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BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 2,10 sonra 

BEİS — Birinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KATtPLEB : Feyyaz AH Bey (Yozgad), Atıf Bey (Kayseri) 

RElS — Celseyi küşadediyorum. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak, 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

Birinci celse 

Birinci Beisvekili Musa Kâzım Efendinin 
tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hulâsa
sı kıraat ve tashihan kabul olundu. Maden ame
lesi Kanununun tefsirine dair îcra Vekilleri Ri
yaseti tezkeresi Adliye ve iktisat encümenle
rine, İstiklâl Madalyası kordelâsı intihabına 
dair Maliye Vekâleti tezkeresi Divanı Riyasete 
havale olundu. Şehbenderhaneler Rüsumunun 
tezyidi hakkındaki lâyihai kanuniyenin tesrii 
müzakeresine dair Hariciye Vekâleti tezkeresi 
okunarak mezkûr kanunun müzakeresi karar-
gir oldu. Divanı Temyizi Askerî teşkiline dâir 
Kanunun içtimai âtide müzakeresi tensibedildi. 
Hiyaneti Vataniye Kanununun tefsirine dair 
Adliye Encümeni mazbatasının badettabı müza
keresine karar verildi. Rusya Şûralar Cumhuri
yeti Ankara Mümessili Aralof Cenaplarından 
mevrut mektup kıraat edilerek cevap yazılması 
tensibedildi. Müdafaai Milliye Vekâletine on 
milyon liralık tahsisat itası hakkındaki Kanu
nun tesrii müzakeresine dair Müdafaai Milliye 
Vekâleti tezkeresi, Muvazenei Maliye Encüme
nine havale edildi. Lâzistan Mebusu Esad Be
yin bâzı nahiyelerde tapu daireleri teşkiline 
dair teklifi Lâyiha Encümenine, İsparta Mebu
su Cemal Paşanın Nizaınnanıei Dahilînin üç 
maddesinin tadiline dair teklifi Kanunu Esasi 
ve Nizamname! Dahilî encümenlerine havale 
edildi. Ergani Mebusu Emin Beyin hastalığına 
binaen tahsisatını tam almak şartiyle mezun ad
dedilmesine dair Divanı Riyaset kararı tâyini 
esami suretiyle reye konularak nisabı ekseri
yeti temin etmedi. Dersim Mebusu Diyap Ağa 
ile Bayezid Mebusu Hacı Mehmed Efendinin ve 
Kütahya Mebusu Haydar Beyin mezuniyetleri 

hakkındaki Divanı Riyaset karan kabul oluna
rak celse tatil edildi. 

İkinci Celse, 
Musa Kâzım Efendinin tahtı Riyasetlerinde 

bilinikat Müdafaai Milliye Vekâletinin 1338 se
nesi bütçesini tetkika memur heyetin raporiyle 
teklif eylediği levayihi kanuniye Muvazenei Ma
liye Encümenine müstaceliyet karariyle havale 
edildi. Hamdullah Subhi Beyin Maarif Vekil
liği zamanındaki muamelâtı tetkik etmek üzen1 

intihabedilmiş olan heyetin raporu kıraat ve 
müzakere edilerek teneffüs için Celse tatil olun
du. 

Üçüncü Gelse 
İkinci Reisvekili Faik Beyin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat ikinci Celsede müzakere edilen 
rapor reye konularak kabul edildi. 

(Dördüncü Celse hafidir.) 

Reisvekili 
•Musa Kâzım 

Kâtip 
Feyyaz Ali 

Kati]) 
Aüf 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz ist iyen 
var im? Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. TEZKERELER 
7, — Divana, harbce gıyaben idama mahkûm 

edilmiş olan Mardin yli Mahmudoğlıı Süleyman 'm 
av rakı hükmiy esinin gönderildiğine dair İcra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi 

REİS — Mahmudoğlıı Süleyman hakkında 
evrakı hükmiye vardır. Adliye Encümenine ve
riyoruz. 

2. — Gümrük Tarifesinin (B) ve (D) cet
velleri hakkındaki Kanunun tefsirine dair İcra 
Vekilleri Riyaseti teskeresi 

REİS - Zivnet eşyası kanununun tefsirine 
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dair Heyeti Vekilenin tezkeresi var. Adliye vo 
İktisat encümenlerine gönderiyoruz. 

3. •—• Tebdühava alan zabıtanın harcırahı 
hakkındaki kanım lâyihasının müzakeresinin 
teşriine dair Müdafaa Milliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Tebdilimva alan zâbitanın harcırahı 
hakkındaki kanunun tesrii müzakeresine dair Mü
dafaa! Milliye Vekâleti tezkeresi vardır. 

Efendim kanun lâyihası Muvazenei Maliye 
Encümenindedir. Oraya gönderelim. Tesri et
sinler. 

3. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Ukrayna Merkez icra Komitesinden mev
rut telgraf 

REİS — Ukrayna Merkez İcra Komitesinden 
mevrut telgrafname var. Okuyacağız: 
Ankara'da Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine 

Ukrayna Sovyet Hükümeti Murahhası Fevkal
âdesi General Fronze'nin Ankara'da bulunduğu 
esnada yapmış olduğu îtilâfname ile kendisine 
karşı gösterilen mihnıannııvazlığa kesbi ıttıla 
edilmiştir. Biz Ukrayna Merkez İcra Komitesi 
bu husustaki memnuniyeti arnikamızın tahtı ri
yasetinizde bulunan Türkiye Büyük Millet Mec
lisine iblâğiyle bütün Ukrayna ahalisinin ve 
hükümetinin işbu itilâf nameye sadakati tamme 
ile merbut olacağını ve bütün müşkülâta rağmen 
girişmiş olduğunuz dâvayı millînizde muvaffa
kiyeti tamme ile tetevvücünüzün temennisiyle 
ihtiramatı faikamızın kabulü. 

Merkez İcra Komitesi 
Reisi 

Rakoski 

SALlH Ef. (Erzurum) — Bunun bir defa 
daha okunmasını rica ediyorum, iyi anlıyama-
dım. 

SÜLEYMAN SIRRT B. (Yozgad) — Anlı-
yan anladı. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Bir «tahtı hnııa- , 
ye» meselesi var.. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Kâtip). — Hayır efendim, 
«Tahtı riyasetlerinde» deniyor. 

4. ~ MAZBATALAR 

7. — 1337 senesi Muvazenei Umumiye kanu

nunun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (1) 

RElS — 1337 senesi Muvazenei Umumiye 
kanun lâyihası ve Avans Kanunu var, okunacak. 

HASAN FEHMİ B. (Gümûşane) — Reis 
Efendi müzakere mi edeceğiz? 

REİS — Evet efendim. 
HASAN FEHMİ B. (Gümûşane) — Efen

dim, bu mazbata Meclisi Âlinizin evvelce sene
nin hitamına mebni 1337 bütçesinin fusul ve 
mevaddı üzerinde müzakere imkânsızlığını teem
mül buyuracak şimdiye kadar verilen avanslar
dan sonra tahakkuk etmiş daha- ne miktar tahsi
sat lazımsa bunun bir tahsisatla kapatılması 
yolunda kabul buyurduğunuz bir takririn neti
cesi olsa gerek. Fakat bu mazbatanın bendenizce 
birinci maddesi zaittir. Aşağıda üçüncü madde 
ile şimdiye kadar verilen avanslara ilâveten şu 
miktar daha tahsisat itasını mademki Muvazenei 
Maliye Encümeni tesbit etmiştir. Üçüncü mad
de birinci madde olarak kabul edilmiş olur ve 
zaten bu şekilde avans olarak kabul etmekle 
1337 senesi bütçesini Bütçe ve Muvazenei Umu
miye Kanunu şeklinde tasdik etmediğimizi sara
haten göstermiş oluyoruz. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Sarahat 
yok. 

