — Yahy Galip Bey Dördüncü şube
den istifa ettiğine dair bir tezkere gönderiyor. 
(Sebebi sadaları). Sebebi yoktur. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) ~ Şube, yerine 
diğer birini daha" intihap eder. 

REİS — Evet yapılacak başka bir muamele 
yoktur. Şube diğer bir zatı reis intihap etsift-

4. — Hakâri Mebusluğuna seçilmiş olan Sa
lih Beyin İntihap mazbatasının reddine dair bi
rinci şube mazbatası 

5. — Van 31ebusluğuna seçilmiş olan İsmail 
Hakkı Beyin mazbatasmm reddine dair birinci 
şube mazbatası 

REİS — Van Mebusu İsmail Hakkı ve Hak
kâri Mebusu Salih Beylerin Mazbatai intihabi-

yeleriniu tetkikına dair birinci şubenin iki kıta 
mazbatası okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Şubemize havale buyurulan işbu mazbatai in-

tihabiye ve merbutu arız ve amik tetkik edildi. 
Müstedi Salih Beyin intihabı Nisabı Müzakere 
Kanununun Meclisçe kabulünden sonra icra kı
lındığı cihetle Mebusluğun kabulü, olbaptaki ka
nununa ve Meclisin şimdiye kadar kabul ettiği 
teamüle nazaran gayri caiz görüldüğünden He
yeti Ümumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

15 . I . 1337 
Birinci Şube Reisi Kâtip 

Yozgad Ankara 
İsmail Fazıl Şemsettin 

Riyaseti Celileye 
Şubemize havale buyurulan işbu istida arız 

ve amik tekrar müzakere kılındı. Müstedi İs
mail Beyin intihabı Nisabı Müzakere Kanununun 
Meclisçe kabulünden sonra icra kılındığı cihetle 
Mebusluğunun kabulü olbaptaki kanununa ve Mec
lisin şimdiye kadar kabul ettiği teamül ve usu
lüne nazaran gayri caiz görüldüğünden Heyeti 
Ümumiyeye arzı tezekkür kılındı. 

5 . 1 .1337 
Birinci Şube Reisi • Kâtip 

Yozgad Ankara 
İsmail Fazıl Şemsettin 

Dr. ALİ HAYDAR B. (Genç) — Efendiler; 
bu mazbatalar müttefikan reddedilmemiştir. 
Halbuki, şubemizde karar verilmiştir ki, Nisabı 
mezkûre kanununun tarihi neşri mi, tarihi teb
liği mı? kabul edilecekti. Heyeti Ümumiyeye 
gönderilmeden mazbatalar geldi ve reddorundu 
ye bunun hakkındaki evrak bir'yerde bulunuyor. 
Buradan telgrafla malûmat verilirse telgraf git
miyor. Postalar da muntazam değildir. Halbuki 
bu zevat buraya geleli iki ay oluyor. Oradan 
hareketlerinde bu kanundan haberleri yoktu. 
Binaenaleyh, mağdur olacaklar. Heyeti Umu
miye bunu nazarı dikka-te alsın. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Tarihi 
intihap ne zamandır? 

Dr. ALİ HAYDAR B. — Intihabata beş ey
lülden evvel başlanmış Onun için Divanı Riya
sete bir telgraf vardır. Telgraf bendenizdedir. 
Nisabı Ekseriyet Kanununun burada neşri mi, 
makbul? (Mahallinde neşri makbul sesleri). O 
hâlde bu. adamların kabulü iktiza eder. Onun 
için kabulünü rica ederim. . 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Şube namına 
izahat verilsin. 

SÜLEYMAN SIRRI B , (Yozgad) — Efen
dim, malûmu âliniz Nisabı Müzakere Kanunu
nun tarihi 5 eylüldür. 

BİR MEBUS B. — Şube namına mı söylü
yorsun? 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Hayır, 

şahsım namına ... Kanunda tarihi neşrinden 
mer'idir diye bir madde yoktur. Şu halde tari
hi neşrinden mer'i bir madde bulunmamasına na
zaran her halde, tabiidir ki, , tarihi neşrinden 
muteber olmak lâzımgelir. 60 gün sonra ise, bu
nun Van'a tarihi tebliğinden 60 gün sonra mu
teber olacak olan bir kanunun oradaki neşrinden 
itibaren iki ay geçirmiş ise kabulü gayricaizdir 
- ki, bu mazbata kaydrna nazaran geçirmemiş-
tir binaenaleyh, kabulü lâzımgelir. (Doğru ses
leri). 

OPERATÖR EMİN - B. (Bursa) — Efendim, 
Süleyman Sırrı Bey söyliyeceğimin mühim bir 
kısmını arzettil er. Bendenize bir şey ilâve ede
ceğim. Mâlûmuâliniz Mersin Mebusu Yusuf Zi
ya Beyin mazbatası 15 eylül tarihli olarak arze-
dilmişti ve kanunun tarihi neşrinden muteber 
addedileceğin e dair verdiğimiz bir kara'r üzerine 
Yusuf Ziya Beyin Mebusluğu kabul edilmişti. 
Binaenaleyh, bu zevatın da mebusluğunun ka
bulü caizdir. Bilhassa o sırada Posta ve telgraf 
muamelâtı 'muattal olmuş, sürücülere para ve-. 
rikne'diğinden sürücüler tatili faaliyet etmiş, 
postalar işlemiyor,'muhaberat-durmuştu. Bina
enaleyh, Nisabı Müzakere Kanunu vakit ve za-
maniyle ' orada neşrolunmamış demektir. Bu za
tın mebusluğunun kabulü zaruridir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, geçen
lerde İzmir Mebusu Fuad Beyin Birinci şubede 
mazbatası tetkik edildi. Bunun neticei tctkikın-
da intihabının Nisabı Müzakere Kanunundan 
sonra icra edildiği anlaşıldığından reddini mu-
tazamraın mazbata yapıldı ve bunun Meclisçe 
kabulüne karşı, anlaşılıyor ki, bir de Yusuf Zi
ya Beyin mebusluğu kabul edilmiş ve anlaşılı
yor ki, kimi red, kimi kabul ediliyor. Bunun 
için bu mesail hakkında müşkülâtı, müşevveşi-' 

- yeti mııeip olmamak üzere munsıf ,bir karar ve
rilmesini teklif ederim. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Ne gibi yani? 
CEMİL B. (Kütahya) — Tarihi tebliği mi 

muteberdir, ueşri mi muteberdir? Zira kimi 
reddediliyor, kimi kabul ediliyor. Bir şubenin 
haberi olmuyor, öteki şube reddediyor, beriki 
kabul ediyor. Binaenaleyh, bu doğru değildir. 
(Hangisi doğru sesleri). 

CELÂLETTÎN ARİF B. ' (Erzurum) —-
Efendim; Cemil Beyefendinin buyurdukları gi
bi, ademi dikkat noktai nazarından bazı hatalar 
vukua gelmiş. Fakat sarih bir hakkı zannede
rim ki, bu, iptal edemez ve etmemeliyiz, kanun 
kanundur ve kanunun neşir ve ilânı hususunda 
mevzu bir takım esasat vardır. Meclisi Âliniz 
kanun ahkâmını tamamiyle tatbika memursunuz 
ve kanunu yaptığınız gibi onları da mükemmel 
surette tatbik etmekle mükellefsiniz.. 5 Eylül ta
rihinde yaptığınız . kanunun tarihi tatbiki ilân 
edilmemişse tabiidir ki kavanin hakkmda mev
zu esas dairesinde o kanun mevkii tatbika ko-
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nur. 5 Eylül 1336 da neşredilen kanunun altmış 
gün sonra; demek ki 5 Teşrinisanide mevkii 
tatbika konulması lâzımdır. Halbuki ellerindeki 
mazbata 15 Teşrinievvel imiş. 15 Teşrinievvelde 
yapılmış bir mazbata ile yola çıkan zevat da be
nimle beraber geldiler, zannederim Kânunuev
velin yirmisine doğru idi. Meclisi Aliniz bunla
rın mebusluğunu tasdik ederse hakşinaslık etmiş 
olur. 

ATIF Ef. (Ankara) — Efendim bu mesele bi
zim şubemizde müzakere olunduğunda Nisabı 
Ekseriyet Kanunu neşrolunduktan evvel mi inti
hap olundu, sonra mı intihap olundu? diye Da
hiliye Vekâletinden ve kendilerinden sorulmuş
tu. Oranın mutasarrıfı diyor k i ; Nisabı Müza
kere Kanunu neşrolun m aksızm bed olundu. 
Şimdi bu efendi gelmiş. Telgrafında orada ka
çamaklı bir cevap veriyor. Yani bunların inti
haplarına başlanılması Nisabı Müzakere Kanu
nundan evveldir. Nihayet bulduğu Nisabı Ekse
riyet Kanunundan sonra diyor. Yani kaçamaklı 
bir şey ki bununla kabul ettirmek istiyor. Bu
nun için Nisabı Ekseriyet Kanunu oraya tebliğ 
olunmuş ve ondan sonra mazbatanın yapıldığı 
anlaşılıyor. Biz bu cihetle onu reddettik (Mü
zakere kâfi sadaları). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Dahiliye Vekâletmin 24 Ağustos 1336 tarihli 

telgrafnamesine tevfikan Büyük Millet Meclisi 
âzalığı için icrasına başlanan intihabat neticesin
de Van livasmca yüz on iki rey ile muhasebe 
mümeyyizi İsmail ve yüz üç rey ile Jandarma 
Alay Kumandanı Hasan Beylerin ve Hakâri li
vasmca da altmış rey ile Muhasebeci Ali Rıza 
ve elli rey ile Van Polis Müdürü Zühtü Beyle
rin ihrazı ekseriyetle intihap olunduklarına dair 
iki kıta mazbata âtiyen zirde arzedilmiştir. Inti-
habata 5 Eylülden evvel başlanmış olduğuna gö
re ifa yi muktazası menut ve müsaadei samii ri-
yasetpenahileridir. 

15 Teşrinievvel 1336 
Van Valisi 

Kadri 

REİS — Efendim buradan sorulmuş. Buna 
cevaben intihabata beş Eylülden evvel başlanıl
mış, fakat mahallinde ise beş Eylülden sonra 
hitam bulmuştur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) —Efendim 
bendeniz yalnız kanunun tarihi meriyeti hakkın
da bir karar ittihaz buyurulmasnıı teklif ediyo
rum. Kanunun tarihi meriyeti ne olacaktır? Bu 
takarrür ettikten sonra mesele halledilir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim Celâlettin 
Arif Beyefendinin noktai nazarını kabul etmek 
lâzımgelirse; o halde bundan evvel 17 Eylül 1336 
da intihap mazbatası verildiğinden do
layı mebusluğu kabul edilmeyen İzmir Mebusu 
Fuad Bey de vardır. İntihabat 6 Eylülden ev-
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veldir. Fakat 6 Eylül 1336 dan sonra intihap 
edildi. Binaenaleyh bu kapıyı ağacak olursak 
daha birçok mebusların tekrar kararlarının tas
hihi lâzımgelir. Birine yaz, birine kış, birine 
cennet, birine cehennem olamaz. Adilâne mua
mele yapalım «Yanlış hesap Bağdat'dan döner». 
Kanunun mer'iyeti musarrah olmakla bu altmış 
gündür . . . 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu lâye-
tegayyer bir şeydir .". . 

TAHSÎN B. (Devamla) — O ayrıdır. Belki 
daha ziyade esbap vardır. Onun intihabatı altı 
Eylülden evvel yapılmışa Binaenaleyh adilâne 
bir muamele yapılacaksa serian yapılsın. 

VEHBİ E t (Konya) — -Efendim, bir kanun 
yapmışız, altı Eylülden sonra mebus tâyin etmi-
yelim diye. Bundan sonra gelen mebusların bir 
takımını kabul ediyoruz, bir takımını kabul et
miyoruz. Ya kapıyı tamamen kapayalım ve bun
dan sonra mebusu ^ kabul etmiyelim .Hakikati 
hal böyle. Affedin. Hemen şahsa göre kanunu 
tefsir ediyoruz gibi, kiminle çok görüşür ve ko
nuşursak onun için ayrı bir karar, diğeri için ay
rı bir karar ittihaz ediyoruz. Beş Eylülden son
r a . . . 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Beş Ey
lül . . . - . . . • • • 

VEHBİ Ef. (Devamla) — Rica ederim sü
kût et. Ben seni dinledim, sen de beni dinle. 

- OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Ne kızı
yorsun, ne soyuyorsun? Terbiye dairesinde sana 
cevap veriyorum. Ne hiddet ediyorsun? (Gürül
tüler). Ağzımı sen değil, hiç kimse kapayamaz. 

VEHBÎ Ef, (Konya) — Hayır, zannetmem ki 
bu itiraz başka birşey değildir. Yalnız kis-
vei ilmiyem için husumet ediyor bana (Yok yok 
sesleri). Hayır, her vakit böyle bana hücum edi-
vor. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Hoca Ef. 
her vakit öyle soyuyorsun, rica ederim . . . (Gü
rültüler), (hayır, hayır sadaları). Başka bir şey 
yoktur. (Devam sadaları). 

VEHBİ Ef. ( Devamla ) — Efendim rica 
ederim, Eylülün beşinde yapılan kanun mute
ber ise, bu efendilerin mebusluğu da kabul olun
maz. Eğer o kanunu tadil ediyorsak hepsini de 
tadil edelim, geleceklere de öyle muamele yapa
lım, söyliyeceğim bundan ibarettir (Müzakere 
kâfi sesleri). 

Dr. ALİ HAYDAR B. (Genç) —Mahallinde
ki tarihi neşrin kabul edileceğini kaviyen ümit 
ediyorum. Yalnız telgrafta bazı isimler okun
du. Bunlardan Zühtü Bey, Ali Rıza Bey, Hasan 

' Bey vardır. Zühtü Bey orada Polis Müdürü bu
lunuyor. Ali Rıza Bey başka memuriyet aldığı 
için istifa etmiş, Çorum'a kaçlar geldi. Orada 
ne oldu bilmiyorum. Sonra Hasan Bey orada 
Jandarma Alay kumandanı bulunuyordu. Bura
dan Umum Jandarma Kumandanlığından verilen 
emirde mazbatanız kabul olunsun, sonra gelirsi

niz diye yazıldı, ..Mazbatanın tarihi Heyeti Umü-
miyede tasdik edildikten sonra hareket edecek
tir. Şimdi bu üç zat kalıyor. Bu üç zatın kabu
lünü rica ederim, Hasan Bey, İsmail Bey. 

HASAN SIDDDKB. (Van) — Hasan Bey de 
kabul edilirse buraya gelecektir. 

Dr. ALİ HAYDAR B. —Hasan Beyin mazba
tası var, telgrafın zahrında efendim. 