HASAN FEHMİ B. (Gümûşane) — Müsaa-
do buyurunuz. Biz avans veriyoruz. Bütçeyi 
tasdik etmiyoruz. Varidat ve sarfiyatın zat ve 
zaman hesaplan görüldükten sonra iki sene son
ra mı olur, beş sene sonra mı olur! O vakit he
sabı katı alınır ve tahsisattan bir açık kalmış 
ise tahsisatı mütemmime namiyle o vakit mah
subu icra edilir. Veyahut Meclisi Âli tahsisat 
haricinde kalan sarfiyatın tahsisatı mütemmime 
olarak karşılığını vermezse, bittabi sarf eden
lerin mesuliyeti tahakkuk etmiş olur. Bu itibar
la bendenizce birinci madde tamamen zaittir. 
Üçüncü madde birinci madde olarak başlar. 
İkinci madde yine ikinci madde olarak ipka edi
lir. Bu maddeler üzerinde yine müzakere ederiz. 
İhtimal ki kabul edilecek, kabul edilmiyecek 
ahkâmı vardır. Mademki hesabı katiyi bu sene 
almak imkânı yoktur. Birinci madde bendeniz
ce zaittir. Ve bir mana ifade, bir maksat da 
temin etmez. Doğrudan doğruya hidemaıtı unıu-

(1) 7 No, lu matbua zaptın s&nundadır, 
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miye için Hazinenin tahakkuk eden düyunu ne 
ise yani ne miktar daha avans verilmek lazımsa, 
birinci madde olmak üzere onu tesbit etmemiz 
ieabeder. Sonra Muvazene i Maliye Encümeninin 
nazarı dikkatine şunu da arz edeyim ki; vari
datın cibayetini temin eden kanunun 1387 sene
si nihayetine kadar meriyetini temin etmek için 
kanuna bir maddenin ilâvesi de lâzımdîr. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Var. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Madem 

ki bu avanstır. Ve verilen bir maddelik bir 
Avans Kanuniyle iktifa etmediler. Bunların 
sureti sarfını, ahkâm ve şümulünü temin ede
cek birtakım mevad da yazdılar, bu itibarla 
varidatı da icmalen olsun tesbit etmek lâzımdır. 
Bendeniz birinci maddeyi zait görüyorum, tay-
ymı teklif ediyorum. Üçüncü maddeye birinci 
olarak başlamalıyız. 

MAZBATA MUHARRİRİ TEVFİK RÜŞDÜ 
B. (Menteşe) — Arkadaşlar, encümen 1337 Mu-
vazenei Umumiye lâyihasını yazarken Heyeti 
Çeliklerinden muhavvel iki takriri nazarı iti
bara aldı. Bir de hakikat ve vaziyeti meseleyi 
nazarı itibara almak mecburiyetinde bulundu. 
Hiç şüphe yok ki, 1337 senesinde vergilerin ci-
bayetine devam olunmuştur ve umuru maliye
nin tedviri için mûtadolan birtakım salâhiyet
ler vardır. Bunu 1337 senesi için dahi teşmil 
etmek mecburiyeti var. Sırf o itibarladır ki, 
burada birçok maddeler görülüyor. i 

Yalnız burada birinci madde, sırf 1337 sene
si için bir hususiyet teşkil ediyor. Birinci mad
de o hususiyeti teşkil ediyor ki, bu gibi leva-
yihi kanuniyede mûtadolan varidat ve masari-
fatm yekûnunu tesbit etmekten, malûmunuz 
olan esbaptan dolayı âciziz. Şimdi meçhul üze
rine onu meskut geçerek bu bütçeyi tasdik et
miş ve iktisabı kanuniyet eylemiş mahiyette 
görüyoruz. Hesabatm tahakkuku zamanında 
velev tatbiki geçmiş olsa dahi, hakkı muraka
be ve teftişi Meclisin muhafaza ettiğini tesbit 
etmek istiyoruz. Yani 1338 senesi bir avans se
nesi olarak geçiyor. 1338 senesi bütçesi, inti
zama doğru adım atmış olarak huzurunuza ge
liyor. Şimdi Muvazene Kanununda bunun bir 
avans senesi olduğunu gösterecek bir fıkra ile 
tasrihi maddeye mecburiyet vardır. 

On üçüncü maddeye gelince; maddenin met
ninde gösterildiği veçhile sigara kâğıtları ve 
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kibritten alman İstihlâk Resminin Gümrük Res
miyle beraber istifası zikredilmektedir. Bu iş
le. uğraşanları dinlemiş olan arkadaşlarımız pek 
iyi biliyorlar ki, bandrol ilsakmda pek çok 
müşkülâta uğrıyan halkımıza Hükümet hiç ol
mazsa aldığı para mukabili olsun suhulet gös
termek istemiştir. Ve işte o sebepledir ki, o 
maddeyi de kanuna ilâve etmiştir. 

Hulâsa 1337 senesi Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası huzurunuza bütçe kanunlarında 
mûtadolan esasatla değil yalnız 1337 senesinin 
bir avans senesi olmasını tesbit etmek şartiyle 
gelmiştir. Ve zannediyorum ki, Heyeti Celile-
nin mütekaddim müzakerat ve mülâhazatına 
da tevafuk ediyor. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Beyefendi, maddelere geçelim. Heyeti ıımumi-
yesi hakkında söz söyliyeeek yoktur. Müzake
re maddelere aittir. Heyeti umumiyesi zaten 
müzakere edilmiştir. 

REİS — Efendim, maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

1337 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 

MADDE 1. — Muvazenei Umumiyei Dev
lete dâhil varidat ve masarif yekûnu 1337 se-
nei maliyesi için senei mezkûreye mütaallik He
sabı Kati lâyihasının hitamı tetkikinde tesbit 
edilecektir. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
söz istiyen var mı? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bende-
nizce birinci madde zaittir. Çünkü Usulü Mu
hasebe Kanunu zaten daimî bir kanundur. 
Avans ile bütçenin farklarını tamamen tefrik 
etmiştir. Fakat Muvazenei Maliye Encümeni 
bunu bir tekidolmak üzere yazmış. Yani mev-
eudolan bir kanunu tekitten ibarettir. Kalsa 
da, bir beis yok ise de maksadı âcizanem bunun 
zaidolduğunu söylemektir. Zaten Usulü Muha
sebe Kanunu bu ahkâmı tesbit etmiştir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 
bendenizin deminden beri beyefendinin ifadele
rine cevap vermek isteyişim bu noktadan idi. 
Filhakika birinci madde usulü kanuniden iba
rettir. Fakat biz 1337 senesi bütçesini kabul 
etmediğimizi ve bunun ancak hesabı katî ile 
tesbit olunacak bir şey olduğunu, bilhassa bu-
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nunla irae için -bu kaydı kanuniyi burada lü
zumlu görmüşüzdür. Binaenaleyh bu madde bu 
maksatla buraya yazılmıştır. 

REİS — Efendim, birinci madde hakkında 
Hasan Fehmi Beyefendi noktai nazarını söyle
mekle beraber encümenin noktai nazarını da 
anladık. Binaenaleyh birinci maddeyi reye 
vaz 'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1336 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun üçüncü, dördüncü, besûıci, al
tıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu maddeleri 
1337 senesinde dahi kemakân meriyülicradır. 

RElS — Söz istiyen var mı? 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen

dim, ikinci madde, 1336 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ncu mad
delerinin meriyetini temin ediyor. Ve tabiî 
bu hatırımızda değil. Aradan bir sene geçti. 
Kanun da elimizde değildir. Lütfen bu husus
ta Muvazenei Maliye Encümeni bize izahat 
versin. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bu 
maddelerin esasatı matbu 1337 bütçesi meya-
nmdaki fıkarattan bahistir. Orada maddeler 
yazılıdır. Yani kanunlarla tâyin edilen ver
gilerin cibayeti salâhiyeti evlâdı şühedaya aido-
lan bandrollarm ilsaki ve muamelâtı mukan-
nenei maliyenin müttehaz usul dairesinde ce
reyanını temin için salâhiyeti kanuniye ita
sından ibarettir. Aynen de diğer levahiyi ka-
nuniyede mevcuttur. Maksat tekrar etmiş ol
mamaktır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim, on beşinci maddenin de buna ilâvesi 
iktiza eder. 15 nci maddede Muvazenei Umu
miye Kanununun diğer maddelerinin ahkâ
mının baki olduğu zikrolunuyor. Bunu ayrı 
zikretmekte bir mâna maksut değilse ikisi bir
leştirilmek icabeder. Binaenaleyh filân, filân 
maddeler meriyülicra olacağı gibi on beşin
ci maddede zikrolunan filân, filân maddelerin 
de kemakân ahkâmı bakidir, demek lâzımdır. 
Ayrı, ayrı maddelerde zikretmek mutlaka 
başka başka mâna kasdetmeye tevakkuf eder. 

TEVFİK RÜŞDÜ B (Menteşe) — On be
şinci maddedeki 1335 - 1336 senesi bütçele
rinde birtakım mevaddı umumiye vardır ki; 
1336 senesi lâyihasında mevcut değildir. Bu-
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rada biz onu tasrih ediyoruz. On beşinci mad
denin, 2 nci maddeye fıkrai saniye olarak tez-
yilini kabul ederiz. 

REÎS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
Efendim, Abdullah Azmi Efendi Hazretleri 

on beşinci madde ile hu madde bir olsun di
yor ve tek madde olarak tevhidini teklif edi
yor. Mazbata Muharriri kabul ediyor. Ten-
sibederseniz ikinci maddeye on beşinci mad
deyi fıkrai saniye olarak ilâve edelim. İBu tek
lifi kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmiştir. 

Efendim maddeyi badelilâve okuyoruz. 

MADDE 2. — 1336 senesi Muvazenei Umu
miye Kanununun üçüncü, dördüncü, beşinci, 
altıncı, yedinci, sekizinci, dokuzuncu madde
leri 1337 senesinde dahi kemakân meriülicradır. 
1335 - 1336 Muvazenei Umumiye kanunlarının 
işbu kanun ve kavazıini mahsusa ile fesih ve tadil 
edilmiyen ahkâmı kemakân bakidir. 

REÎS — Efendim, ikinci maddeyi tashih veç
hile kabul buyuranlar, lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Burada bir tekrar var
dır. Dokuzuncu madde burada aynen tekerrür 
ediyor. O madde muamelâtın sureti sarfını gös
teriyor ki, fazladır. Dördüncü maddede dokuzun
cu maddeyi zikretmek fazladır. 

REÎS — O maddeye gelince söylersiniz efen
dim. 

Efendim, üçüncü maıdde okunuyor: 

MADDE 3. — Muvazenei Maliye Encümeni 
tarafından masraf bütçelerinin esnayi tetkikinde 
tesbit edilip 18 Haziran 1337 tarihli Heyeti Umu
miye kararı mucibince Temmuz 1337 den itibaren 
mvekii tatbika vaz'edilen esasat dâhilinde sar
fiyat icra edilmek ve Müdafaai Milliyeden ma
ada hidematı umumiyei devlet için karşılık 
olarak tevarfhi muhtelifede ita olunan yirmi mil
yon lira avansa, Şubat gayesine kadar sarf olun
mak üzere, beş milyon lira daha ilâve edilmiştir. 

SALÂH ADDİN B. (Mersin) — Bendeniz 
buraya bir fıkranın ilâvesini lüzumlu görüyorum. 
Onu bilhassa Heyeti Aliyenin nazarı dikkatine 
vaz'edeceğim. 18 Haziran 1337 tarihli Heyeti 
Umumiye Kararı Muvazenei Maliye Encüme
ninin yapmış olduğu kadrolarda - ki kadrolarda 
tenkihat idi tenkihatm kabulüne, fakat maagatın 
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tezayüdetmiş aksamının Heyeti Umumiye kararı 
olmadıkça verilmemesine dairdir. Binaenaleyh 
burada (Mevkii tatbika vaz'edilen esasat dâhilin
de) fıkrasından sonra (1336 senesi maaşatını 
tecavüz etmemek şartiyle) ibaresinin ilâvesini 
teklif ediyorum. Bu suretle zaten verilmiyen 
birçok paraların beyhude yere bir hakkı mükte
sep halinde verilmesine mâni olmuş olacağız. 
Gerçi Maliye Vekili encümende, böyle bir karar 
benim elime gelmedi, diyor. Fakat Heyeti Umu
miye müzakeratmda hepimizin zihninde muntabı 
olan budur. Ve zabıtlara da müracaat edebiliriz. 
Heyeti Celilcniz encümenin yalnız tasarrufat na-
miyle yapmış olduğu şeyleri kabul etmişti. Fakat 
tezyidi masraf yolunda ve bilhassa nıaaşat fas
lında yapılacak tezayüdü kendi kanaatine, kendi 
müzakeresine talik etmişti. Binaenaleyh bende
niz yukarda arz ettiğim fıkranın ilâvesini teklif 
ederim. Mazbata Muharriri Beyefendi izahat 
versin. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsaade 
buyurursanız, izah edeyim. Salâhaddin Beyin 
mevzuubahsettiği mesele encümende görüşüldü. 
Filhakika Meclis o zaman böyle bir karar itti
haz etmişse - ki ittihaz etmiş olması lâzımdır, 
Salâhaddin Beyin ifadesine göre pek muvafık
tır - ancak, encümen, Meclisin o zaman ittihaz 
etmiş olduğu kararın Maliye Vekâletine tebliğ 
edilen suretini istedi. Getirdiler, gördük. Maa
lesef diyeyim, bu cihet duçarı ihmal olmuştur. 
Meclisçe encümen tarafından kabul edilen kad
rolar ahkâmının derhal icra ve tatbiki taleb-
edilmişti, (Encümence mi, Meclisçe mi?, sada-
ları) Meclisten efendim. Maliye Vekâletine teb
liğ edilen o zaman mütedair kararda o tebliğ 
suretini gördükten sonra bittabi encümen böyle 
bir kaydı koymaktan ihtiraz etti. Ve meselenin 
münakaşasını Heyeti Celilenize bıraktı. 

MEHMED B. (Biga) — Bir sual sormak is
terim. Temmuz 1337 den itibaren deniliyor. Bu, 
Temmuzun hangi gününden itibarendir. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe)'— Mebdein. 
den... 