REİS—- Mazbatası okunan zat üzerine müza
kere ediliyor. Başka mütalâa dermeyan etmeyi
niz. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Efendim zan
nedersem kanunda; hatırımda kaldığına naza
ran ; beş Eylülden sonra icra edilecek intihabat 
ancak Nisabı Ekseriyet Kanununun gösterdiği 
miktardan dun olmamak şartiyle nazarı itibara 
almmıyacaktrr gibi bir şey olacak. -Şimdi şu su
retle kanunun mevkii meriyete vazı gerçi son 
maddede zikredilmiyorsa da, o Nisabı Müzakere 
Kanununun bir maddesinde, beş Eylül tarihini 
göstermesine nazaran mevkii meriyete vazınm 
beş Eylülde olması lâzımgeîiyor. Ancak işbu 
kanun, bir arkadaşımızın iddia ettiği veçhile, teb
liğ edilmemişse, tabiî kendilerine tebligat icra e-
dilmemiş olanların bu kanundan haberdar olma
maları dolayısiyle, tabiî bunlarm icra edilen 
intihabatı keçnlemyekündür demek, bu da doğ
ru değildir. Eğer tebligat icra edildiği halde 
intihabat yapılmışsa bittabi nazarı itibara alın
maz. Fakat tebligat icra edilmemişse, şüphesiz 
bunların bu kanundan haberdar olmamaları do
layısiyle, buraya kadar gelmeği ihtiyar etmiş
ler, zahmet etmişler, gelmişler ve dâirei intiha-
biyeleri bu intihap hakkını istimal etmiş, filha
kika «İşbu kanundan haberdar değilseniz de biz 
filân tarihte neşrettiğimiz kanunda beş Eylül de
miştik, bundan dolayı siz bu hakkınızı istimal 
edemiyeceksiniz» demek için bunlara tebliğ et
mek şarttır. Eğer Hükümet bu tebliğde tekâsül 
etşimse mebusluklarının kabulü zaruridir. 

TAHSİN B. (Aydın) — O halde bundan ev
velkilerin de kabulü icabeder. 

(Makamı Riyaseti Abdülhalim Çelebi Efendi 
Hazretleri işgal ettiler). 

HASAN FEHMİ B, (Gümüşane) — Efendi
ler! Mesbuk olan muamele hakkında Heyeti Ce-
lilenize bazı izahat vermek için buraya gelmeğe 
mecbur oldum. Malûmu âlileri; Nisabı Müzake
re kanununun ikinci maddesinde kabul ettiğimiz 
esas şu idi. Beş Eylülden sonra herhangi bir 
dairei intihabiyeden icra kılınacak intihabat; 
nispeti nüfusa göre mebus adedi, İntihap Ka
nununun tâyin ettiği adedden aşağıya düşme
dikçe intihap icra edilemez. Bir kere bu katidir. 
Madde bu şekilde. Bu kanunun »tatbiki için 
beş Eylûldan bugüne kadar mesbuk olan mua
melâtı da mücmel en Heyeti Celilenize arze-
deceğim. Yine 'Nisabı Müzakere Kanununun 
müzakeresi hitam eripte katiyetle kabulü ci-
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ketine gidileceği esnada, kanunun tarihi meriyeti 
m«skât kalmıştır. Zabıtlarda da mevcuttur. He
yeti Celilenizin hâtırındadır, Bu kanunun icrayi 
ahkâmına falan vekâlet memurdur ve bu ka
nun falan tarihten meriüliteradrr diye bütün ka
nunlarda mevcut olması lâzımgelen bu iki mad
de vazedilmemiştir. Niçin vazedilmedi? Kanun 
müzakere edildi. Burada Heyeti Celilenizin 
son noktai nazarı; Kanunu Esasinin icrasına bü
tün millet memurdur ve bilhassa Büyük Millet 
Meclisi memurdur. Bunun için falan veya filân 
vekâlet denmez denildi. Hukuku esasiyeye ta
allûk eden kanunlar Meclîsi Âlice kabul edil
diği tarihten itibaren meriülicradır. Bu; mera
simden varestedir, Kanunu Esaside' böyle 
maddeler yoktur. Nisabı Müzakere Kanunu da 
hukuku esasiyeye taallûk ettiği ve Kanunu Esa-
sinin bir yeni maddesi yerine kaim olduğu için 
bunlara lüzum yoktur dediniz, zabıtta mev
cuttur. Ondan sonra bu meseleye taallûk eden 
ne kadar muamele sebkettiyse, bu noktai nazara 
före, Heyeti Ceiileniz bu mesaili halletmiştir, 
Hüseyin Avni Bey biraderimizin söylediği, ka-
vanirti umumiye hakkındadır. Bunların sureti 
neşri, tatbiki hakkındaki kanundan bahsedi
yorlar ki: Heyeti Celileniz o vakit Kanunu Esa
siye taallûk eden mesaili müstesna bir şekilde 
kabu! ettiniz. Şimdi bu meselede bu zevatı ka-, 
bul edip etmemek Heyeti Celilenizin takdirine 
ait bir meseledir. Fakat falan daireyle tebliğ 
edilmiştir, edilmemiştir, falan daireden de ta
rihi tebliğ olan falan günden itibaren kabul 
ederiz gibi gayet müşevveş bir şekli tensip bu
yurmayınız. Bu zevatın mazeretlerini, mesafe
nin budiyetini takdir 'buyurursanız onun üze
rine karar ittihaz edersiniz. O da Heyeti Celile
nizin takdirine mütevakkıftır. ' 

Binaenaleyh; her zaman bu intihap dolayı-
siyle Nisabı Müzakere Kanununun meriyeti hak
kında ' bir kayıt vazedilmemiştir. Mühmel 
kalmıştır. Onun için iki ay sonra mevkii me
riyete ve tatbikay vazedilecektir diyecek olur
sak, yalnız intihaba ait değil; Nisabı Müzakere 
Kânununun hukuki malî bir çok mevaddı var
dır ki, orada kanun, sakit kaldığına göre, onla
rı da mühmel ve müşevveş bırakmış oluruz. 
Bu itibarla mesele, zannederim tamamiyle ta
vazzuh etmiştir. Takdir Heyeti Celilenizindir. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

HAMDI NÂMIK B. (İzmit) — Yaptığımız 
kanunlara herkesten ziyade biz riayete mecbu
ruz. Binaenaleyh, biz bîr kauun yaptık, -dedik 
ki; 5 Eylül tarihinden sonra intihap yapılamaz 
ve bu kanun alelade bir kanun değildir. Ka
nunu Esasiyi tadil mahiyetindedir. Binaen
aleyh yaptığımız Kanunu Esaside, diğer kaya-
ninin neşir ve ilânının tâbi olduğu kanuna te-
bean böyle iki ay geçmesine esasen mahal yok
tur. Hakki Hami Bey biraderimizin buyurduğu 
gibi, bunun meriyeti 5 Eylül tarihidir. Mamafih 

aynı zamanda o kanunda diyoruz k i ; intihabat 
yapılamaz ve iki ay zarfında icabet etmeyen 
âza Meclise kabul edilemez. Şimdi bunun ak
sini kabul ettiğimiz takdirde, aynı suretle bu
raya gelmiş Aydm Mebusu Veli Bey var; Sa-
ruhan Mebusu Muvaffak Bey var. Sonra geçen
lerde kabul edilmeyen İzmir Mebusu Fuad Bey 
vardır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarıbekir) — O, İs
tanbul Mebusudur. 

HAMDİ NÂMIK B. — İstanbul değil, İzmir 
Mebusudur. Sonradan intihap edilmiştir. Ha
berdar1 değilmiş, Meclise gelmiş. Binaenaleyh 
bıı bir Kanunu Esasidir. Tarihi neşrinden iti
baren muteberdir. Binaenaleyh ondan sonra ya
pılan intihabat; kanuni ve muteber değildir, 
reddî lâzımdır. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
müsaade buyurulursa bir noktayi arzedeceğim. 
Buyurdular ki, bes Eylûldan sonra yapılan in
tihaplar muteber değildir. Burada esas olacak 
sey tebligata bakmalı; vilâyata bunu Dahiliye 
Vekâleti' ne zaman tebliğ etmiştir? Bir şey ar-
zedeyim efendim. Tabiidir ki, biz de kanunsuz hiç 
bir arkadasın buraya girmesini istemeyiz. Şa
yet geç tebliğ olunmuş da bu intihap yapıl
mışsa... Gerçi o.kanunda 5 Eylûldan sonra in
tihap yapılmasın diyor. Fakat tebligat yapıl
madığından, yapılan intihaptan sıfatı mebusiyeti^ 
nezedecek hangisidir? Demek ki, mebdei bir 
kere nazarı dikkate alarak, vilâyata tarihi teb
liğini'-bir kere nazarı itibare alalım. Kendilerine 
tebligat vâki olmadan yapılan intihap muteber
dir. O vakit intihap hakkındaki kanun başka 
olur; sıfatı mebusiyeti nezedecek kanun başka 
olur. Sıfatı mebusiyeti nezedecek kanun mev
cut olmadığından, bunu daha ziyade tamik 
ederek, vilâyete tebligat yapıldıktan sonra in
tihap nasıl yapılabilir? Demek ki, Vana tebli
gat yapılmadığından dolayı intihabat devam et
miştir. Binaenaleyh tenevvür etmedikçe verile
cek karar, karar değildir. 

MESUT B. .(Karahisarı Şarki) — Kanunda, 
beş Eylûldan evvel intihap diyor. 

Dr. ALİ HAYDAR B. (Genç) — Efendim, bu 
zevat oradan hareket ettikleri zaman kanun vilâ
yete tebliğ edilmemişti. Malûmatları olma
dığından intihap devam etmiştir. Vandan çıktık
la nnda kanun tebliğ edilmemişti, malûmatları 
olmadığından intihap doğrudur, sıfatı mebusiyet-
1 erini nez'a hakkınız yoktur. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad)—Takr i r var, 
reye koysanız. 

SALİH E l (Erzurum) — Ortada bir mağ
duriyet var. Müsaade buyurun izah edeyim. 
Çünkü biz kendimiz bir kanun yaptık. Kanun
lar bir kitabı samittir. Bunu kitabı natık ha
line koymak için herkese, ilân etmek icabederdi. 
Bundan dolayı birinci defa mesuliyet bizimdir 
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efendiler! Çünkü yaptığımız kanunu kendi dairei 
intihabiyemize birer mektup ile olsun bile yazma
mışız. Sonra kanunda; bu tarihi neşrinden 
bilitibar meriüricra olacaktır veya falan daire 
buna bakacaktır dememişiz. Hükümeti mahal -
üyelere telgrafla olsun tebljğ etmek lâzımdı. 
Kanunu Esasi de bir kitabı samittir. "Çünkü bu 
adamların haberi olmadığı gibi /Hükümet de 
malûmattar değildir. Buraya geldiler. Ortada 
bir mazuriyet, mesuliyet var. Evvelâ kendimiz 
mesulüz; saniyen Hükümet. î lk önce şahsımız, 
sonra Hükümetimiz mesuldür; bu adamların 
zararını verip mahallerine göndermek lâzımdır. 
Değilse; madem ki, yapılan kanun tamim, edil
memiştir, bu adamlar da bundan haberdar de
ğildir. Hükümet zaten bilseydi intihap yapmaz
dı (Müzakere kâfi sesleri) 

MAHMUD SAİT, B. (Muş) — Efendim; beli
deniz iki mühim nokta .üzerinde Meclisi. Âlini
zin nazarı dikkatini celbedeıeeğim.; Evvelemirde 
Nisan iptidasında umum meyaniRda. intihap ic
rası emredilmesi üzerine Yandan intihap edi
len Âzayi Kiramın istifası vuku bulmuş, idi . Vi
lâyetten vukubulan istizan üzerine ,24 Ağustos 
tarihinde derecelen.dun- rey ihraz etmiş olarda
lar ıh izamı muvafık alamıyaeağı ve binaen
aleyh müeeddeden intihabat icrası vücub u em -
rohmmımtu. Vilâyet de şu emir üzerine intiha-
lıabata başlamış ve hatta beş Eylül tarihiyle 
Nasabı Müzakere Kanununun neşrini mütaakıp 
Riyaseti üeîileee keyfiyet umum meyanmda 
Van vilâyetinden istifsar olunmuş, ba telgraf-
name cevaben; intihabata beşEylûldan evvel 
mülıaşerei edildiği ' bildirilmiş ve- esa intihap 
vilâyet -ınevkezinde. beş EyMldan evvel ikmal 
edilerek rüfekayi kiramımızm mebuslukları ta
hakkuk etmiş;, fakat mülhakata intihar olun
muş ve mülhakat da ayrıca intihabat yapmış; 
merkezde beş Eylül dan evvel içtima mümkün 
olamamış. Ve binaenaleyh neticelen mazbata mu
ahhar, tarihle tanzim edilmiştir. Malumu âli
leri intihabat ekseriyeti azîmesdyle münhasıran 
merkezi bir şekilde cereyan etmiş veher taraftan, 
mülhakattan müntehibi saniler davete icabetle, 
âni olarak intihabı ikmal «dememişlerdir. 

İkinci nokta : Gerçi Nisabı müzakere Kanu
nunun ikinci maddesi mucibince yeniden âza in
tihabı caiz olamayacağı irae ediliyor ve üçüncü 

maddesinde de iki ay bilâ mazeret devam etmeyen
lerin müstafi addi zikrediliyorsa da, kavanhıi 

-esasiye makabline raci olarak değil» hiç olmazsa 
neşir ve ilânından itibaren mer'i olmasına göre> 

: tarihi 4ebKğinden, beş Eylülden itibaren mer'i 
olmasma göre, tapihi .tedvininden itibaren beş 
Eylülden itibaren iki ay müddet mürur eylemiş 
olduğu takdirce ıttüatMi, addolunmaları ve kabul 
edilmemeleri lâzmı gelir. Binaenaleyh şu esbabı 
mucibe dolayısiyle arkadaşlarımızın kabulü mu
vafık gelir mütalâasmdayim. (Reye, reye seda
ları) . (Müzakere; ikffl.i sadalan). 

Riyaseti Gelileye 
Müzakere kâfidir. Nisabı müjş^^rk^utıau 

sarihtir. Şubenin mazbatasışnnj reye vazt ite ruz-
nameye geçilmesini teklif eylerim. 

7 . I I .$337 
Tökad 

(Red. kabul sesleri). 

Riyaseti OöHleye 
Van Mebasu olan zatın intihabına beş Ey

lülden, evvel »başlandığı-' lahfeikîttı »resmiye ile | a -
. bit olmasına nazaran mumaüey4iin"mazere^irin 
şayanı kabul olacağı karariyle mebusluğunun 
kabulünü teklif «deüim. 

7 Şubat '1337 
I^ttrşa 

Operatör Emin 
(Red> rod sadaları). 
(Tokad' Mebusu Mustafa Beyin takii-ri tekrar 

okundu). 
REİS —'-Efendim şubenin mazbatasını kalıul 

edenler... (Red, red sesleri) (Anlaşıldı'Sesleri) 
(Gürültüler). 

KÂTİP RAGIB B. (Kütahya) — Tekrar 
okuyayım efendim. (Şubenin mazbatası,.tekrar 
okundu) (Kabul,, red sadaları). 

REİS — Kabul edenler ellerini «kaldırsın. 
Şube mazbatası ekseriyetle kabul edildi.-
,' HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Tâyini 
esami ile reye koyun! (Aksini reye koyun sada
ları) . 

B E İ S — Teneffüs. 