MEHMED B. (Biga) ~~ Şu halde tasrihi 
ic ab eder. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — O kara
rın tarihinde, meriyülicra olan ahkâmın zama
nı meriyetine dair sarahat vardır. Burada an
cak, işaret edip geçiyoruz. 
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Bey müsaade buyurun. Şubat gayesine kadar 
sarf olunmak üzere beş milyon lira daha ilâve 
olunmuştur. Geçen gün sizin encümen reisi bu
rada, buna hacet olmadığını, havalelerin veril
diğini söyledi, idi. Sonra bunu ilâveye sebep ne 
oldu? Bunun hikmeti nedir? 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) - Arz ede
yim, efendim. Geçen gün encümen reisinin mev
zuubahsettiği mesele ile bunun arasında müsa
ade buyurursanız, münasebet olmadığını arz 
edeyim. Bu sırf devairi mülkiyenin nıaaşat ve 
masarifine ait, vaktiyle Meclis tarafından ka
bul edilen yirmi milyon avansa aittir. Şubat 
gayesine kadar tahakkuk edecek fazla masari
fin mukabili olmak ve fakat Şubat gayesine ka
dar taahkkuk etmediği takdirde sarf edileme
mek şartiyle, îcra Vekilleri Heyeti namına Ma
liye Vekilinin talebettiği miktar nazarı itibara 
alınarak, bir taraftan da siai maliyemiz ve ih-
tiyacatımız nazarından dûr tutulmıyarak, encü
mence beş milyonun kifayet edeceğine kanaat 
getirilmiştir. Halbuki encümen reisinin mevzuu
bahsettiği mesele, mütaakıben gelecek madde
dedir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Encümen reisi bey yir^ 
mi milyon liranın kifayetine kaildir, öyle anla
dık. Hattâ Hasan Beyin tekliflerinde bu beş 
milyon lira vardı. Encümen reisinin beyanatı 
üzerine Hasan Bey, o fıkrayı takrirden tay et
tirdi. Çünkü, encümen lüzumuna kail değildi. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Heyeti 
Celilelerine hitaben yazılıp da kıraati nasılsa 
teehhür etmiş olan o mazbatanın muharriri ken
dim olmak itibariyle, şöyle hatırlıyorum. O 
avans Müdafaai Milliye masarifine mütedairdi. 
Halbuki burada beş milyon avans sırf devairi 
sairenin masarifatma mukabildir. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara)— Hayır, 
'Müdafaai Milliyeninki esasen bilâmüzakere ka
bul edilmişti. Yalnız Hasan Beyin beş milyon 
avans teklifi vardı, ona da encümeniniz lüzum 
yok, dedi. Onların tahsisatı, bilmem havalesi 
hepsi verildi. Onu çizin, ona göre kabul edelim, 
dediniz. Biz de gönderdik. Benim anladığını bu... 
Anlamadığım bir nokta varsa onu izah buyu
run. 

SALİHADDÎN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurursanız efendi hazretlerinin sualine cevap 
verevim, 
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ederseniz Heyeti Celilenizden bir şey rica ede
ceğim. İptida Efendi Hazretlerinin sualine ce
vap vermek isterim. Fakat Şükrü Beye kargı 
mazurum. Çünkü, kendisi Muvazenei Maliye «»aza- i 
smdandır. Bu itirazını orada serd etmemiş ve 
bizi tenvir etmemiştir. Yoksa encümen azaları 
orada birbirimizi tenkid etmeyip de burada ede
cek olursak, encümenden Heyeti Celilenin bekle
diği maksat kaybolur. Şimdi öyle zannediyorum 
ki; Reisin izahatı şifahiyesinde hazır bulunma
dım. Yalnız burada encümen tarafından yazıl
mış olan mazbatalar mevzuubahsolmuş işittiğime 
göre, o mazbataların muhteviyatı doğrudan doğ
ruya Müdafaai Milliye matlubatı münasebetiyle 
yazılmıştır, ona mütedairdi. Reisin izahatı şifa-
hiyesine gelince; o celsenin pek sonuna yetiştiğim 
için beni mazur görmenizi rica ederim. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) -^Müsaade eder
seniz bendeniz arz edeyim, efendim. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Efendim ev
velce Dahiliye Vekâletinde memuriyetleri lâğve
dilen bâzı müdüriyetleri, Heyeti Celilece de lağıv
ları keyfiyeti tasvibedildiği halde Muvazenei Ma
liye Encümenince; Heyeti Celilenin tasvibine rağ
men ve bu tasvipten sonra ve bu memuriyetlerin 
tekrar ihdas edildiğini anlıyoruz. Halbuki lâğve
dilen bu müdüriyetler hakkında Heyeti Celiİeye 
arzı malûmat edilmiş ve Heyeti Celile ona mutta
li olmuş ve ancak ondan sonradır ki, keyfiyet Mu
vazenei Maliye Encümenine tevdi olunmuş. Muva
zenei Maliye Encümenine salâhiyet verilmişti. Mu
vazenei Maliye Encümeni salâhiyeti haricine çık
mıştır. Bu hususta izahat istiyorum. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) —Matbuolup 
arkadaşlarımın ellerinde bulunan bütçenin maz
batasında bir noktayı teşrih etmiştik. Bilhassa 
onun üzerinde biraz da durmuştuk. Oda şudur ki; 
Muvazene Encümeni birçok tahavvülâta uğradı. 
Elyevm mevcudolan encümen, tam âzasiyle, arka
daşımın mevzuubahsettiği işleri görmüş olan en
cümen vaziyetinde değildir. Yalnız hatırımda kal
dığına göre, Meclisin ittihaz ettiği mukarrerat He
yeti Celilenin tasvibiyle Maliye Vekâletine tebliğ 
edilmiştir. Zaten bugün mevcudolan encümeni
niz o karar veçhile, hareket edilmesini ve onda 
ısrar edilmesini sarih bir madde ile iddia ediyor. 
Eğer Hükümete Heyeti Celile mukarreratma mu
halif bir şey tebliğ edilmişse veyahut icra Vekil-
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leri Heyeti buradan bir karar tebellüğ etmeden, 
bir encümenin, değil Muvazene Encümeninin, 
her hangi bir encümenin indî beyanatiyle icraa
ta kalkışmak isterse arkadaşımla beraber birle
şir ve tahtie etmek isterim. Yalnız o meselelerin 
madde beyaniyle tasrihi lâzımdır ve böyle bir 
şeyin vâki olmadığını zannediyorum!. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Maddeten arz 
ettim efendim. Buraca ilga edildiği resmen söy* 
lendiği halde.... 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Nedir o ilga edilen?... 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Bâzı müdü
riyetler efendim. İlga edildiği burada resmen 
söylendiği halde : Muvazene Encümeninin ma
lûmatına rağmen, Hükümet lâğvedilen bu mü
düriyetleri tekrar ihdas etmiştir. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Acaba 
hangi tarihte olmuş?. 

HASAN BASRI B. (Karesi) — Temmuzdan 
sonra. 

TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — O halde 
müsaadenizle, bu bir celsei hafiyeye taallûk et
tiğinden dolayı, izahata devam edemiyeceğim. 
Sualinizden, af buyurunuz, ikinci sualiniz bura
da bulunmadığım zamanlara aidolduğu için bu 
hususta o zaman bulunan arkadaşlarımın bana 
vekâlet etmesini rica ederim. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) -~ Efendi haz
retlerinin sualine cevap vermek istiyorum. Hi-
dematı umumiyei Devlet için buraya beş milyon 
avans daha ilâve ediyorsunuz. Halbuki Encü
men Reisi burada avans vermeye lüzum olmadı
ğını söylemişti. Evet kendilerinin yaptığı tetki-
kata nazaran bu, bir meseledir. 1337 senesinin 
bütçenizde muharrer olan mesarifat miktariyle 
Hükümetin hakiki olarak verdiği havalelerin ye
kûnu hayli farklı şeylerdir. Binaenaleyh bu su
retle sizin verdiğiniz mebaliğde, yani yetmiş yedi 
milyonluk Heyeti Âliyenize mütekaddem olan 
bütçe içerisinde, hidematı umumiyei Devlet için 
lâzım olan para vardır. Filhakika bu kayıt da 
vardır ve bu kayde nazaran bu böyledir. Fakat 
acaba bu kuyut, maliye tarafından alman ma
lûmata müstenit, muntazam ve matluba muvafık 
bir kayıt mıdır?. Mesele budur. Yani Maliye Ve
kâleti mülhakattan doğru ve vaktiyle hesap ala
mamış ve bi«e sağlam bir hesap verememiş. Bun
dan dolayı alacağımız vardır diye bu parayı ver* 
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miyecek olursak, muamelât müşkülâta düşecek
tir. Hakikatta, burada verdiğiniz beş milyon 
avans bir vaitten, bir sözden ibarettir. Bu sarf 
olunmıyacaktır. Eğer şimdiye kadar hariee ver
diğimiz havaleler ve tahakkukatı hakikiye bizim 
zannettiğimiz kadar varsa, kendisinin parası 
vardır demektir. Bu para sarf olunmadan kala
caktır. Yalnız havalattan ne kadarının alındığı 
meselesi meçhuldür, işte benim anladığım ve Re-
şad Beyin arz etmek istediği şey bundan ibaret
tir. Binaenaleyh burada gerek devairi Devletin 
Şubat nihayetine kadar şu işi çıkarmak için, ge
rek ciheti askeriyenin Şubat nihayetine kadar ta
hakkuk edecek hidematı için talep ettikleri on 
milyon lira, bir kelime ve bir rakamdan ibaret
tir. Hiçbir mahiyeti ameliyesi yoktur. Hattâ bu 
on milyonu beş de yapacaktım. Çünkü bunun için 
hesap vermeye dairesini mecbur edeceğiz. 

Fakat istediğimiz hesabı bize veremiyeeek-
lerdir. Bilmem arz edebildim mi? Meselâ, Şu
bat içerisinde ordunun lâzımıttediye düyunu 
ve lâzımıssarf masarifi var. Fakat bu masari
fe; kendi havaleleri bitmiş, kâfi gelememiş. 
Fakat bitmiş olan havalelerinden hepsi tediye 
olunmuş mudur? Hepsinin mukabili var mıdır? 
Mahallerinde yoksa boş ve açıkta gezen hava
leleri mi dolu? Bu tahakkuk etsin diye biz bu
rada parayı vermiyecek olursak iş yürümiyedck 
ve duracaktır. Şubatın nihayetine bir hafta kal
dığına nazaran zaten bu bir hafta zarfında Ma
liye Vekâletinin kabili tediye gördüğü paradan 
verebildiği miktar sarf olunacak. Küsuru he
saptan ibarettir. Kelimeden ibarettir. Onun için 
bunu imsak etmeye lüzum yoktur. Sonra, şimdi
ye kadar sarf ettiğinizin hesabı hakikisini, ve
riniz diye uğraşacağız. Çünkü veremiyecekler-
dir. Açıkçası budur. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Tahakkuk 
eden masarifi Marta kadar verebilirler mi? 

SALÂHADDlN B. (Devamla) — Vallahi, 
benim kanaatim Marta kadar bu hesabı veremez
ler. Fakat Usulü muhasebei umumiye Kanunu 
veçhile kısa bir zamanda istemekten doğru bir 
çare olmadığı için, biz birinci maddede bilhassa 
bedihi olmakla beraber bu lüzumu tekrar ettik. 
Çünkü bu sene kamilen encümeninizin verdiği 
esasat dâhilinde sarfiyat icra edilmiştir. Avans 
da geçmiştir. Fakat hesabı katî alınmadıkça bu 
devletin irat ve masrafı malûm olmaz. Çünkü 

kuyudu maliye - müsaade buyurursanız söyliye-
yim - iyi bir halde değildir. Bunun birçok müş
külâtı vardır. Bunu da itiraf etmeli. Maliyemize 
bir intizam veremiyoruz, işimiz de çoktur. Biz 
hesap almak müşkülâtından dolayı, beş on mil
yon rakamı kabule mecbur olduk. Bunun bir 
kıymeti yoktur. On milyon on milyondur zan bu
yurmayınız. Bu, teshili muameleden ibarettir 
başka bir şey değildir. 

SALlH Bf. (Erzurum) — Zatıâlileri encü
men namına mı beyanı malûmat buyuruyorsu
nuz? 

SALÂHADDÎN B. (Devamla.) — Evet efen
dim, müzakeresinde bulunmuşumdur ve bu he
pinizin bileceği bir meseledir. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Zatıâlileri diyor
sunuz ki; kuyudu maliyenin her bir inceliğine 
vâkıf olmadığımız için böyle bir paranın veril
mesinde bir ihtiyaç vardır. 

Hattâ ikinci beyanatınızda diyorsunuz ki; 
Maliye Vekâletine ait bilûmum hesabat da sağ
lam bir hesap üzerine istinadetmemiştir. Tesbit 
edilmiş bir tertip değildir. Hattâ mülhakattan 
da hesap alınamamıştır. Bendeniz öyle zannedi
yorum ki; Maliye Vekâletinin hesabını tezebzü-
be uğratan bütün Müdafaai Milliye işleridir. 
(Pek doğru sadaları) sonra müsaade buyurun... 
Maliye Vekili Beyi tahtie etmek icabederse şu
nu demek icabeder ki; geçen sene o da Muvaze-
nei Maliye Encümeninde bizimle beraber arka
daş iken ve vekil olmadan evvel o da iddia edi
yordu ki, «üç yüz otuz altı varidatı umumiye-
sini mülhakattan ve saireden alıp nasıl olursa 
olsun, bir kere bakalım. Biz kaç kuruşa malikiz? 
Bilelim» demişti. Fakat vekil olduktan sonra 
uzun meşgalelere girdi. Bu sözü her nasılsa o da 
unuttu. Şimdi asıl şurada beş milyon, dördüncü 
maddede bir on milyon daha kabul ediyoruz. Bu
nu bir sebep üzerine kabul edeceğimizi bilmiyo
ruz ki. Ne için o beş milyonu kabul ediyoruz? 
On milyon nedir? Bu hesabat içerisinde ciheti 
askeriye elinde acaba fazla bir para yok mudur? 
(Buna Maliye Vekili cevap versin sadaları) Bey
efendi; zatîâlinize Muvazenei Maliye Encümeni 
namına soruyorum. Müdafaai Milliyenin elinde 
para vardır. Hattâ askerî iaşeyi, maaşa, maaşı, 
melbusata; teçhizatı maaşa sarf etmek suretiyle 
böyle karma karışık şeyler yaptı ve bütün mille
tin emvalini ve Maliye Vekâletinin hesabatım 
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karmakarışık etti. Siz bunu kabul buyurmazını- j 
smız ki, her hangi bir vekâletin olmakla beraber 
(bu sual değildir sadaları) (gürültüler) her hal
de nasıl Maarif Vekâletinde bir anket yaptınız- ı 
sa, bir tetkikat yaptınızsa, bu dairede de bir 
tetkik yaparsanız - Muvazenei Maliye Encüme
ninin Reisinin dediği gibi - o beş milyonu da ora
dan atarsınız. Fakat bu anketi yaptırmak iste
miyoruz. (Ne için yaptırmıyalım sesleri) 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurun. Şimdi efendim, 33 şu kadar milyon li
raya hacet kalmıyor. Müsaade buyurun. Devairi 
mülkiyenin mesarifi ıımumiyesi bütçemizde otuz 
üç milyondur. Bu 33 milyona mukabil Maliye 1 
Vekili elimizden yirmi milyon lira avans almış
tır. Tabiî 20 milyon lira ile idare edilmez. Bu
nun bir kısmı münhallâttır. Bir kısmı suveri sa
ire ile yapılan tasarrufattır. Fakat beş milyon 
lira ile sene nihayetini bulacağım ümidetmek-
fcedir. Maliye Vekâleti şu suretle 25 milyonluk 
bütçe getirdi : Bu; otuz üç milyon miktara mu
kabil olmuş oluyor. Ama ihtimal ki, yirmi beş 
milyon değil, 24 ile, 23 ile borcunu kapatabile
cektir. İhtimal ki, para biraz taşacak ve bu da 
hesabı katide belli olacaktır. Binaenaleyh bu 
itibari bir meseledir. Efendim Heyeti Aliyeni-
zin ordunun masarifi hususunda kabul buyur
duğunuz 44 milyon ve buna mütedair ahiren 
avans olarak, İhtiyaç gördükleri şu para ile or
dunun aldığını Heyeti Aliyeniz arzu ettiği gibi 
murakabe eder ve etmelidir. Bu, Heyeti Aliye-
nizin arzusuna tâbidir. Sizi bundan meneden 
hiçbir kimse yoktur. Geçen sene ordunun kadro
larını tanzim ettiniz. Fakat bilâhara tâyin olu
nan kadrolardan inhiraf edilmiştir. Bu itiraf 
edilmelidir. Bunun icabatı ahval olanları'vardır, 
olmıyanları vardır. Binaenaleyh bu noktayı 1337 
senesi bütçesinde mufassalan müzakere etmiye-
ceğiz. Bilâhara İ337 nin yaralarını dahi ortaya 
dökeceğimiz için, bu mesele üzerinde uzun uza-
dıya teşrihe girişmeyi şimdiden istemiyorum. 
1338 senesi bütçesi kariben gelecektir. Onda si
nini sabıkaya ait muamelâtı tetkik buyurursu
nuz. Bendeniz teklif etmek istiyorum ve nitekim 
geçen gün Heyeti Aliyenize bir takrir vermiş
tim. Bütçeyi tanzime memur edilen heyeti tah-
kikiyeyi veyahut Meclisi Âlinizden ahar bir he
yeti, Müdafaai Milliye bütçesinin esnayı sarfın
da murakabe hususuna memur buyurursunuz, j 
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Vekâleti aidesiyle beraber bütçeyi aynen tatbi-
ka çalışırlar. Taşırmamaya gayret ederler. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Pek güzel olur. 
Ben de Heyeti Al iyeye diyorum ki; eğer Heyeti 
Aliye bir kontrol vaz'etmez ve Müdafaai Milli
ye Vekâletini kontrol etmezse bizde manen me
sul oluruz. (Kâfi sadaları) kâfisi yok azizim. Na
zarı dikkatinizi celbediyorum. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — 1338 bütçe
sinde bütün bunlar nazarı dikkate alınmıştır. 