İ K İ N C İ OELSE 
Açılma saati : 2,45 sonra 

RElS — İkinci Reisvekili Hasan Fehmi Beyefendi 

KÂTİPLER : Ragıb B. (Kütahya), Cevdet B. (Kütahya) 

mmtm 

R E İ S — Celse kuşat edildi, ismail Bey hak
kında birinci şube mazbatası okunacak (Keddo-
lundu sesleri). Efendim Mazbata ikidir. Birin
cisi okunmuştu. 

A FEYZİ Ef. (Malatya) — Bunların reddini 
tâyini esami ile yapmalıdır. Üç aylık yoldan gel
mişler. İki aydanberi de burada bulunuyorlar. 
(Tâyini esamiye hacet yok sesleri). 

CEMlL B. (Kütahya) — Müsaade buyuru-
lur mu efendim? Bu okunacak mazbata yine aynı 
mazbatadır. Çünkü birinci şubeden üç mazbata 
yapıldı. Bunlar ismail ve Salih. Beyler naıııma-
dır. Tekrar mazbata yapılmasının esbabı, evrak 
boş bırakılmamak-içindir. Binaenaleyh reddedil
miş bir mazbatanın tekrar okunmasına lüzum 
yoktur. 

BÎR MEBUS B. — Hattâ müzakeresine de 
lüzum yoktur. 

FEYYAZ ÂLI B. (Yozgad) — Eeye vaze
dilsin: '-''• 

R E Î S — Mazbata ayrı ayrı iki zata mahsus
tur. On beş imzalı tâyini esami takriri de ver
diler. Fakat bu, tâyini esami muamelâtına taalluk 
edecek bir mesele değildi. Nizamnamei Dahilide

ki bu hususa aitt madde reyi işari ile olur diyor.Bi-
naenaleyh heyeti Celi I eniz nasıl arzu ederse öyle 
olur., (Reyi işari sesleri). Efendim şubenin maz
batasını ki, reddi mutazammındir, reyi âlinize vaz 
ediyorum. Şubenin mazbatasını kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın. Şubenin mazbatası ka
bul edildi. Binaenaleyh mazbatai intihabiye red 
edildi. 

TEKLİFLER 

1. — Bolu M abusu Yusuf İzzet Paşa ile re-, 
.filelerinin, seyyar jandarma teşkilâtının lağvına 
dair teklifi kanunisi (2/232) 

RElS — Seyyar jandarma kıtaatının lâğvi-
na dair Yusuf izzet Paşa ile rüfekasmın teklifi 
kanunisi ki Müdafaai Milliye Vekâleti Kadro 
Encümeni tarafından veriliyor. Bu teklif bir de
fa okunsun. Heyeti Celileniz arzu ederse Müda
faai Milliye Encümenine veyahut ruznamemize 
idhal ederiz. 

Riyaseti Celileye 
Mukaddema asayişi dâhilinin temini zarure

tiyle teşkil olunan süvari ve piyade seyyar jan
darma kıtaatına Jehülhamd ordumuzun gerek 
cephelerde ve gerek dâhilde her nevi vazaifi ifa 
edecek mertebede kesbi kuvvet eylemiş olması 
hasebiyle, lüzum kalmamış ve fazla masarif ihti
yarına siai maliye gayri müsait bulunmuş ol
duğundan ordu için lüzumu kalmayan bu teşki
lin 1337 bütçesine ademi ithaline Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretlerinin de inzimamı mu
vafakatiyle Muvazeni Maliye Encümeni Müda
faai Milliye Komisyonunca karar verilmiştir. 
Sene i cedide martı hululünden mukaddem kıta
atı mezkûrenjn terhisleri hakkındaki icabı halin 
şimdiden ifası için zirde mâruz maddei münferi-
dei kanuniyenin müstacelen kabulünü Heyeti , 
Umumiyeye arz ve teklif ederiz. 

Bolu Konya Konya 
Yusuf İzzet Vehbi Hacı Bekir 

Kastamonu Mersin 
Doktor Suad Salâhaddin 

İ. — Müdafaai memleketin teinini ve asa
yişi umuminin tesisi için Müdafaai Milliye 
Vekâletine merbut olmak üzere 7 Haziran 1336 
tarihli kanunla teşkili emir olunan seyyar jan
darma müfrezeleri 1337 senesi Martı iptidasın
dan itibaren mülgadır. 

2. — işbu kanunun icrasına Müdafaai milli
ye Vekâleti memurdur. 

RElS — Encümen namına söz söyliyecek 
var mı efendim? 

HÜSEYİN AVÎNI B. (Erzurum) — Reis Be
yefendi; Dahiliye Vekili de bulunsun, asayişe 
mütealliktir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim takrirde 
beyan olunduğu ve maddei kanuniyede yazıldığı 
veçhile; evvelce görülen lüzum ve zaruret üzerine 
tesis olunmuş olan bu seyyar jandarma alaylarının 
ilgasına ait bir meseledir. Malûmu âliniz Heyeti 
Aliyyenizin tensibi üzerine encümen teşkil ettik, 
orada uzun.boylu, arız ve amik tetkikatta bu
lunduk. Dairei aidesi Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinin de muvafakatiyle; buna bun
dan sonra lüzum olmadığına ve 1337 senesi mar
tından itibaren bu ihtiyaç münkati olacağından 
dolayı bu maddenin kabulünü teklif ediyoruz. 
Mesele bundan ibarettir. Bu masrafa taallûk edi-
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yor ve müstacel teklifi de vardır. Bugünkü ruz-
nameye alınıp müzakere edilmesi muvafıktır. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim. Bun
da iki şık var. Birisi Müdafaai Milliye Encüme
nine havale etmek, ikincisi; encümenin teklif 
ettiği veçhile, müstaceliyetini kabul edip ruzna-
meye dâhil etmek. Bunu Heyeti Aliyenizin reyi
ne arzediyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mem
leketin asayişine taallûk ediyor, encümene git
sin efendim. 

EEÎS — Encümene mi havale edelim, yoksa 
müzakere mi edilsin? Evvelâ müstaceliyet kara
rını reye vazediyorum. Müstaceliyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Ellerinizi indiriniz 
efendim. Müstaceliyeti kabul etmiyenler -el kal
dırsın. Müstaceiyet kabul edildi. Kadro, encü
menin teklifi; ruznameye alınarak müzakere edil
mesi yolundadır. Bunu reyi âlinize arzedece-
ğim. Kabul edenler el kaldırsın. Efendim ruzna
meye alındı, vekilin huzuriyle müzakere ederiz. 
Evrakı varide bitti. Bugün malûmu âlileri He
yeti aliyenizin kararı veçhile bütçe müzakere
sine geçeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Reis Bey 
bir takririmiz vardı, lütfen okunsun. 

OPERATÖR EMÎN B. (Bursa) — Efendim 
geçen gün ruznamemize birtakım mevaddı kanu
niye ithal ettik. Onları çıkardık. Yine böyle 
birer maddelik birtakım kavanin var. Meselâ as

kerde uzvunu kaybedenler hakkında bir kanun 
var. Elini, ayağını kaybedenlere el ve ayak 
yaptırmak için iki maddelik bir şeydir. Şunu çı
karalım. Bir de Afyon Karahisar - Antalya 
tarikinin yapılması hakkında bir maddelik ka
nun var. Onu da çıkaralım. Sonra Ankara'da 
bir telsiz telgraf tesisi hakkında ruznamemizde 
bir şey vardır. Halbuki böyle bir şeye lüzum 
yoktur. Onu da reddedelim, mesele bitsin. Mü
saade ederseniz yarın bunları behemehal çıkara
lım. 

REÎS — Ruznamemiz tertip edilmiştir. 
Emin Bey arkadaşımızın temenniyatını âti ruz-, 
nameye ithâl ederiz. Bütçe müzakeresine başlı
yoruz. Yalnız idarei merkeziyenin Ankara'dan 
daha münasip mahallere nakline dair uzun bir 
takrir var. Bunu da tensip buyurursanız He
yeti Vekilenin huzuriyle okuyup müzakere ede
lim (Münasip sesleri). 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 1336 senesi Muvazenei Umumiye Kanu

nu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

A) Maliye Vekâleti bütçesi 
RE t S — Maliye bütçesinin altmış birinci f as

ımdayız. 

P. M. 

61 

Nev'i muhassasat 

Levazım 
îcarat 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Kasa esmanı ve nakliye masarifi 

Hükümetçe 
teklif olunan 

5 000 
5 000 

10 000 
30 000 

500 

Encümence 
kabul edilen 

5 000 
3 000 

10 000 
30 000 

500 

Altmış bilinci faslın yekûnu 50 500 48 500 

REÎS — Maliye bütçesinin 61 nci levazım 
faslında Hükümetçe teklif olunan (50 500) lira, 
encümence kabul edilen (48 500) liradır. Söz 

alan yok, tadilname de yok, (62) nci fasla 
geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. (62) nci fasla geçildi. 

F. M. 

62 Taşra müteferrikası 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

6 000 6 000 

REÎS — 62 nci fasıl hakkında mütalâa var 
mı? 

FEYZÎ El" (Malatya) — Giden heyetler ta-
'rafından bir şey gelmedi. Hemen kabul edip ge
çiyoruz. 

MALÎYE VEKÎLİ PERÎD B. 

çesi içindir. 
REÎS — Efendim 62 nci fasıl hakkında başka 

söz alan yok, tadilname de yok. 63 ncü fasla 
geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. 63 ncü fasla geçilmiştir efendim. 

O 1337 büt- i 
— 113 — 
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, Nev'i muhassasat 

ö : 1 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen. 

68 M'ieadfi mütftuevvia 
1, M«aaanfî:i muhakeme 
2 Dö&tfaîp' e*#&fc*B*âBa#felftafciye ve teclidiye ve bendiye ve nak

l i y d i 
3 KkynıeÖi evmkî İatbiye^veHe^lidîye ve bendime ve nakliyesi 
4« Bftsamu dstaiâkiye'-bândrollkrı 
5 K^aktmakdiye^a«arifi 
t> Memucia hawırahı 
7 Maliye müfettişleri harcırahı 
8 Hiea«-memuı^acE ımıhaasasatı 
9 Tanriîi emlâk ve ̂  tadil kfyem tiîaıarâfi A 

25 000 

30 000 
50 000 
25 000 

0 
60 000 
10 000 

0 
20 000 

25 000 

30 000 
50 000. 
25 000 

0 
60 000 
10* 000 

0 
5000 

Yekûn 220 000 205 000 

BEİ&>— Btt îfasıİi &ökkıMâ« mütalâa var mı 
e&adimr; 

HÜSEYİN HÜSNÜ m,(ÎX®m^ — İki yüz 
beş bin lira değil mi efendim? 

BEİS:— Evet tad^name . ypki 64;ncöı fasla 
gegUmesâni kabtdbuyuranlar »el kaldıtaiı 64 neü 
fasla gerilmiştir efendim. 

Fr m Nev'i muhassasat 

64 Emlâki emiriye masarifi 
1 Hareırah ve yevmiye , 
2 MasarifiiaaöfeaaervHtt ..*,* 
3 Cibayet memurini -muvakkatesi oieuratı 
4 ; M^^f,tâtî!!önviYerilecek tohumluk'zahire ile çift hayvanat* es

manı 
5 Varidatı alman eml^k ve arazii emiriyenin inşaat ve tamiratı 
6 Oöıeti ra«fel*^iden müdevver çiftlikât maaş ve masarifi 
7 Efcfal.:.httfaaâiifcn etrafındaki mahallerinbedeîi istînrlâki 
8 Tefevvii* olunan «salâki gayrfrnenkule bedelâtı 
9 Emlâk ve mebanii emiriye icarat ve mukataatı vakfiyesi 

Yekûn 

Hükümetçe 
teklif olunan 

6 000. 
10 000̂  
10 000 

10 000 
15 000 
1 500 

0 
20 000 
3 500 

Encümence 
kabul eâilen 

3000 
10 000 
10 000' 

10 000 
15 000 
1 500 

0 
20 000 
3 500 

76t)Û0 73 000 

— 64'-Jft©ü'i£asıl hakkında söz alan yok, 
tadtlhamede yok}? binaenaleyh 65 nei fasla geçil

mesini kabul buym'anlar el kal dimin» 65 nci fas
la seçildi efendim. 

P. M. 

m: 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif edilen- kabuHedüen 

1 MalsandıklarrawAeibâyet''olunan ağnam masrafı 
2 Mâlsandıklarmea cibayet olunan aşar masrafı 
3 , .Düyunu O t̂tlfcniye idaresine tevdi olunan varidat cibayet mas-

4 Tahsilat komisyonlarım âmyi gayri muvazzaf ast yevmiyesi 
5 Tahsüttaimurları devriyesi 
6 Ücreti imlâiye 
7 Evrakı nakdiye aidatı tahsiliyesi 
8 Kâtibi adillere ita olunacak • aîdâ't 
Ot 'Tİi i i^üifm^fei^ masrafı ,. 

10v SÖvati;/tûlmMda'^riyem bideli' 

50 000 
50 000 

30 000 
10000 
mm 5 000 
25.000 
15 000 
75.000 

IOÎ'900 

50 000 
50 000 

30 000 
10 0Ö0 
10 000 
5 000 

25>00() 
15 000 
75 000 

İÖI 900 

Yakfou 
114 — 

371 900 :ooo 
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BEİS — Buyurun Hamdi Namık B. j 
HAMDI NAMIK B. (İzmit) ,— Efendiler, 

siyaseti maliyemize hakikaten bir istikameti ce- | 
reyan verdiklerinden dolayı takdir etmeği bir va
zife edindiğim Maliye Vekili Ferid Beyefendiye I 
Meclisi Âlinize getirdiği malî kanunlar
dan dolayı hücum ettiğimin yegâne sebebi; bü
tün vergileri yalnız köylülere tahmil etmesinden 
dolayıdır. Binaenaleyh, bendenizin 65 nci-fa
sılda Heyeti Celilenize iki teklifim var. Bun- ! 
lardan biri ağnam diğeri aşardır. Eğer ver
gilerin köylüden ziyade erbabı servetten alınma
sı ki, - Heyeti Aliyenizce de matlûp budur - bu 
arzedeceğmr teklif de budur. Kabulünü istirham 
ederim. Malûmu âliniz ağnam zamanı -geliyor. 
Bendeniz diyorum ki: ağnam resmini kesilecek 
ve ihraç edilecek hayvanattan alalım. Bu suretle 
beş milyon masraftan da kurtulmuş oluruz ve 
bunu kesilecek ve ihraç edilecek hayvanattan al
dığımız zaman bunun vergisini yalnız zengin ve 
tacir olanlar vermiş olaeaktrr. 