Dr. SUAD B. (Kastamonu) — Beyefendinin 
buyurdukları bu fıkra dördüncü maddeye aittir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Bu beş milyon 
lira avansı Muvazenei Maliye Encümeni hangi 
teklif üzerine nazarı mütalâaya almıştır ve bu
nu kim teklif etmiştir? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Hasan Feh
mi Beyin teklifi üzerine nazarı dikkate alınmış
tır. 

HAKKI HAMI (Sinob) — Mâlûmuâliniz 
avans kanunları doğrudan doğruya bu kanunla 
iştigal eden devairi mütaallikasının göstereceği 
lüzum üzerine, yani Hükümet tarafından gele
cek bir teklif üzerine olabilir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Teklifimiz vardır efendim. Muvazenei Maliye 
Encümenindedir. 

HAKKI HAMİ B. (Sinob) — Zâtıâliniz bu
yuruyorsunuz ki, beş milyon bir yekûn teşkil 
eder. Fakat bunun kıymeti nakdiyesi yoktur. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — İtibaridir. 
HAKKI HAMİ B. (Devamla) — Mâlûmuâli

niz beş milyon liralık avans bütçede gösterilen 
masrafın heyeti ıımumiyesini tezyidediyor. Ve 
bu tezyidi Muvazenei Maliye Encümeni ne ile 
karşılıyor? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Beyefendi. 
Heyeti Aliyeniz ordunun masarifinde tezayüdü 
ne ile karşılamış ise, geçen sene verilmesi müm
kün olmıyan maaşı ne ile kapatmış ise, onu da o 
suretle kapatsın. Bir kere Heyeti Aliyeniz fev
kalâde azîm işleri hal ile meşgul olduğu bir za-

. manda mahdut birtakım mesail karşısında elbet
te açık verecektir. Onun için bendeniz bu bahsi 
tevsi etmek istemiyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. ( E r z u r u m ) - - Bugün 
Şubatın yirmi birinci günü. Efendiler. Ordunun 
mukaddema kırk dört milyon lirasını kabul et-

— 89 — 



İ : 163 21.2 
iniş idik. Bir defa da iki milyon kabul ettik. Şim
di de altı, yedi günlük tahakkuk edecek m a sari-
fata mukabil on milyon verilecek. Fakat, evvel
ce verilen 'yirmi milyon da on bir ay için veril
miş ve bununla Maliye Vekâleti on bir ay yir
mi günlük umuru tedvir etmiştir. Yalnız düyu
na gelince, burada bir kere düyun mevcut, fa
kat tahakkuk etmiş sabit bir rakam mevcut de
ğildir. Eğer sabit bir rakam mevcudolsaydı beş 
milyon lira beş kuruş ederdi. Bu tezebzübe Mec
lisi iştirak ettiriyorlar. Tahakkukunu bilmeden, 
miktarını bilmeden Hükümetin sellemehüsselâm 
teklif ettiği şu parayı Muvazenei Maliye Encü
meninin de kabul etmesi doğru değildir. Mecli
sin ise, hiç değil. Binaenaleyh reddini teklif ey
lerim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) - Arkadaş
lar, mesele zannohmduğu gibi iddia, olunduğu 
gibi tezebzübâmiz değildir. Bilâkis gayet sarih 
ve vazıhtır. Burada Heyeti Oelileniz daha birkaç 
gün evvel iki milyon lira avans kabul etti. Ciheti 
askeriyeye aşar ayniyatını teslim ettik ki, bu
nun mahsubu lâzımdır. 

ikisinin mecmuu yedi, sekiz milyon lira tu
tuyor. Rica ederini burada görünen, tahsisatın 
mahsubudur. Bir de Şubat nihayetine kadar ta
hakkuk edecek masarifin mahsubudur. 

HASAN HAYRI B. (Dersim) — Reis Bey, 
Maliye Vekili Hasan Beyefendinin verdiği tak
rir meydandadır. Beş milyon yazılmış iken bi-
lâhara çizilmiştir. Bu takrir lütfen okunsun 
efendim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — 1837 büt
çesini bir avans senesi olarak geçirmiye ve ona 
göre lâyihasını tanzim etmiye Muvazenei Maliye 
Encümenini memur ettiniz. Hiçbir encümen kes-
bi katiyet,etmiyen» yalnız nazarı dikkata alınan 
bir takririn bütün münderecatiyle mukayyet de
ğildir. Her halde huzurunuza .1337 senesinin ih-
tiyacatım hesa.bederek gelmek istiyoruz. Hesaba 
müsteniden arz edeyim ki. bâzı devairin vak
tiyle havalenameleri kesilmiş.ve bitmiştir. Mev
cut havalename kalmamıştır. Beş milyon lira 
avansa, ihtiyaç vardır. Ancak evvelce Hasan 
Beyefendi tarafından teklif edilen ve diğer âza 
tarafından söylendiği veçhile sarf olunmamış 
havalât vardır. Bundan istihsal edilecek netice 
lehimizedir, yani açık zahirîdir. Bütçeler zaten 
tahminidir. Zahirî olan açık, bütçe tasarrufatı 
önünde hayliden hayliye azalacaktır. 
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HASAN HAYRI B. (Dersim) — Demekki 

Heyeti Celilenin havale buyurduğu esas üzerin
den değildir. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Binaena
leyh tekrar ediyorum, bütçemizde zahirî görülen 
açık, hakiki açık değildir. Birçok yerlere gön
derilmiş ve fakat sarf edilmemiş havaleler var
dır. Bütçe açığının bu tasarrafJarla hayliden 
hayliye azalacağı şüphesizdir. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) - - Reis Bey 
bendenize de söz veriniz. 