İkincisi aşar meselesi, efendiler; hepimiz bili
yoruz -ki, âşaiı ihale ettiğimiz zaman mültezim
le* köylülere envai mezalim icra ediyor. Biz 
emaneten idare • ettiğimiz zaman yine memurları
mız biı?; çok suiistimal ve halk üzerine türlü ta-
addiyat • icra ediyorlar. Son zamanlarda üçüncü 
bir şekil olmak üzere üç senenin vasatisini al
dıktan-sonra köylüye zimmet kaydediyorduk. 
Bu da köylü için bir zulümdür. Binaenaleyh, 
beiidenİE teklif' ediyorum. Aşarın beş senelik va
satisini 'aldıktan sonra o köyün aşarı neden iba
ret ise vergi üzerine taksim suretiyle halktan 
toptan ve makMan alalım. Meselâ bir köyün 
âşarr on bin kuruş ve bir köyün'vergisi iki bin 
kuruştur. Bü iki bin kuruşu bittabi elli veyahut 
altmış kişi veriyor. Yüz kuruş, elli kuruş, ve-
ren^ar/ Bu on' bin kuruş aşan, iki bin kuruş 
vergiyi tediye eden ahaliye mütesaviyen taksim 
etîöfek suretiyle aşan istifa ederiz. Bunda bende
niz iki faide tasavvur ediyorum. Birincisi elli 
dönümü olan bir adam malûmu atîleridir ki, ba-
zan? yirmisini ve bazan otuz dönümünü zeredi-

B3SİS— Hamdi Bey, bu mütâlâatınız vari
data taallûk ediyor. Varidat bütçesinin müza
keresi-esnasında hakkınız tamamen mahfuzdur. 
O vakît 'söyliye^iHrsiniz. 

HAMBÎ NAJİftt B. — Masarifattan kur
tulmak için bu suretle yapmak lazımdır. 

BEİS — Mâsarifiâtın tenkisine müteallik 
mütalâatımzı serdesiniz,J Varidatın sureti ciba-
yetiîie ait mütaiâaiıhızı varidart bütçesine bıra
k ı n ^ Mev^u: hııriçme^çdaaajrtnıa. 

ÖAMDÎ ^M3ak'B^(Itevamia) — Zaten bi
tiydi efendimi; Buıfoesımîiyöû masrafı muciptir. 
îkjnei bir faide efendilerj biz de arazinin bir 
kiKMiOTukayy^ic, bir, kısmı gayrimûkayyettir. 
Bmt^a^^wbeatoie;ik8ylü"olduğum halde ve 
yjü. dönüm aradm buluaâuğu ^hâlde, kısmı âza-
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mı gayri mukayyet olmasından dolayı köyün 
vergisine az iştirak etmiş kimseleri, az aşar ver
mek için, onları icbar etmek mecburiyetinde .ka
lırım. Şu suretle tahriri araziyi de yapmış olu
ruz. Binaenaleyh; bu suretle aşarın vergi üze
rine taksim suretiyle istifasını teklif ederim. 

BEİS — Efendim, Söz alan üç arkadaşımız 
var. Hacı Mustafa Efendi, Cemil Bey ve saire. 
Fakat nazarı dikkatlerini celbederim ki, masari-
fâtm tenkisine1 ait mütalâatlarmı serdetsinler, 
Varidat hakkında; söz söylemesinler. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Bende
niz de onu söyliyeeektim. Lüzum kalmadı artık. 

j CEMİL' B. (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
I bu- 65 nei fasılda (10İ 900) lira olarak tahsil

darların yem bedeli namiyle bir masraf görüyo
rum: Halbuki bütün gezdiğim, gördüğüm, re-
yülayin müşahede ettiğim yerlerde tahsildarların 
yemlerini köylüler verir. Hattâ her köyde her 
hane muhtara birer kile arpa vermek- ile mükel
leftir. Madem ki> bunların arpalarını köylü ve
riyor. Biz bunlara ne için arpa ve yem bedeli 
verelim! Ya bunu kanunen menetmeli, hattâ top
layan muhtarı tecziye- etmeli veyahut bu masra-

I fi kaldırmalı. Bu beyhude bir masraftır. Ma
demki, tasarrufa muhtacız ne için böyle bir ta
kım lüzumsuz masrafları bütçemize koyupta ka
bartalım? Bugün tahsildarların maaşları beş yüz 
kuruştur. Fakat bir tane münhal vukubulduğu 
zaman yirmi tane talip çıkıyor. Demek ki, tah
sildarlık büyük bir kazancın menbaadır. Tah: 
sildarlar köylerde her türlü.rezalet, her türlü ir- . 
tikâbı yapıyorlar. Bu mürtekipler© arpa bedeli 
vermekle ne için bütçemizi kabartalım? Velhasıl 
bendeniz bunun tayyini teklif ediyorum. 

.VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, Cemil Be
yin buyurdukları gibi, köylülerimiz veriyor diye 
bunu buradan kaldıracak olursak onu da köylü
lere ayrıca- bir salgın yapmış oluruz. Yalnız 
tahsildarlara! süvari olanı var, piyade olanı 
var. Süvari olanın maaşı basşkaâır. Çünkü atı
nın parası ve yemi veriliyor. Şu halde zaten on
ların maaşını millet temin etmiştir. Bunu bu
radan kaldırmak -lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ FEBİT B, — Neyi kal
dıracağa efendimi 

VEHBÎ Ef, (Konya) — Yem bedelini... 
HACI AHMET B; (Muş) — Altmış beşinci 

faslın dördüncü, beşinci, onuncu maddelerine 
itiraz edeceğim. Şimdi heyeti tahsiliyeye veri-
lelgelen bü mevaddan mürekkep hayli bir para 
yekûnu-teşkil ediyor. Ezcümle süvari tahsildar-, 
Lamım yem bedeli yüz bir bin dokuz yüz lira. 
Vakıa ahali vermesin deniyor, fakat ahali kim
dir! Böyle alışmış. Hattâ tavuğunu bile kızartı
yor.1 Vermesin ahali pekâlâ. Fakat tahsildarın 
gözünü onunla bağlıyor. 

Bü muhakkaktır ki, yem bedeli için on para hiç 
bir tahsildar vermemiştir. Bendeniz tahsil memur-

— Ht 
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luğunda da bulundum, malmüdürlüğünde bu
lundum, kaymakamlık vekâletinde bulundum. 
Mümkün olmadı. Hiç bir zaman mümkün ol
madı. Ahali kabul etmiyor. Binaenaleyh evvel
ce bir teklifi kanunide bulundum Zannederim 
Lâyiha Encümenine gitmiştir. Onda; vergiler 
iein beşer senelik bir cüzdan ihdasını talep et
miştim ve her cüzdanda münhasıran beş senelik 
tahsilat ve teklifat mukayyet bulunacak ve bir 
bedel mukabilinde ahaliye verilecektir. . Yergi
lerin; kabul olunan idari teşkilât mevaddı ahkâ
mından olan Şûra heyetlerinin marifetiyle tah
silini talep etmiştim. Bunu lütfen Lâyiha En
cümeni bir gün evvel intaç etsin, Heyeti Aliyeye 
takdim etsin. Zaten bu sene için masraflar 
geçmiş. Bunun ademi kabulünü talep etmek za
ittir. Yalnız gelecek sene için olsun bunun tay-
edilmesıini teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Encü
men namına söz söyliyeceğim. Efendim, müza
kere olunan bütçe' olduğu malûm ve müzakere 
1336 senesi Şubatının yedinci gününe gelmiş 
Bu para şimdiye kadar sarf olmuş geçmiştir. 
Neyi tenzil edeceğiz? Geçti bu. 1337 senesine ge
lince; Heyeti Aliyenin 1337 senesi için teşkil et
tiği kadro encümenleriz tensik komisyonları var
dır. Bu tensik komisyonlarında - Maliyede - Ben
deniz de dâhilim. 1337 senesi masarifi tahsıiliyesi 
için uzun uzadıya müzakere cereyan etti. 1337 de 
bunlar başka bir şekilde gelecek, Heyeti Aliyeye 
de arzedeceğiz. Söz söylemek zannederim bey
hudedir. Çünkü bu sarfolunmus bir paradır. 

ABDÜLHAK TEYFİK B. (Dersim) —-Efen
dim, bendenizin arzedeceğim meseleyi Mazhar 
Müfit Bey söylediler. Malûmu âliniz bir darbı
mesel vardır. Derviş Buharayı geçmiş, biz hâlâ 
tarikat soruyoruz. Bu para milletin kesesinden 
alınmış ve sarf edilmiş. Binaenaleyh evvelce de. 
arkadaşlar tarafından izah edildiği veçhile em
rivaki hâlini almıştır. Uzun uzadıya müzakereye 
hacet yoktur. Maddeleri tetkik edelim. Kabul 
edelim. Mesele bundan ibarettir. 

MALİYE Y. FERİT B. — Efendim, rüfekai 
muhteremenin söyledikleri doğrudur. Tabiî sar-
fedilmiş bir şeydir. Fakat cevapsız bırakmak 
mümkün olmadığı için arzu buyurursanız cevap-
larrnı arzedeyim. Aşara ait sözleri varidat büt
çesine bırakıyorum. Beyefendinin teklifi, son
ra tahsildarların hayvan yemlerinden bahisı bu
yurdu. Malûmu âliniz bunlar süvari tahsil
darlarına aittir. Süvari tahsildarlarına verilen 

' yem . bedelidir. Maaşlarında fark. vardır buyu
ru Idu. E^et maaşları arasındaki fark yüz elli 
kuruştur. Yüz elli kuruşla tabiî at beslenemez. 
Binaenaleyh bu yem bedeli zaruridir. Amma bu
yuracaksınız ki, ahali bunu veriyor. Bendeniz bu
nun taraftarı değilim. Memleket var tamamiyle 
verir, bazı mahaller veremez. Binaenaleyh ver
mesi" lâzımgelirse, buyurdukları gibi, halka salgın 
olur. Katiyen kabili tecviz değildir. Bizim ya

pacağımız daima intizama doğru gitmektir. Bu 
parayı veren millettir. Binaenalejdı gerek vesaiti 
saircmizle, memurini idariyemizle Dahiliye Yekâ-
îetinin tamimi ile, ahalinin vâki olacak şikâyet
lerini isti m a ile, mahakimimizin gösterecekleri 
salabetle •vesaire ile halkı bu salgından kurtara
lım. Maksat budur. Yoksa biz bu parayı kese
lim, ahali versin. Bu katiyen doğru bir şey de
ğildir. 

EMİN B. (Ergani) — Zaten yediriyoıiar. 
MALİYE V. FERİT B. — Yedirmeyiniz. 

Yed.irmemeye çalışınız. Şikâyet ediniz. Binaen
aleyh süvari tahsildarı mevcut olunca, ' nitekim 
süvari jandarmasının hayvanına yem verdiğimiz 
gibi, tahsildarlara da bunu vermek mecburiye
tindesiniz. Bazı mahallelimiz vardır ki, böyle 
yem vermek değil, tahsildarlarımızı sopa ile ko
vuyorlar. Bu ııoktai nazardan zannetmeyiniz ki, 
yem, bilmem ne, kolaylıkla verilmiştir. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim; 
bendeniz bütçeye ithal edilecek bir teklifte bulu
nacağım. Tahsildarlar malûmu âlinizdir ki, 
kefalet ile tâyin olunurlar ve bunların bir çokları 
kefaletinin bir kaç misli parayı zimmetine geçi
lip kaçarlar. Sonra millet borcunu kuzu gibi ge
tirip verir. Bu masarif bütçesi kadar milletin 
üzerine bir külfet teşkil eden şey yoktur. Masarifi 
tahsiliye diye milleti böyle ezeceğimize bence bil-
memki; ciheti tatbikiyesinde Maliye Vekili Bey 
muvaffak olabilecek mi? Biz aşar gibi doğrudan 
doğruya bir tahakkuk ve tebliğ memuru ile köylü
ye borcunu tebliğ edersek zannederim ki, köylü 

ikinci vereceği cezadan korkarak tesviyei deyn eder. 
Biz böyle vâsi mikyasta bir şeyi kabul etmiyelim. 
Şimdiye kadar gelmiş âdatı sakimemizden bir 
şeydir. Millet nasıl aşar borcunu veriyorsa, bir 
aşar muhasebecisi, icra memurluğu, aşar gibi 
bunu da ister, bidayette biraz müşkülât çekilse 
bile, ikinci sene kolaylaşı.r Hem bu bârı 
başımızdan kaldırarak üzerimizden atarız. 
Temenni olunur ki, bu cihet nazarı dikkate 
alınır. Masarifi tahsiliye diye bizim gibi fakir 
bir millet bu kadar parayı nasıl verir? Efendim, 
kanun da yapsak üstüne arpayı da verir, tahsil
darı da besler. Bugün bunları köylülerden kes
tiğiniz gün tahsildarlar vazifelerini terkederler. 
Bu katiyen böyledir zannediyorum. Teklifim 
mümkün olan şeydir ve köylüye bugün tahsildar
lık lâğvolmuş derseniz... 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Nasd denir? 
O memurlar yine tahsildardırlar. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Şimdi 
geçende Heyeti Umumiyenin müzakeresinde ar-
zettiğim gibi, Şarkışla'dan geçiyordum. - Bu ci
het hakkında da kendilerinden de cevap istirham 
ederim - Orada bana dediler ki: bu zam yapıl
mazdan evvel bizim kazanın varidatı umumiyesi 
(4900) lira idi. Aşar, ağnamdan maada bu (dört) 
bin liraya mukabil.(3200) liraya on tahsildar 
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besleyoruz. Rica ederiz. Siz orada ne yaparsınız? I 
Bu gibi işlere bakmaz mısınız? Bizzat orada Hü
kümet memurları: bunu bana söylediler. Demek 
bugün köylü işitse ki, tahsildarlar lağvedilmiştir. 
Daha evvel getirir, borcunu verir. Evvelden bir | 
takanı şeyler vardı, bir kaç defa veriyordu. Yine I 
borcundan kurtulamıyordu. Şimdi intizama gir- j 
miş zannediyorum. Yenileri de yoktur. Fakat j 
ne olursa olsun, millet bıkmıştır. Bunlar fazla 
olarak (370) bin lira masarifi tahsiliye veriyor. 
Ben zannediyorum ki, halk borcunu anlar anla
maz getirir. Maliye bir sıene bunu tecrübe etsin, 
ikinci senede bunu belâganmabelağ tahsil eder. 

MALİYE VEKİLİ FERİD B. — Efendim; 
Maliye Yâkâleti kadrolarını tensik etmek üzere teş
kil buyurduğunuz Kadro Encümeni ile doğrudan 
doğruya vergilerin tahsil edilmesi bilmem ne 
demek oluyor? Çünkü aşarı ya emaneten ida
re ediyoruz, ayrıca memurlar gönderiyoruz ve
ya iltizama veriyoruz. O zaman da mültezimin me
murları gidiyor. Yani aşarı «ibayet, bunun gibi 
vergileri almak üzere her "halde yine bir memur ı 
vardır. Bazı arkadaşların teklif ettiği gibi bu
nu elan borçlarını kapatmıyan Heyeti ihtiya- I 
riyeye terketmek vardır. Yahut tahsildar va-
sıtasiyle tahsil etmek vardır. Heyeti ihtiyari-
yeler, kabzı bal usuliyle para tahsil ettikleri za- j 
mandanberi hesaplarını kapatamamışlardır. Bu 
tarzdaki tecrübeler kabiliyeti tatbikiyesi olma
dığı sabit olmuş bir usuldür ki, biz buna rücu 
edemeyiz. Bir tahsil memuru muhakkak lâzım
dır. Biz bugün kabul ettiğimiz esas dairesin
de bin mükellef üzerine bir tahsildar tâyin edi
yoruz. -Bazan tahsil edeceği mikdar, bilhassa 
arazi vergisi gibi, beher dönüme yirmi para isa
bet ettiği cihetle, gayet cüz'i bir erkamı tahsil 
etmek mecburiyetindedir. Zannederim ki, umu
mî bütçe müzakeresinde arkadaşların itirazla
rına cevap vermiştim ve demiştim ki : Maliye 
bir dönüm bile olsa bunu tahsil mecburiyetinde
dir. Bunu tahsil etmezsek tabiî mesul oluruz. Bu 
noktai nazardan onun arkasından gezmek mec- ı 
buriyetindeyiz. Maamafih biz bu tahsildarların | 
şeklini ihtimal ki, 1337 senesinde mahallerine 
göre tefrik etmek, tesbit etmek böylece birer 
mıntaka suretine kalbetmek üzere teemmül ediyo
ruz, Kadro encümenlerinin buna dair mütalâa
ları vardır. Heyeti Celilenize arzedilecektir. Fa- I 
kat bunun haricinde böyle eğer vergimiz varsa | 
muhakkak tahsildarlarımız da olacaktır. Tahsil- | 

dar olmadan bu vergilerin cibayet edilmesinin 
ihtimali mefkuttur. İhtimali yoktur. 

HÜSEYİN AYNÎ B. (Erzurum) — Bende
niz birşey arzedeyim. Noktai nazarım şudur efen
dim: Bugün tahakkuk memuru olur. Kazaya gi
der tahsil yapmaz. Tahsildara, deynini tesviye 
etmeyenler etsin der. Köylü getirir, kendi dey-
ııini tediye eder. Etmeyenleri icraya verirsiniz. 
Köylü o sene büyük bir külfet ihtiyar eder. 
İkinci sene borcunu istemeden verir. 

MALİYE V. FERÎD B. — Eğer biz böyle 
herşeyi icraya, mahkemeye düşürecek olursak köy
lünün dadu feryadını görürsünüz. (Müzakere kâfi 
sesleri). 

REİS —-Efendim altmış beşinci, fasıl bak
landa müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görüldü. 

Kütahya Mebusu Cemil Beyin takririni oku
yunuz. 

Riyaseti Celileye 
Maliye süvari tahsildarlarının- arpa bedelinin 

üç yüz otuz yedi bütçesine ithal edilmemesini 
teklif ederim. 

Kütahya 
Cemil 

REİS — Cemil Beyin bu teklifini nazarı mü
talâaya alırsanız Muvazenei Maliye Encümenine 
havale ederiz. 1337 bütçesi geldiğinde düşünürüz. 
Şimdi okunan takriri kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Alınmadı. Başka tadilname yok. Altmış 
altıncı fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Altmış altıncı fasla geçildi. Altmış al
tıncı fasıl hakkında mütalâa, var mı efendim? 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Efendim şu 
bütçenin fasıllarının, maddelerinin mütalâa za
manı geçmiştir, şimdi kabul etmediğiniz takdirde 
bu maddelerin, ne olmak ihtimali vardır? Zaten 
şubat bugün yedi. Kabul etmemişiz, bir faj^da 
yoktur. Bendenizce bunun tehiri günahtır. Bu 
bütçeyi Muvazenei Maliye Encümenine verelim. 
Bir madde olarak masrafı kabul etsin. Biz de 
heyeti, umumiyesiyle kabul edelim. Ye bu günle
rimizi 1337 bütçesine hasredelim ki gelecek sene 
de emrivaki karşısında bulunmıyalım. 

REİS — Efendim Suad Beyefendinin mütalâ
aları Heyeti Celileniziıii reyi âlinize arzedildi. 
Nizamnameye ve Heyeti Celilenizin kararına gö
re muamele yapıyoruz. Okuyunuz 66 ncı faslı. 
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Nev'i Muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

G6 Muamelâtı! nakdiye masarifi 
Bankı Osmani şubeleri ikramiyesi 
Bankı Osmani Komisyonu 
Faiz ve aciyo 
Akça nakliye ve bendiyesi 
Reddiyat 
Alman Hazine bonolarr faiz ve masarif komisyonları 

9 000 
3 8 000 
50 000 
15 000 
250 000 

0 

9 000 
18 000 
50 000 
15 000 
250 000 

0 
Altmış altıncı faslın yekûnu 342 000 342 000 

REİS — (342 000) lira, altmış altıncı fasıl 
hakkımda mütalâa var mı (Hayır sesleri). 

VEHBÎ E t (Konya) — 66 nci fasılda beyân 
olunan Bankı Osmani şubeleri ikramiyesi, Bankı 
Osmani faiz akçesi vesaire. Bu, iki yüz elli bin 
lira ediyor. Bu Bankr Osmani Vm Hazineye olan 
taallûku nedir? Bu paralar neden veriliyor? Bil
mediğimden Maliye Vekilinden soruyorum. 

MALÎYE V. FERÎD B. — E fendim bu fa
sılda (250) bin lira var. Galiba bu (250) bin li
ra zannederim yanlış, (150) bin liradır. Reddi-
yatı bilirsiniz. Buyuruyorlar ki : Bankı Osmani 
şubeleri ikramiyesi nedir? Efendim, malûmu âli
niz Osmanlı bankası, Osmanlı Devletiyle, mevcut 
bulunan bir mukavele mucibince, Devletin resmî 
banka muamelâtın] ifa etmekte, bu suretle Ha
zine! Maliyede bulunan fazla bir parayı muha
faza etmekte, nakli nükud muamelesi yapmakta
dır. Bu esaslar üzerine bir mukavele münakittir 
ve bu mukavele caridir. Bunun içerisinde» şube
ler ikramiyesi diye bir şart vardır. (.) da bir 
maddei müzeyyele olmak üzere, memleketin içe
l'i sinde bankanın nüfuzunu iltizam ettiğinden 
dolayı Maliye vaktiyle falan filân yerde... hattâ 
varidatı olmadığı halde bile, ahalinin ihtiyacını 
temin etmek ve ticareti tevsi etmek için Bankı 
Osmaniyi kabul etmiştir. İşte Bankı Osmani şu
beleri dedikleri bunlardır. Bu mukavele muci
bince bir takım şubeler vardır ki Bankı Osmani 
oralarda istemediği halde Hükümetle mukabil 
mukaveleye müsteniden tutmuş, şubeler açmıştır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu mukave
leye müsteniden buna mukabil birşey verilmiş 
midir? 

MALÎYE V. FERİD B. — Hayır verilme
miştir. Fakat mevcut olduğu için, ileride muame
leli mahsubiyesi icra edildiği zaman nazarı dikka
te alınmak üzere, bu para buraya vazedilmiştir. 
250 bin lira reddiyatır. Biliyorsunuz ki reldiya-
tın sonradan iadesi tahakkuk ederse işte bu fa
sıldan iade edilir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bankı.Os
mani' lerin yaptıkları bu muamelâtı Ziraat Ban
kaları daha iyi yapabilir. 

MALİYE" V. FERİT) B. — Ziraat Bankası
nın vaz ye tesisi başkadır. Bankı Osmani, bir 
Devlet bankasıdır. Aynı zamanda ticaretle, işti
gal eder. Bütün para, nükud m imine!esiyle işti
gal eder. Halbuki Ziraat Bankası bu muamelâtı 
yapmaz. Ziraat Bankası, ahaliye muhtaç olduk
ları paraları ikraz etmek vazifesiyle mükelleftir. 
Binaenaleyh öbürünün muamelâtı başkadır. Bi
risi Maliye Bankası, diğeri Ziraat Bankasıdır. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim bu 
mukaveleyi tanıyıp tanımryacağımıza dair bir ka
rar vermedik. 

MALÎYE V. FERİD B . — Bugün Osmanlı 
Bankası, evvelce münakit mukavele dolayısiyle 
Maliyenin paralarını muhafaza etmekle ve muha
faza ettiği paralara faiz tediye, etmekle ve nakli 
nükud muamelesi yapmakla mükelleftir. 

ABDÜRRAHMAN LÂMÎ Ef. (Ayhıtab) — 
Bu sene yapılmış ma, yoksa iktisat edilmiş midir? 

MALÎYE-VEKİLİ B. — Efendim henüz bir 
şey tediye edilmemiştir. Fakat reddiyat muame
lesi yapılmıştır. Bu faiz Ziraat Bankasiyle ak
dettiğimiz istikrazat faizidir. 57 bin şu kadar lira 
tediye edilmiştir. 

BÎR MEBUS B. — Reddiyat emanet hesa
biyle olmaz mı? 

MALÎYE V. FERÎD B. — Efendim, Emanet 
yapmak içinde bunu yine reddiyat faslından ver
mek lâzımdır .Emanet hesabına kaydedilir» fa
kat nereden vereceğiz? 

REÎS — 66 neı fasıl hakkında başka söz 
alan yok. Tadilname de yok. 67 nci fasla geçil
mesini arzu edenler lütfen el kaldırsın. 67 nci 
fasla geçiyoruz. 

KÂTÎP — 67 nci fasıl Maliye Tatbikat mek
tebi «sıfır» ikinci kısım birinci bap: Darphane. 
68, 69 ncu fasıllar sıfırdır. 

F . M. Nev'i Muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif edilen kabul olunan 

70 2 Meskukât darbı masrafı, esmanı ve ıslahı meskukât masrafı 
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HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim 

Darbhane masarifi namiyle bütçeye 50 bin lira
lık bir tahsisat dereedilmiş. Bunun lüzum ve im
kânı olup olmadığını bilememekle beraber» bu 
50 bin liranın henüz sarf edilmediğini anladığım 
için, beyhude masraf kabartmamak ve İm mas
rafa göre yine halkın üzerine bir yük yükletil
miş olmamak için, bu paranın tayymı bendeniz 
teklif ediyorum. 133-7.bütçesinde ayrıca mevzuu-
bahis olur. 

MALİYE y . FERİ D B. —- Efendim; geçen 
de. arzetmiştim ki; Darbhane masrafı ve esmanı 
ve ıslahı meskukât masrafı biliyorsunuz ki 
Rusya 'dan vâki olan vaitler dolayısiyle bir takım 
şevler almaklığımız lâzımgeliyor. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarıbekir) — AJdınız 
mı Beyefendi! 

MALÎYE V. FERÎT B. — Evet bir kısmını 
aldık. Sonra efendim; bundan maada mesku
kâtımızı ıslah etmek üzere böyle bir miktar ra
kam buraya koymak mecburiyetindeyiz. Malû
mu âliniz bunu eylülde takdim ettiğim için bura
ya konmuştur. Maalesef bir şey sarf edilmemiş
tir. Yani sarfetmeğe muktedir olmuş olsa idik 
sarfedeeektik. Fakat sarfedemedik. Şimdi bu
nu kaldıralım buyuruyorsunuz. Efendim; zaten 
evvelce Heyeti Celilenize dedik ki; masarif 
bütçesinde hakikaten bir takım, zait şeyler var
dır, Fakat bunları zaruret ve bütçenin ikmali 
noktai nazarından koyduk ve böylece mevcut 
bulunan bir kısım tahsisat ve masarifimiz sar-
fedilmiyecektir. Bunları bir kalem olarak ten
zil edeceğiz. Muvazenei Maliye Encümeniniz 
böylece tasarruf edileceğini söyledi. Bendeniz 
onu kaimi ettim. Bu da onun içerisindedir. Şim
di bunu ha çıkarmışınız, ha çıkarmamışınız, yek
diğerinin aynıdır. Burada bilfarz 300 bin lira
lık bir masraf gözüküyor, halbuki biz ona mu
kabil 58 bin lira sarfetmişiz. Bütün bu fasıllar 
böyledir. Herbiri bu suretle sizi işgal ederse 

izaai vakit ederseniz. Çünkü bu tarzca» sarlşdil-
memiş erkamın bugün tesbit edilmesi iktifa; eder. 
Şimdi bugüne kadar-üç yüz bin liradan elli bin 
lira kaydetmişim. Fakat acaba bu 5£ bin l i r^ 
mıdır,' yoksa bir kaç gün içerisinde; 67 bin lira mı 
olmuştur? Bunu bugün tesbit etmenin imkânı 
olmaz. 

Bu noktai nazardan kabul buyuracağınız şey
lerde de vuzuh olmaz. Bendeniz derim ki ; -bu
nu bırakınız, bunları tahkik, edeyim. Fakat bun
dan sonra yirmi gün içerisinde ne .sarfedileceği 
bilinsin. O noktai nazardan bendenizin fikrimi 
kabul buyuracak olursanız ve bunların üzerin
de arizü amik tenzil ile iştigal etmektense fasıl
ları sırasiyle ve süratle kabul etmek daha ziya
de maslahata muvafıktır. Çok vakit geçireceğiz. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Bu bütçe bir^kö-
rebe oyununa benziyor. IJzunuzadıya vaktimizi 
izaa ediyoruz. Şu fasıl ve şu maddede 30Chbin 
lira yazılmış, fakat bunun bir kısmı sarf edil
miş, bir kısmı sarfedilmemiş. Meskukât için 50 
bin kuruş sarf edilmiş. (Elli bin lira sesleri)-. 
Bu maddelerin uzunuzadıya tahkikinden bir şey 
çıkaramıyacağız, çünkü hayalî bir oyundur. 
Rica ederim fasıllar, maddeler okunsun, biz de 
kabul edelim. Vakit geçiyor. Gayet mühim ka-
vanin vardır. 

Riyaset Celileye 
Elli bin liranın bu sene sarfedilmemiş olma

sına binaen gelecek sene, meyzuubahis olmak 
üzere bunun tayymı teklif ederim. 

Karesi 
H. Basri 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. (Zaten tayyedilmiş sesleri). Kabul 
edilmedi. 

Efendim; 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80 nci fasıllar sıfırdır. 

F. M. 

81 

Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

Hazinei Evkaf muhassasatı 
Evkafı hümayun 
Tevliyet 
Cevami hademesi 

Hayrat ve müberrat tamiratiyle ı 
Tekâya taamiyesiyle lalımı tâyinatı 

ye karşılığı 

Faslın vekûnu 

0 
100 000 
30 000 
25 000 
6 500 

139 000 

0 
75 000 
15 000 

0 
6 500 

96 500 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Cevami 
hademesi masarifi otuz bin lira iken Encümen 
15 bin lira olarak kabul etmiştir. Malûmu âli
leri bunlar 83, 85 senesine kadar Hazinei Ev
kafın malı idi. O vakit tahmis yaptılar. O va-
kite kadar tahmisin tutarı malumu âlileri ga

yet ehven idi. Meselâ bugün 10 bin liraya sa
tılan köy o vakitte sekiz bin kuruş, yedi bin 
kuruş. Böyle idi ve o nispette tahmis yapmış
lar. Bugün bir cami hademesi ücreti bir sene 
zarfında sekiz, on liradır. Aylığı iki mecidiye 
oluyor. Pekâlâ; bir kere cami imamlarının, 
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hademesinin vazifesini düşününüz* Sobanın ba
şında duran ne bilir? Sabahleyin soğukta camie 
gidip, minareye çıkıp inmek kolay mıdır? Son
ra'-efendim, bunlara ayda iki mecidiye verili
yor» îki mecidiye ile bugün tavuk beslenmez. 
(Sevaptır sesleri). Böyle sevap olmaz. Sevap 
ta para ile olur. Böyle iken şimdi Hazinei Ma
liye bunların 10 bin liralık bir köyünü - ki 
bugün belki 200, 300 bin lira edecektir - bun
lar vaktiyle tahmis ^Umduğundan dolayı cami 
müstahdemini bir lira maaşla, iki lira maaşla 
kalmış. Pekâlâ; ona bir şey demiyoruz. Lâkin 
şimdi 12 lira madenî para verecek iken onun 
mukabilinde kaime para veriyoruz. Ondan son
ra bizim Encümen ne için yaptıysa anlamıyo
rum. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Eksiktir, istiye-
eeğiz. Yani yanlış tayyedilmiştir. 