HASAN FEHMİ B. (Öümüşane) — Efendim 
müzakere mi edeceğiz, isticvap mı rica ederim. 
Ben söz aldım. Hâlâ bekliyorumr Sıra ile söyli-
yelim. Söz alanlar çıksınlar söylesinler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, Basri Beyefendi bir sual irad buyurdular. 
Ona da cevap verilmedi. Bendeniz de Muvazenei 
Maliye Encümeninde bulunduğum için, Dahili
ye Vekâletinin kadrosunun tetkiki için teşekkül. 
eden heyete ayrıldım. 

Dahiliye Vekâletinden aldığım şu kadroda, 
idarei umumiyei vilâyat müdürüne 60 lira ida
rei mahalliyei vilâyata keza, sicil müdüriyetine 
keza 60 lira maaş tahsis edilmişti. Bu üç müdür 
evvelce yani 1336 da ellişer lira alırken o za
man encümen riyasetinde bulunan Mazhar Mü-
fid Bey, idarei umumiyei vilâyat ile idarei ma
halliyei vilâyat müdüriyetlerini ilga ederek bun
ları bir mümeyyizle idare ve bunları da müste
şara raptetmek üzere bir kadro tertip etmişler
di. Sonra Dahiliye Vekili Ata Bey bu kadro 
ile idarei umur edemiyeceğini söyliyerek istifa 
etmişti. Bilâhara encümenle vekâlet sureti hu-
susiyede uyuşarak yine bu müdüriyetleri ipka 
etmiş, yalnız idarei umumiyei vilâyat müdürü
nün maaşı 60 lira olarak ipka edildiği halde 
diğerlerine ellişer lira maaş verilmiştir. Yani 
Basri Beyefendinin sordukları sualin cevabını 
bu sözle arz ettim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim bu 
cevap değil ki... Mesele uyuşmak meselesi değil
dir. Ata Beyefendi ile encümen uyuşabilirdi, 
Ata Beyefendinin istifasına sebep kalmazdı. 
Ata Beyin istifasından sonra encümen, Heyeti 
Umumiyenin kararı hilâfında olarak müdüriyet
leri ihdas ve tasvip etmiştir. Buna ilâveten bir
takım müfettişlikleri de ihdaseıı ilâve etmiştir. 
Bu müfettişliklerin tahsisatım bütçeye vazet-
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mi§tir. Bendeniz bu memuriyetlerin lüzumu olup 
olmadığını münakaşa etmek istemiyorum. Fakat 
usul noktai nazarından Meclisin muvafakati hi
lâfında olarak encümenin aldığı bu karar mu
vafık değildir. Heyeti Umumiyenin bundan 
malûmat alması ve bunun hakkında tekrar karar 
vermesi lâzımdır. 

SÜLSYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim Basri Beyefendinin buyurdukları gibi Mu-
vazenei Maliye Encümeninin tesbit ettiği kad
ro için Meclis karar Vermiş ve emretmiştir. Bi-
lâhara Ata Beyefendinin istifası üzerine, Heyeti 
Umumiyenin kararı hilâfına, bu müdüriyetleri 
tekrar kabul etmişlerdir. 

Müfettişlikler meselesine gelince; evet, kad
roda müfettişliklerin tahsisatı konulmuş, fakat 
sarf edilmemiştir ve tatbik de edilmemiştir. 
Sonra Salâhaddin Beyefendi Muvazenei Maliye 
Encümeninin 18 Haziran tarihli kabul etmiş 
olduğu kadrodaki tenzilâtın Temmuz'dan itiba
ren tatbiki lâzım iken, vekâletlerin tezyidi de 
nazarı dikkate almış olduğunu buyurdular. Mec
lisi Âlinin bu baptaki kararında tezyidedilen 
miktarın, bütçenin Heyeti Umumiyede tasdikin
den sonra tatbikine dair bir kayıt yoktur. Yal
nız Muvazenei Maliye Encümeninin o vakit ver
diği kararda; «Bütçede birçok tasarruf at yapıl
mıştır. Bu talik edilirse tasarruf edilen miktar 
heder olur. Binaenaleyh bu kadrolar şimdiden 
tatbik edilsin.» denildiği halde, Muvazenei Ma
liye Encümeninin yapmış olduğu tezyidatm da 
tatbiki lâzım gelirken, yine tezyit tatbik edil
memiştir. Tetkikatım sırasında gördüm ki ; Me
selâ kaza kaymakamlıkları evvelce 1336 senesin
de dört sınıf üzerine kabul edilmiş. Meselâ 20, 
25, 30, 35 lira maaşlarla kabul edilmiş iken 1337 
de, bunları Muvazenei Maliye Encümeni iki bin, 
iki bin beş yüz kuruş maaşla iki sınıfa taksim 
etmiştir ve encümenin tesbit etmiş olduğu kad
ro ve tahsis etmiş olduğu maaşatın Temmuzdan 
itibaren verilmesine karar verildiği halde bu da 
tatbik edilmemiştir. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Efen
dim ; 1337 senesi Haziranının 18 nci günü Heye
ti Celilece bir karar veriliyor ki, Marttan Hazi
ran nihayetine kadarki maaşat 1336 kadrosu mu
cibince verilsin. Bâzı kadrolarda da tenzilât ve 
zammiyat vardır. Tenzilâtı kabul ediyor. Yani 
1337 senesi Temmuzundan itibaren tatbikini ka-
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bul ediyor. Tenzilât mucibince tediyat yapılsın 
deniyor. 1337 senesi Temmuzundan sonra zaına-
im varsa Heyeti Umumiyece bütçenin kabulün
den sonra verilmesine Hükümet razı idi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. '(Yozgad) — Reis 
Bey, Heyeti Umumiyenin vermiş olduğu karar
da Hacı Ahmed Efendinin buyurdukları şey 
yoktur. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — Sözü
mü kesmeyin, sonra tashih edersiniz. Hattâ o 
vakit bendeniz dairei intihabiyemde idim. Ma
liye Vekâleti, mal memurlarına sureti resmiyede 
tamim ve tebliğ ediyordu; «Sarfiyat bermucibi 
tenzilât yapılsın. Zemaim de bütçenin tasdikine 
taliken teehhür etsin.» deniyordu. Bugün sene
nin son ayma girdik ve son ayı da hitam bul
mak üzeredir. Zemaim şimdiye kadar verilme
miştir. Bunu, Martta böyle heyetiyle kabul ede
cek olursak bu Hazineyi tamamiyle ızrar ede
riz. Burada; «18 Haziran tarihli karar mucibin
ce kabul edilen avans ve kadro esasatı dâhilin
de tenkisat yapılmak üzere beş milyon lira 
avans» deniliyor ki, 25 milyona ilâve ediliyor 
demektir. O vakit halimiz kalmaz. Binaenaleyh 
maddenin Selâhaddin Beyin teklifleri veçhile 
tashihini teklif ediyorum, 

REÎS — Basri Bey buyurun. 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey, 