BASİM B. (Sivas) •— Maliye Vekili Ferit. 
Beyefendi izahat versinler bu hususta. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Malûmu âliniz 
bütçe eylül zarfında verildi. Tabiî diğer devair-

' den ve uzak yerlerden haber alınamıyordu. O 
zamanki habere göre; bunun 75 bin lira ile ka
patılabileceğini Muvazene Encümeni tahmin et
miştir. Biz yüz bin koymuştuk. Muvazene En
cümeni 75 bin olacağını talimin etmiş ve bunu 
hüsnü niyetle tenzil etmiştir. Şimdi aldığımız 
malûmata göre bu para kâfi değildir. Bu pa
ra 93 600 lira tahakkuk ediyor. Şubat nihaye
tine kadar koyduğumuz 100 bin lira doğru olu
yor. 

ABDURRAHMAN LÂMÎ Ef. (Aymtab) — 
Efendim, Aymtab hariç kalmıştır. Defteriniz
den ihraç ettiniz mi? 

MALÎYE V. FERÎT B. — Bu defterimiz 

F . M. Nev'i muhassasat 

93 bin 562 lira gösteriyor. Tevziat bedelini 100 
bin lira koymuşuz ki bu fazla para Ayıntab'a 
da kâfi gelir. Binaenaleyh 25 bin liranın ilâve
sini teklif ediyorum. O zaman 121 bin lira ede
cektir. Yüz bin liraya mukabil. Bu suretle ka
bulünü istirham evlerim. (Kabul sesleri). 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Müsaa* 
de buyurunuz, bir şey soracağım. Beyefendi; 
zatı âüniz bütün vergilere madenî parayı naza
rı itibare alarak zammettiniz. Siz alacağınıza 
böyle beş misli zammediyorsunuz da vereceğini
ze ne için böyle zammetmiyorsunuz? 

MALÎYE/V. FERÎT B. (Devamla) — Efen
dim; Hoca Efendi Hazretlerinin esas itibariy
le hakları vardır. Fakat Malûmu âliniz, mevcut 
bulunan mukarrerat ile mukayyettir. Maaşat 
haddi zatında br kanunla muayyen olduğu hal
de Tahsisatı Fevkalâde Kanunu diye millet ta
rafından bir kanun yapılmamıştır ve tezyit 
edilmemiştir. Maamafih bendeniz esas olan şu 
faslın tamanriyle halledilmesini Seriye Vekili 
refiki muhteremimden zaten rica ettim. Dedim 
ki: Bu tarzda yapılmakta olan bu tevziat ve saire-
nin maliye ile alâkası vardır. Bu meseleyi asıl 
kökünden halledelim. Senevi verdiğiniz şu mik
tardır, bu suretle bunu doğrudan doğruya Ev
kafa verelim ve böyle Maliye bütçesine her sene 
bir fasıl açmaktan kurtaralım dedim. Zatı se-
mahatpenahileri ile bu hususta yapılacak tet-
kikat neticesinde bu meseleyi halletmeğe çalışa
cağız. (Olmaz sesleri). 

REÎS — 81 nci fasla 25 bin lira daha zam-
miyle 120 500 lira olarak itasını tensip 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

82, 83, 84, 85 nci fasıllar sıfırdır. 86 nci fas
lın müzakeresine geçiyoruz. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

86 Vilâyat idarei hususiy esine ait aşar hissesi muadili 1 500 000 1 500 '000 

REÎS — 87 nci fasla geçilmesini kabul bu- | yuranlar el kaldırsın. Kabul edildi. 

Nev'i muhassasat F . M. 

87 Vilâyata muavenet olmak üzere verilecek olan 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

100 000 100 000 

• MALİYE VEKÎLÎ FERİT B. — Efendim, 
Müsaade buyurunuz. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
şimdiye kadar kaç bin lira verilmiş, onu izah et
sinler? 

MALÎYE VEKÎLÎ FERİT B. — Efendim, 
Vilâyata muavenet olmak üzere verilecek bu pa
radan on beş bin lira kalmıştır. Binaenaleyh, 
yüz elli bin lira daha ilâvesini teklif ediyorum. 
Mahımuâliniz, bunda vilâyatı şarkiye idarei hu-

susiyelerine ait olan sarfiyatta dâhildir. Bina
enaleyh. yüz elli bin lira ilâvesini teklif ede
rim ki, iki yüz elli bin lira olur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler, 
yedi aydanber'ı Yunanilerm işgali altında kalan 
livamızın iki nahiyesi lehülhamd işgalden kur
tuldu, Anadolu Hükümeti milliyesine iltihak et
ti, zaten mülhak idi. Bize ilk telgraf olmak üze
re gayet sevinçli bir şey yazıyorlar. Bunlar 
Bal atî a Sarnıç nahiyeleridir. Esasen Balat için 
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üç yüz otuz senesinde kaza tahsisatı konulduğun
dan derhal huraya kaymakam tâyin edildi. İşitti
ğimize göre bu gibi düşman elinden kurtulan 
idarei hususiye memurin ve muallimim cidden 
acınacak bir haldedir. Hükümet böyle Yunan 
işgali altından çıkmış ve bize iltihak etmiş olan-
yerleri nazan itibare aldı mı, almadı mı? Ferit 
Beyefendiden bu hususta izahat isterim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Kariyclo-
ri mi buyurdunuz, nahiyeleri mi? idarei husu
siye buralarda var mıdır, yok mudur? Saniyen 
idarei hususiye memuru varsa maaş almış mı, al
mamış mı? Tetkik, benim salâhiyetim dâhilinde 
değildir. Dahiliye Vekâleti bu meseleyi tetkik 
eder, para lazımsa bana söyler, veririm. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
• vilâyata muavenet faslının müzakeresinde bu

lunduğumuz için bendeniz bu istihlâs edilen yer
ler hakkında Hükümetin nazarı dikkatini celbet-
mek istiyorum. Orada bulunan muallimler, ka-
viyyen zannettiğimize göre, açtır, ve buyurduk
ları gibi her ikisi de nahiye değildir. Birisi ka
zadır. Herhalde Hükümetin nazarı dikkatini 
eelbediyorum. Buralara acısınlar, buralar mah-. 
vıperişan olup kalmıştır. 

REÎS — 87 nci fasla 150 bin lira ilâvesi tek
lif ediliyor. Zammı teklif edilen 150 ,bin lira 
ile fasıl 250 bin liraya baliğ oluyor. Tadüname-
•de yoktur. Binaenaleyh, zammiyle beraber fasıl 
hakkındaki müzakereyi kâfi görüp 87 (Â) faslı
na geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. (Ekseriyet kalmadı sesleri). Kabul edil
di. 87 (A) faslına geçildi. 

F . M. Nev'i nmhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

87 (A) Posta,, telgraf ve telefona muavenet 853 059 850 000 

REİS — Efendim, tadilname yok, söz alan da 
yok. 

ÖMER VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, 
dâiniz bu 87 nci fasılla Posta, telgraf bütçesi 
beyninde mükerrerlik görüyorum. Çünkü mua
venetin ciheti izah edilmemiştir. Posta bütçe
sinde 1 350 000 liradır. 850 bin lira masarifi 
tabiidir ki, o bir milyonun içinde dâhil olmak 
icabeder. Şayet dâhil değil de ciheti masarifi 
ayrı ise Maliye Vekâletinin izahı lâzımdır. Bir 
de bütçe müzakeresine başlamazdan evvel ih
vanı kiramın bazısı bir şey teklif ettilerdi. Bu 
teklif halâ ifa edilmedi. 1337 bütçesinde, Ka
nunu Esasimiz mantuku veçhile müfredat 
bütçesinin verilmesi lâzımdır. Yoksa bu erka-
mı hakkiyle tetkik kuvvei kutsiyeye muhtaç
tır. Tabiî bazı mühim işler vardır k i ; masrafı 
fazla görürsek tenkis, az görürsek tezyit edece
ğiz, bu tezyit ve tenkis muamelesini mutlaka 
bilmek lâzımdır. Böyle erkamı mücerrede ile 
olmuyor. Şimdi Maliye Vekili vaadi katî ver-
s ;n ki, mutlaka müfredat cetveli tabedilip gel
sin. Şayet deniyorsa ki; masraf olur, tabiî bu 
mühim şeyde masrafa muhtacız Tabedilsin. 
vaktiyle müfredatı ile gelsin diye teklif ediyo
rum. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Efen
dim, bütçe müzakeresine dair Nizamnamei Dâ
hilinin dokuzuncu faslının 86 nci maddesinde; 
maaşat, tahsisat, yevmiye, harcırah, maaşatı zâ-
tiyenin tezyidi miktarı ve memuriyet ihdası ve
ya kavanin cetveli haricinde bütçeyi tezyide dair 
bir teklif ve tadilname ve bütçeye bir maddei 
mahsusa dercine dair mebuslar bir şey dermcyan 
edemez deniyor ve yine 86 nci madde; tezyidi 
masrafa ait verilecek teklifler hakkında Muva-

zenei Maliye Encümeninin mütalâası almmadık-
ça teklif edilemez, deniyor. Maliye Vekili Be
yefendi istediğine para ilâvesini teklif ediyorlar. 
Şu nizamname mucibince bu teklif evvelâ Mu-
vazenei Maliyeye gider. Muvazenei Maliyenin 
mütalâası alındıktan sonra reye müracaat olu
nur. Bendeniz böyle zannediyorum. 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎT B. — Efendim, 
Ömer Efendi Hazretleri bütçe müfredatını sual 
ediyorlar. Esasen müfredatını tamamen tab 
hiç bir yerde âdet değildir. Maamafih Bütçe 
Encümeninizin Hükümetten istediği müfredatı 
Hükümet vermeğe mecburdur ve vermiştir. Bu^ 
nu Heyeti Celilenize takdim eden Maliye Vekâ
leti değildir, Bütçe Encümenidir. Hangi tafsi
lâtın buraya ilâvesine lüzum görürse tabettirir 
ve Heyeti Celilenize takdim eder. Binaenaleyh, 
müfredat meselesine tabiî bendeniz muhatap 
değilim. Sonra kendileri gayet iyi bir itirazda 
bulundular. Posta, telgrafa muavenet meselesi, 
bir de bütçesi olduğundan, mükerrerdir dediler. 
înşaallah 1337 bütçesinde bunu görmiyeceksiniz. 
Bunu buraya koyuşumuzdan maksat, posta ve 
telgraf muamelâtındaki hali tezebzübü izale ve 
ıslâh noktasındandır. Biliyorsunuz ki, Posta ve 
telgraf idaresi havale akçalarını yemiş, bu gibi 
paraları hep kendisine sarfetmiştir. İşte bura
da görülen para, o tarzda vâki olan ve 1336 se
nesinden beri devredilmiş olan vaziyeti ıslah ar
zusuna müpteni olarak konmuştur. Meselâ mü
teahhitlerin paralarını vermemiş, bu suretle bu 
paranın bir kısmı verilmedikçe posta havale 
muamelâtının iadei tesisi imkânı kalmaz. O nok-
1*îi1 Tl fi 7S\ T*(ı ftYl 

ÖMER V E H £ Î Ef. (Konya) — Beyefendi 
Hazretleri, devairi sairenin bütçelerini Zâti f,li» 
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1 nız vermez misiniz? Öyle ise evvelâ müfredatı is-
1 tentelisiniz. Bu Heyeti Umumiyeye niçin gelmi-
1 yor? 
1 MALÎYE VEKİLİ FERİT B. — Eneümeni-
1 riiz a,rziı ederse bütün M f e tabedip versin. 
1 BEİS — Müsaade buyurunuz. Muhavere et-
1 meyiniz. Evvelâ Heyeti Gelileye şunu arzede-
1 yim ki, Bütçenin sahibi Muvâzene Encümenidir. 
1 Öerhâlde sorulan suale cevâp vermek, izah et-
1 iriek lâzıntğelir. Muvâzene Encümeni Marnına 
1 Bütçeyi müdâfaa edecek kimse görmüyorum. Fa-
1 kat Mr İtiraz dernieyan ödilnîedikçe Eiıcümene 
1 neyi vereyim? Encümen kendi malına sahip ol -
1 muyor fki... 

HASAK BASKİ B. (Karesi) — Efendim, 
1 hakikaten.Muvazenei Maliye Encümeninin bir 
1 mevcudiyetini görmüyoruz. Bilmem Mazhar 
1 Müfit Beyefendi çekildikten sonra mı böyle ol-
1 muştur? Burada her fasıl hakkında icabeden iza-
1 hâtı Muvazenei Maliye Encümeni^ bize vermeli-
1 cür-

5 —TAKRİRLER 
ı • 
1 * 1. — Karesi Mebusu Hasan Basri Beyin, Ba-
1 :'Tatıâ)e Sarnıç muallimleri maaşaU hakkmdaki 
1 tâkmri. 

REİS — Basri Beyin bir takriri vardır. Bu 

•F. M. • . Nev'i muhassasat 

89 Masarifi gayrimelhuza 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bu seneki 
masarifi gayrimelhuza neye baliğ oldu? Rica ede
rim, Vekil Bey cevap versin. 

MALİYE V. FERİT B. — Masarifi gayrimel- i 

F. M. Nev'i muhassasat 

90 Vefat eden memurların ailelerinin harçtı 

REİS — Doksanıncı fasıl hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Tadilname de yok. 

', " F. M. * Nev'i muhassasat 

91 Hükümet konakları tamirat ve tevsiat 

MUSTAFA KEMAL B. "(Ertuğral) — Böyle 
bir inşaat yapılmış mıdır? 

MALİYE V . F r E R İ T B . — Devairi Hükümet 
olur da inşaat yapılmamış olur mu? On bin lira 

F. 'M. • Nev'i muhassasat 

. 1337 C : â 
| takrir rakamlara taallûk etmiyor. Heyeti Veki-

leye tevdii için verilmiştir. Heyeti Vekileye tev
diini tensip buyuranlar el kaldırsın. Kabul edildi. 

1 . 8 7 ne i (A) faslı hakkında bir takrir var. 

Riyaseti Celileye 
Posta ve "Telgraf ve Telefon İdaresinin vari

datı masarifine tekabül etmiyorsa tekabül ettiril
mek lâzımdır. Ayrıca maliyeden bir milyon li
raya yakın muavenet ifası caiz değildir. Nazarı 
dikkate alınmasını teklif eylerim. 

Ertuğrul 
Neeib 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Efendim, Ma
liye Vekili Ferit Beyin izah buyurdukları .gibi, 
bir çok havalâtı tediyeye imkân bulamadığından 
dolayı posta ve telgraf müdiriyetini idame et
mek zaruri bir şeydir. Hattâ arkadaşlardan 
Bitlis mebusları bir takrir vermişlerdi ve şikâ
yet etmişlerdi. Onun için biz Posta ve Telgraf 
Enejümeni namma teşebbüsatta bulunduk ve pa
ranın verilmesini temin cttik._ Bu, zaruri bir 
şeydir. 

REİS — Okunan takriri nazarı mütalâaya' 
alanlar el kaldırsın. Kabul edildi. 

88 nci fasıl sıfırdır, 89 ncu fasla geçilmesini 
tensip buyuranlar el kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

100 000 100 000 

İmza; kırk bin liraya baliğ olmuştur. 
REİS — Doksanıncı fasla geçilmesini kabul 

edenler el kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

abı 10 000 10,000 1 

Doksan Inrinci fasla geçilmesini kabul edenler 
el kaldıranı, kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 
teklif edilen kabul edilen 

ve ikmali inşaatı 30 000 30 000 

sarf edilmiştir. 
REİS — Doksan ikinci fasla geçilmesini ka

bul edenlere! kaldırsın. Kabul edildi. 

Hükümetçe Encümence 1 
teklif edilen kabul edilen 1 

92 • Şilinleri tahtı silâha alman ailelere muaveneti nakdiye 400 000 ; 250 000 1 
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HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Efendim, ma

lûmu âliniz; muinleri silâh altına alınan efradı 
ailelerine bir muaveneti insaniyetkârane olmak 
üzere kabul edilen bu meblâğ, hiç bir fayda te
min etmiyor. Verilen 30 kuruş, bir adamın iki 
günlük ekmek parası, bendeniz kudreti maliyemiz 
müsait olsaydı bunun üç yüze iblâğını isteyecek
tim. Fakat maalesef istitaatı maliyemiz buna 
müsait olmadığı için bu temenniyi izhara imkân 
yoktur. Efendiler, hepimiz biliyoruz ki, bu para
ların onda biri bu biçare ailelerin eline geçmiyor, 
tahsildarlar vesair memurini maliyenin elinde 
kalıyor. Binaenaleyh bu hiç bir fayda temin 
etmediğine rağmen, maalesef ahlâk noktai naza
rından bir çok fenalık tevlit ediyor. Binaenaleyh 
bunun imkânı varsa (300) yapalım, değilse bu
nu bütçeden kaldıralım. (Doğru sesleri). 
. MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Reis 
Beyefendi; encümen namına söz istiyorum. 

' V E H B Î ' E t (Konya) — Efendim, Hamdi 
Beyin bu hususta tamamiyle fikrine iştirak edi
yorum. Bu aile maaşatı ehline vermiyorlar. 
Hakikaten doğrudur. Tahsildarların, malmü-
dürlerinin v-esairelcrin ellerinde kalıyor. Sonra 
kasabalarda belki bin türlü müşkülât ile alabi
liyorlar. Biçare kadınlar köylerde hiç alamıyor
lar. Yani bu, hakikaten - büyük bir âr oluyor. 
Millet için ayrıca bir namustur. Efradı al, cep
heye götür, bıraktığı ailesine verilecek olan üç 
buçuk kuruşta da suiistimal yap. Yalnız Hamdi 
Nâmık Bej" üç yüze iblâğını mümkün ise yapa
lım, değilse tayyedelim buyuruyorlar. Yalnız 
buraya iştirak edemiyorum. Bütçeye konulmuş 
bir parada suiistimal vardın kaldıralım demek 
marifet değil, o parayı hüsnü istimal ederek, ma
hallerine verdirmek hünerdir. Verdirmenin ça
resini aramak hünerdir. Binaenaleyh Maliye 
Vekili bunun ne yolda mümkün ise çaresine bak
malı, bunları yoluna koymalı. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Efen
dim, encümen namına cevap vereyim. Efendim, 
muinleri tahtı silâha alman bu aileler tahsisatı 
için encümeniniz gazetelerde tenkide uğramıştır. 
Hükümet daha ziyade halkçılık göstermiş olduğu 
halde encümen dört yüz bin lirayı, iki yüz elli 
bin liraya indirmiş diye gazeteler bizi tenkit et
mişlerdi. Buna teşekkür ederiz. Bu, böyle de
ğildir. Burada sırası gelmişken bunu anlatayım. 
Öteki tahakkuk etmemiş bir miktardır. Biz bun
dan bir para kesmedik. Encümen hesap etti, 
(250) bin lira koydu. Hamdi Beyefendi buyur
dular ki, (30) kuruş kâfi midir? Filhakika kâfi 
değildir. Lâkin otuzar kuruştan (250) bin lira 
altı aylık tutarsa, üç yüz kuruştan kaç bin lira 
tutacağını bir kere düşünmekliğimiz lâzımdır. 
Sonra Hoca efendi hazretleri buyurdular ki; bu 
para ehline verilemiyor. Bu da doğru değil. 
Fakat bu. paranın tamamen eshabı istihkaka tev
di edilip edilmediği tabiî encümenin vazifesi de
ğildir. Fakat Maliye Vekili Beyefendi zannede

rim ki, böyle bir suiistimal yapılsa buna müsa
ade etmezler. Benijm arzetmek istediğim şey; 
hoca efendi hazretlerinin buyurdukları gibi, 
muhtacı muavenet olan bu aileler için zannede
rim Maliye Vekâletinden bir kanun gelmiştir. 
Bu kanun belki dört beş ay evvel gelmiştir. En
cümende mütalâa edilmişti. Fakat oradan sonra 
hangi encümene gitti, hangi dolaba kilitlendi 
kaldı bilmiyorum. 

SALİH E t (Erzurum) — Dolap değil, biz 
onu tetkik ettik, Maliye Encümenine gönderdik. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Bu kanun 
hububat tevzii hakkında mı idi? 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Askere 
gidenlerin ailelerinin iaşesi hakkında. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — En âlâ 
bir şey 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Maamafili 
encümenlerin dolabı da yok. Ceplerde geziyor 
kâğıtlar. Nereye gittiğini biliyorum. 

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Kavanini 
Maliyeden çıkmıştır. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Binaen
aleyh tahtı silâha alınan efradı ailelerinin ikda-
131li hepimiz arzu ediyorsak o' kanun lâyihası, 
hangi encümende ise biran evvel buraya getirsin. 

MALİYE V. FERİT B. — Çok teşekkür ede
rim. Mazhar Müfit Beyefendiye. Bendenizin altı 
ay evvel verdiğim bir kanundan bahsettiler. Ben
denizin batırma getirdiler. Bendeniz de bilmi
yorum, hangi encümende kaldı! Bu tahsisatın 
rer'i için bendeniz bir kanun teklif etmiştim. Bu
yuruyorlar ki, suiistimal var mı? Varsa Maliye 
Vekili kaldırır. Efendim, suiistimal miktarın 
kılletinden dolayı mevcuttur ve kalkması imkânı 
yoktur. Otuz kuruş; şimdi tasavvur buyurunuz. 
Bu otuz kuruşu tahsildarlardan muinsiz zavallı 
aileler alıpta ne yapsın? Bununla nasıl kendisini 
idare etsin? Tabiî bakıyor ki, bunun hiç bir 
kıymeti yoktur. Hiç bir şeye değmez. Almıyor ve 
tahsildara me'kel. oluyor. Bu suiistimali ref 
ederiz. Bir şikâyet vâki olursa şüphesizdir ki 
derakap takip ederiz. Fakat otuz kuruş için. kimse 
şikâyet etmez. Bu noktai nazardan bu paranın 
buraya vazedilmiş olması bir fayda değildir. 
hattâ bunun içindir ki bütçeyi Heyeti Celilenize 
takdim ettiğim zaman, tahsisat sekiz yüz bin lira 
olduğu halde dört yüz bin lira koymuştum. Dört 
yüz bin lirayı altı aylık olmak üzere, Eylül ni
hayetine kadar muhafaza etmiştim, ondan sonra 
tediye edilmemesini muvafık görmüştüm. Fakat 
Heyeti Celileniz kanunun tetkikine tenezzül bu-
yurmadmız. Bu vakte kadar devam etti. Devam 
ettiği için encümenin teklifi veçhile (250) bin 
lira değil, bendeniz bunun için (700) bin lira 
istiyorum. Şimdi (700) bin lira tahakkuk etti. 
Binaenaleyh (300) bin liranın daha ilâvesini tek
lif ediyorum. Heyeti Celilenizden talep ediyo
rum. Bu kanun muinsizlerin hakkı olmak üzere 
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bir paradır. Bazısı gelip almıyor. Fakat tahak
kuk etmiştir. Günün birinde isteyecektir. O 
noktai nazardan şüphesiz tahakkuk etmiş Devle
tin bir borcudur. Tediyesi meşruttur. Bu noktai 
nazardan bunu buraya ilâve etmek lâzımgelir. 
Ne zaman kanunu kabul buyurursanız, hem mu
insizlerin vaziyetini ıterfih etmiş olursunuz, hem 
de aynı suretle Devleti bu zait külfetten tahlis 
buyurmuş olursunuz. Fakat bendeniz çok kor
kuyorum ki bütçeye ait bütün kanunlar gibi, 
1337 de gelecek yine Mart muvakkat bütçesini de 
alacağız ve ilânihaye ne millete hizmet, ne Dev
lete hizmet edilecek, bu böyle devam edecek... 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bu üç 
yüz bin tiranın zammını talep buyuruyorsaniz... 
Şu halde demek oluvor ki muinsiz ailelerine bir 
kaç aydanberi maaş verilmediği anlaşılıyor. 

.MALÎYE V. FERÎD B. — Evet efendim. 
istemeyenler var. Fakat siz üç yüz bin lira tah
sisat veriniz, ben tediye edeyim. (Doğru sesleri). 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Muva-
zenci Maliyeden başka arkadaşımız yok ki mü
dafaa edelim. 

REİS — 92 nci fasıl hakkında müzakereyi 
kâfi görüyor -musunuz? Kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi börüldöü. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Maliye bütçesinin 92 nci maddesinin ihtiva 

ettiği muinleri tahtı silâha alınan ailelere mua
veneti nakdiye faslındaki (250) bin liranın, 
efradı askeriye maaşatmrn beş liraya iblâğ edil
miş ye ailelere verilen otuzar kuruşun tahsildarlar 
yedinde kalmakta bulunmuş olmasına nazaran 
bütçeden tavymı teklif ederim. 

7 şubat 1337 
îzmit Mebusu 

Hamdi 

MALİYE V. FERÎD B. — 1337 senesi için. 
HAMDÎ B. (îzmit) .— Günde kırk para eder. 

Kırk para nedir? 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Otuz kuruşa 

muhtaç olan fakirler var. Günahtır, günah!. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Birşey hatırlata

cağım. 
REİS — Efendim takririn sahibi söyledi. 

Takriri reyinize arzediyorum. Nazarı mütalâaya 
alırsanız Muvazenei Maliye Encümenine gönde
ririz. (Red sadaları) Takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya 
alınmadı efendim. 

Maliye Vekilinin bir zam teklifi var. Bu bir 
tahsisatı munzamme kanunile mi gelsin? Yoksa 
Heyeti Celileniz Muvazenei Maliye Encümenine 
mi havale edersiniz, yoksa burada mi kalsın? 
(Reddederiz sadaları). 

Bu zam hakkında bir mütalâa var mı? (Red 
sadaları, kabul sadaları). 

. MALÎYE V. FERÎD B . — Müsaade büyürü
nüz reddedersiniz. Yani buna o zaman müsaade 
edersiniz ki ben bu paraları artık vermiyeyim. 
Bu suretle pek ala... Yok Eğer kanunun devamı
nı kabul ederseniz bunu kabule mecbursunuz. 
İki türlü hareket olamaz. Yani reddedildiği tak-
drde bugünden itibaren bu paraları keserim. 

RASÎM B. (Cebelibereket) — Efendiler; va
tanın, Devletin, milletin hayatını, namusunu, ha
kimiyetini, istiklâlini muhafaza uğrunda hudut 
boylarında, cephelerde terki hayat eden evlâdı 
vatanın ailelerine... 

HAMDİ B. (İzmit) — Terki hayat değil bu 
efendim. Muinsizler... 

RASÎM B. (Devamla) — Yine o demektir 
efendini, sözümü kesmeyin rica ederim. Bu mu
insiz ailelere verilmekte olan ayda otuz kuruşun 
hiç bir manası yoktur. .Bu; büyük bir Devlet 
için ayıptır, çirkindir, sindir. Bunu ya insanca 
verelim ve bunlara bakalım veyahut ki bunu kal
dıralım. 

KADRİ B. (Diyarıbekir) — Kaldırılması mu
vafık değil, tezyit edelim. 

RASİM B. (Devamla) — Herşeyden keseleim, 
bu ailelere bakalım. Efendiler, Devletin şerefi, 
namusu bunu icabettiriyor. Bendenizin Heyeti 
mııhteremeden rica ve istirhamım budur. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim bu me
sele hakkında Müdafaai Milliye Encümeninde 
bir evrak üzerinde uzun uzadıya tetkikat yapıl
dı. Muinsiz ailelere otuz kuruş verilmek şartiyle 
sekiz yüz bin lira bir para tutuyor. Halbuki bu 
otuz kuruş verilse bile zaten gerek tahsildarlar 
elinde ve gerek müvezziler elinde kalıyor. Kalma
sa bile bir aile elinde bu para kibrit parası bile 
olmuyor. Biz bunu çoğaltmak için düşündük. 
Taşındık, her aileye (150) kuruş vermek için 
( 3 - 5 ) milyon liraya ihtiyaç hissediliyor. Aşardan 
kendilerine ve malûl olanlara miktarı kâfi za
hire vermek için bir kararımız vardır ve biz 
bunu yakında halledebileceğiz. Bu' meselenin ev
rak üzerinde yapılmasını temenni ederim. Bunu 
şimdilik müzakere etmiyelim. 

REİS — Efendim, mevzuu müzakere, Maliye 
Vekili Ferid Beyefendinin teklif ettiği 300 bin 
lira zammın idamesi mi? yoksa encümene tevdii 
meselesi mi? sözler bu noktaya maksur kalsın. 
Zaten müzakereyi kâfi gördünüz." Şimdi reyinize 
arzediyorum. Bu, 300 bin lira zammı kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi efen
dim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Encü
menin mütalâasını sormuyorsunuz!... 

REÎS — Efendim faslın yekûnu 550 bin lira 
oluyor. 92 nci faslın yekûnu (550) bin lirayı 
ihtiva, ediyor. Müzakereyi kâfi görüp 93 neü 
fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi efendim. 93 ncü fasıl otuz bin 
lirayı ihtiva ediyor. 
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F. M. . Nev 'i muhassasat 

93 Emlâki metrukenin idaresi ve tasfivc komisvonu masrafı 

Hükümetçe Encühıenee 
teklif olunan kabul edilen 

60 000 30 000 

REÎS — Doksan üçüncü fasıl hakkında mü
talâa var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 93 neü 
fasıl emlâki metrukenin idaresi ve tasfiye komis
yonunun masrafı otuz bin lira, bendenizee bu 
tahsisatın verilmesine lüzum yoktur. Bu tahsisa
tın maliyeye bırakılmasını teklif ediyorum. 

MALÎYE V. FERÎD B. — Efendim malûmu 
âliniz tasfiye komisyonlarının hizmetlerine ben
deniz nihayet verdim, fakat Teşrinievvelde ver
dim. O zaman işe başlamıştım. O zaman de vazi
felerine nihayet verdim. O zamana kadar tahak
kuk etmiş bir para vardır. Emlâki metrukenin 
idaresi o zaman mevcut olduğu gibi şimdi ötede 
beride çıkıyor, bu noktai nazardan otuz bin lira-
va ihtiyaç vardır. 

F. M. Nev'i muhassasat 

NUSRAT Ef. (Erzurum). — Emlâki metru
kenin idaresinden neyi kastediyorsunuz? Bun
lar vaktiyle ashabına tevzi edilsin diye bir ka
nun yapıldı. Henüz Meclise gelmedi. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Efendim, Erzu
rum'da da var, Bitlis'te de var, Şark'ta da var, 
Garp'te de var ve olacak ta... 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Masraf ihtiya
rına lüzum yok. 

REÎS — 94 neü fasla geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Gürültüler). Lütfen, 
reyinize tekrar müracaat ediyorum. 94 neü fas
la geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olundu efendim. 94 neü fasıl sıfırdır. 

94 neü (A) faslının yine birinci maddesi sı
fırdır. 94 neü (A) faslının ikinci maddesi var. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

A 
94 2 Büyük Millet Meclisi binasının tevsii için mubayaa olunacak 

mebani ile masarifi tamiriye 10 000 10 000 

REÎS — 95 nci fasla geçilmesini kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. 95 nci fasla geçil-

F . M. Nev'i muhassasat 

di. 95 nci fasıl (sıfır), 97 nci fasıl (sıfır), 98 
nci fasıl (sıfır) dır. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul olunan 

99 Memurin ve müstahdemini maliye tahsisatı fevkalâdei şehriyesi 1 460 000 1 360 000. 

MALÎYE V. FERÎT B. — Efendim, malû
mu âliniz tahsisatı fevkalâde bir kanunu mah
susla muayyendir. Her memurun mevcut maa
şı kabul edildikten sonra onun tahsisatı fevka
lâdesi, kanuna tebean verilmek lâzımgelir. Bu
nu biz (1 460 000) lira teklif etmiştik.* Encü
men (1 360 000) lira dedi. Halbuki tahsisat 
(1 460 000) liradır. Onun için yüz bin liranın 
buraya ilâvesi lâzımgelir. 

REÎS — Doksan dokuzuncu fasla. 
MALÎYE V. FERÎT B. — Evet efendim, 

bir milyon dört yüz altmış bin lira tahsisat efen
dim. 

NURÎ B. (Bolu) — Efendiler; bu fasla na
zarı dikkati âlilerini fevkalâde olarak celbedi-
yorum. Çünkü bütçede bu rakamı yirmi yerde 
göreceğiz. Bu yekûn on milyon lirayı geçiyor. 
(İşitemiyoruz sadalan). Şimdi şu okunan fasıl; 
memurinin tahsisata fevkalâde faslı. Bu, Maliye 
bütçesinde favkalâde bir fasıldır. Maliye bütçe
sindeki bu (1 360 000) lirayi Encümen kabul et
miş. Buna fazlaca nazarı dikkati âlinizi celbet-

mek isterim. Zira bu yalnız burada değildir. 
Bundan başka daha iki kısım göreceğiz ki, mec
muu on milyon liraya baliğ oluyor. Şimdi bu 
tahsisatı fevkalâdenin kabul olunduğu zamanla 
şim'diki zaman arasında, bendeniz kendi kana
atime göre, bir fark görüyorum. Bu kabul 
olunduğu vakit, malûmu âliniz bir pahalılık 
vardı. Memurin geçinemiyordu. Bu zam oldu. 

MAZHAR MÜFÎT B. (Hakkâri) — Şimdi 
ucuzluk var mı? 

NURÎ B. (Devamla) — Yine var pahalılık. 
Fakat o zamana nispeten ehvendir. Bugünkü 
zamanda bir fevkalâdelik vardır. Bu zamanda 
fedakârlık ister. Çünkü bugün biz halimizi, 
memleketimizi düşünecek olursak, o gün ile 
bugün arasında çok fark vardır. Çünkü elimiz
de, para verecek bir kaç. vilâyetimiz var. Üst 
tarafı elimizde yoktur. Bir kere o.zamanla bu 
zamanın bu iki cihetten farkı var. Sonra eğer 
fedakârlık yapılacaksa yalnız parayı -yerenler 
değil, parayı alanlar da yapmak lâzım gelmez 
mi? Çünkü parayı veren; vatanın evlâdı, alan-
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lar. da... değil mi efendim .? Mademki fevkalâde 
ahval içindeyiz, mademki fevkalâde zaruret için
deyiz, bütçemiz açıktır, herşeyimiz şöyledir, 
böyledir. Yani parayı alanların da fedakârlık 
yapmaları kanaatindeyim. (Sene bitmiş sada-
ları). 

Müsaade buyurun. Kânunuevvel zarfında 
bendeniz bir teklifi kanunide bulunmuştum. 
Lâyiha Encümenine gitti. Oradan çıktı, Muva-
zcnei Maliye Encümenine gitti. Fakat bütçe ile 
bu mesele geldi. Şimdi biz bu faslı bir kere ka
bul ettik mi, tabiî Dahiliyeyi de kabul edece
ğiz, diğerlerini de kabul edeceğiz, hepisini ka
bul edeceğiz. Hep bir olmak lâzım. • Şimdi ben
deniz lüzum.görüyorum. O verdiğim lâyihai ka
nuniye Muvazene Encümeninden buraya gel
medi. Bütçe Kanunu münasebetiyle şimdi bu 
teklifi tekrar yapmak istiyorum. Sene başı gel
di buyurdunuz değil mi efendim? Bendeniz Kâ
nunusaniden itibaren teklif etmiştim bu kanu
nu. Bir ayda. zamaimi fevkalâdenin umumu yüz 
altmış altı bin lira tutuyor. Yalnız Kânunusa
niden itibar edersek bu tenzil üç yüz elli bin li
ra tutmak lâzımgeliyor. , Şimdi bir hesap daha 
var. Malûmu âliniz, bu bütçede'bazı tahsisatı
mız Ağustostan başlamıştır, Temmuzdan başla
mıştır, Teşrinievvelden başlamıştır, Eylülden 
başlamıştır. Nihayet bu zammiyat on milyon 
lira hesap edilmiştir. Halbuki tam sene itiba
riyle hesap edecek olursak, umum vereceğimiz 
maaşattan, bu teklif mucibince gelecek sene 
için iki buçuk milyon lira bütçeden tasarruf 
icabediyor. Onun için bendeniz Encümende olan 
teklifi kanunimin bir suretini Makamı Riyase
te takdim ediyorum, ister bunu tadilname su
retinde kabul edin, müzakere edin, ister onu 
Encümenden getirttirin. Bu daha mühimdir. İs
terseniz bu faslın müzakeresi bugün kalsın, En : 
cümenin de mütalâası alınsın, yoliyle mütalâa 
olunsun. 

SALİH Ef. (Erzurum) —• Efendim, cenaze 
kokuyor, bunu defnedeceğiz. Bekletecek şey de
ğil. Bunu defnetmek doğrudur. 

NURİ B. (Devamla). — Sene mi bitti diyor
sunuz ? 

CEMİL B. (Kütahya) — Teklifiniz gelecek 
seneye aittir efendim. 

NURİ B. (Bolu) — Benim teklifim # Kânu
nusani iptidasmdandır. Bu bütçeye taallûk 
eden iki aylık var. delecek seneye de on iki ay 
var. (Gürültüler).' 

REİS — Muhavere yapmayınız efendim. Sö
zünüz bitti mi Nuri Bev? 

MAZHAR MÜFİT " B . (Hakkâri) — Efen
dim, memurinin tahsisatı fevkalâde! şehriyesi 
keyif ile değildir. Malûmu ihsanınız bir kanun 
vardır. . 0 kanuna tevfikan, o kanuna tatbikan 
kouulmuş bir paradır ve Heyeti aliyeniz bu 
tahsisatı fevkalâdeyi de hattâ Şubat nihayetine 
kadar verdiniz. Geçenki muvakkat bütçe ile ka- 1 

kadar verdiniz. Geçenki muvakkat bütçe ile ka-
vakkat bütçe verilirken tabiî Heyeti Aliyeniz 
hesap ediyor ve vergiler böyle tahsil olunacak ve 
.kemafissabık kanunlar caridir diyoruz ve böyle 
de kabul ediyoruz. Bir da kabul ettiğimiz bir 
paradır. Sonra demin de arzettiııı. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Mazhar Bey, bir 
kelime söylem ekliğime müsaade buyurulur mu? 
Kanunları kabul ediyoruz amma - kurnazlık di
yelim - Maliye Vekili kurnazlık edip daima sa
at 12 de getiriyor. Benim aklım ermiyor. 

MALİYE V. FERİT B. — Ben saat altıda 
getirivorum. Saat 12 de getiren sizsiniz. 

MAZHAK MÜFİT B. (Hakkâri) — Müsaa
denizle. Özürlünüz kabahatimizden büyük oldu. 
Bunu itiraf etmiş olduk. Maliye Vekiline aldan-
mıyalım. Şimdi efendim bu para, demin de 
arzettim ki, Şubatın bugün yedisidir. Şimdiye 
kadar maaşat verilmiş ve bu zamaim, kanuna 
tevfikan verilinin. Nuri Bey biraderimiz buyur
dular ki, iki ay, hangi iki ay? Kânunusani 
maaşlarını da almışlar, kaldı Şubat! o da bi
tiyor. Bütçede tadilât olacak, tasdik olacak da. 
Ben ümit etmiyorum ki, Şubat nihayetine kadar 
bütçenin müzakeresi bitsin. Bunlar gelip geç
miş» sarf edilmiş paralar. Hatta bu para İm 
m i kd arda kalsaydı razı olacaktık. Maatteessüf 
Maliye Vekili Bey buyurdular ki, bu bile kâfi 
gelmiyor. Daha bilmem kaç yüz bin lira ta-. 
h'ikkuk etmiştir. Zammını talep-ediyor. 

Nerede kaldı ki, keseceğiz? Fakat bu mü
nasebetle şunu da arzedeyim ki ; 1337 bütçesi 
Paıbat nihayetine kadar çıknııyacaktır. Martın 
birinci günü muvakkat bütçe yapmağa mecbur 
kalacağız arkadaşlar (Doğru sadaları). 

NURİ B. (Bolu) — Bendenizin teklifini ga
yet mühimdir. Mecliste ekseriyet yok. 

REİS —Şimdi efendim bu, bir teklifi ka
nunidir. Nuri Efendi, takririniz okunacak, re
ye koyacağım. 

Riyaseti C eli ley c-
Umumî bütçede husulü tevazünü tekvin ve 

temin için berveçhi âti mevadı kanuniyenin ka
bulünü teklif ederim : 

MADDE 1. — Umumî maaşatın derecatı muh-
telifosine göre vcilen tahsisatı fevkalâde tediya-
tmın yüzde yirmisi tecil olunur. 

• MADDE ?.. — İşbu kanun 1 Kânunusani 1337 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

MADDK 3. — İşbu kanunun icrayi ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

Bolu Mebusu 
Nuri 

'REİS -Efendini, okunan'takriri Muvazcnei 
Maliye Encümenine tevdi etmek üzere nazarı mü
talâaya alanlar lütfen el kaldırsın. (Ret snda-

I l an ) . Nazarı itibara alınmadı, 
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Maliye Vekili Beyin tahsisatı fevkalâdei şeh

riyeye ilâvesini teklif ettiği yüz bin lira idi. Bu 
yüz bin liranın ilâvesini kabul buyuranlar el 
kaldırsın... ' 

Efendim Maliye Vekili 'tahsisatı fevkalâdei 
şehriye faslına yüz bin lira ilâvesini tekif edi
yor. Ayrıca yalnız yüz biti lira ilâveyi reyinize 
arzediyorum (Ret sadaları). 

MALÎYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendim, 
neyi reddediyorsunuz i Kendi yaptığınız kanu
nu reddediyorsunuz. Ne demek ? Şubat gelmiş, 
bazı memurlar avans suretiyle Şubat maaşını 
da almış, bir de kanununuz var. Şimdi 1 460 000 
bin lira... Bunu ret ne demek? Bunun tabiatiyle 
buraya ilâve edilmesi lâzım. O kanunu ne za
man reddederseniz o zaman bu rakam da kendi
liğinden iner. ' 

VEHBİ E l (Konya) — Efendim, Maliye Ve
kili avans suretiyle vermiş olduğunu, bütçede 
tabiî tahakkuk edeni ve edeceğini istedi. Şimdi 
aynen bir rakamla istemiş olduğu şeye bugün 
Şubat için yüz bin lira istemekte bir mânâ an
lamam rica ederim. Esasen avans olarak biz ver
dik, bitti. 

MALİYE VEKÎLÎ FERÎD B. — Efendi Haz
retleri;. Maliye Vekili yaptığını da, istediğini de 
bilir. Maliye Vekiline verdiğiniz tahsisat dai
resinde bu para verilmiştir ve bu parayı ver
meğe Maliye Vekâletinin salâhiyeti' vardir. Çün
kü siz bana altmış beş milyon verdiniz. Ben 
(60) milyon suretinde kabul ettim. Fakat alt
mış milyon sarf edilmedi ve benim elimde şimdi 
bunların hepsini sarfetmeğe mezuniyet vr.rcVır.' 

I Benim bu parayi şimdi istemekten maksadım, 
bu parayı vermiyeeek olursanız fasıldan müna
kalesini isteyeceğim. Mesele bundan ibarettir. 
Yani bendeniz bu parayı sarfetmek için salâhi
yeti haizim. Fakat yalnız fasıldan fasla nakil 
muamelesi lâzımgelir. 

REÎS — Efendim, teklif edilen yüz bin lira
nın ilâvesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Gürültüler). ' 

Efendim, rica ederim. Bugün bu müzakere
lerin neticesi, müsbet veya menfi bir karar al
mak içindir. Reye vazedildiği zaman münakaşa 
çıkıyor. Âzayi Kiram ne suretle reye vazedildi-

î ğini anlayamıyor. Tekrar tekrar muamele olu
yor ve kıymetli vakitler kayboluyor. Noktai 
nazarlar taayün etti. Maliye Vekili Beyefendi, 
yüz bin liranın 99 ncu fasla ilâvesini teklif edi
yor. Kabul edip etmemek elinizdedir. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. Faslın 
yekûnu bir milyon dört yüz altmış bin oluyor.. 

VEHBÎ Ef. (Konya), — Reis Bey bir de ak
sini reye koyunuz, rica ederim. 

R E Î S — Kabul etmiyenler lütfen el kaldır-
l sın. Kabul edildi • Efendim şimdi kabul ettiğiniz 

zamlarla beraber Maliye bütçesinin yekûnu umu-
m i si altı milyon dört yüz on üç bin altı yüz yir
mi dokuz lira oluyor. Bu yekûnu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. Umum büt
çede ' heyeti umumiyesini tâyini esami ile reye 
koyacağım. Beş dakika teneffüs. 

. (Ekseriyet hâsıl olamadığından üçüncü celse 
• ITÜŞÖd edilmemiştir). 
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