Maliye Vekili cevap verecek, ondan sonra söyli-
yeeeğim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, üçüncü madde de müzakereye ihtiyaeolan 
iki nokta vardır. Birisi 18 Haziran tarihli Mu
vazenei Maliye Encümeninin kararnamesi ki 
Meclisi Âlinin tasdikine iktiran etmiş ve bu ka
rarname hilâfında yapılan sarfiyat ve icra edi
len teşkilât meselesidir. Kararname tanzim edil
diği zaman Meclisi Alide yoktum. Fakat Mec
lisi Âlide cereyan ,eden müzakeratı kısmen za
bıtnamede okudum. Müzakere her ne olursa ol
sun, kararnamede tesbit edilen ne ise hüküm 
odur. Yalnız bir noktayı unutmıyalım ve daima 
nazarı dikkatte tutalım ki; bir senenin bütçesi 
tasdik edilmezse, bütçe, sene başında Meclisin 
tasdikine iktiran etmezse, verilen avansların* 
miktarı, ondan evvelki senede Meclisi Âlice mu--
saddak olan bütçenin miktarını geçemez. Yani 
bir sene evvelki bütçedeki masarifin fevkine çı
kamaz, Bu nokta kararnamede ister tasrih edil-

n — 
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sin, ister edilmesin, masarifin müfredatını te
min eden, yani fusul ve mevat üzerine müret-
tebolan bütçe; ne vakit ki Meclisin tasdikine ik
tiran eder, eshabı maaşat da o zaman kesbi istih
kak etmiş olur. Ve illâ maaşat üzerine yapılan 
zammiyat eski miktarını tecavüz edemez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Faslın 
yekûnunu tecavüz edemez. 

HASAN-FEHMİ B. (Devamla) — Hayır 
efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Yekûn 
itibariyle 1336 dan noksandır. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Maaş 
miktarlarını diyorum efendim. Zamaim; bütçe 
tasdik edilinceye kadar mevkuf kalır. Bütçe 
tasdik edildikten sonra bu kaidei umumiyedir, 
ister kararnamede salâhiyet olsun, ister olmasın 
bu kaidenin hilâfında sarfiyat varsa, sarf eden

ler tazmin eder. 
HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Kim taz

min eder beyefendi? 
HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Amiri 

sarf olan her hangi vekâletse o taızmin eder, Bu, 
hesabı katide taayyün edecek bir meseledir. Ya
ni bugün Usulü Muhasebei Umumiye ve Muva-
zenei Umumiye kanunlarına muhalif sarfiyat 
vaır mıdır? Yok mudur? Diye tahmin edemeyiz. 
Bendeniz kaidei ahkâmı umumiyeden bahsediyo
rum. Kararnameden bahsetmiyorum. 

İkincisi : Muvazenei Maliye Encümeninin on 
bir aylık tetkikatı neticesinde en ziyade tamik 
tahlil ve tetkikine mâruz kalan devairi mer
keziye ve mülkiye bütçeleridir, Bunlar için on 
iki ay tetkikat neticesinde bize hidematı mülkiye 
için, otuz iki milyon lira tahsisat teklif edildi. Bu 
32 milyon; senenin nihayeti gelmesine ve şim
diye kadar avanslarla tahsisatı munzama lar 
yirmi bir milyon küsur liraya baliğ olmasına 
nazaran hali mali hakkında cereyan eden müza
kere esnasında Maliye Vekili, otuz iki milyon 
fazladır. Daha beş milyon liralık avansla ka
panmasını salâhiyettar olmak üzere söylemişti. 
Verdiğim takrirde beş milyondan bahsedişini en
cümenin göstermiş olduğu otuz iki milyonu yir
mi milyonla kapatmak maksadına mübteni idi. 
Muvazenei Maliye Encümeni Reisi bey, verilen 
avanslar kâfidir. Şimdilik avans vermeye lü
zum yoktur, dedi. bendeniz samimî olarak söy
lüyorum ben, onu tam bir söz olarak kabul ede-
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iniyorum. Çünkü on iki aylık tetkikat netice
sinde otuz iki milyonluk bütçe tasdik edilir de 
yirmi sekiz milyon olarak nasıl kabul edilirdi? 
Yirmi milyonluk avansla bu nasıl kapanırdı?... 
Buna imkânı tabii yoktur. O zaman takririmde 
ınevcudolan, miktarı çıkardım. Ve dedeim ki; 
zaten beş milyon, lirayı katî olarak kabul etsey-
diniz dahi bu beş milyona nispeten yedi milyon 
liralık tasarruf mevcuttur ve Meclis yedi milyon 
liralık tasarruf atı kazanmış oluyordu. Şimdi, 
Şubat nihayetine gelinmiş olması hasebiyle... 
(bir hafta kaldı yeni seneye sesleri) yani "bu bir 
hafta zarfında beş milyon lira sarf edilemez. Ta
hakkuk eden düyuna karşılıktır. Bunun Şubat 
nihayetine kadar sarfı mümkün olduğu gibi, dev-
rei mütemmime yani, Mart, Nisan nihayetlerine 
kadar da tediyatın devamı caizdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Tahakkuk eden... 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Tahakkuk 
etmiş olmak itibariyle tabiî, bendeniz bu madde
de bir noksanlık bir sakatlık görüyorum. Son sa
tırda (Yirmi milyon liralık avansın Şubat gaye
sine kadar sarf edilmesi) denmiş ki, buna imkân 
yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Yirmi milyon lira avajnsa mukabil... 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Meclisi 
Âli kaç milyon kabul edecekse ki, encümenin tek
lifi veçhile yirmi milyon lira avansa ilâveten beş 
milyon lira konmuş şeklinde maddenin ta
dili lâzımdır. Çünkü sarfı kabil değil, sarfı 
emredilse bile para yoktur. Bu mümkün değil
di]*. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — (Ta
hakkuk edecek masarifin karşılığı olmak üze
re) diye tashihini teklif ederim, Muvazenei 
Mnliye Encümeni namına. Yani Şubat nihaye
tine kaçlar tahakkuk edecek masarif karşılık 
olmak üzere.. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — işte 
, şimdi tamam... Aramızda ihtilâf kalmadı, ben

deniz mâruzâtımı şimdi yalnız birinci noktaya 
hasredeceğim : Avanslardan 1337 senesinde 
1336 senesinden fazla maaş verilmiş ise âmiri 
italar mesuldür; eğer varsa, tahakkuk etmiş 

I ise ve ediyorsa... Bu kararnameler bütçe ha-
[ ünde tasdik edilmedikçe, zammı maaş verile-
I mez. Aslı veriliyor, fazlası zammı bütçenin 
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tasdikine talik ediliyor. Ama istihkakıdır, kes- j 
bi iştikak etmiştir, o başka. 

HACI AHMED HAMDİ Ef. (Muş) — 
Verilmiş ise ne olacak? 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Ne ola
cağını Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu 
temin ve tesbit etmiştir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim demin | 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Mu
harriri Tevfik Rüşdü Bey biraderimiz bende
nizin Muvazenei Maliye Encümeninde âza ol
duğumdan bu mütalâaya iştirakimi söylediler* 
ve orada bir itiraz dermeyan etnıekliğim lâ-
zımgeldiğinden bahsettiler. 1337 senesi Muva-
zeııi Umumiye Kanununun müzakeresinde ben
deniz yoktum, onun için sözümü burada söy-
liyeceğiın tabiî.. Efendim, Muvazenei Maliye 
Encümeninin bugün hasta bulunan Reisi Re
şat Bey bu kürsüden söylemişlerdi ki, devair 
pek cüzi bir avans ile idarei umur edecektir 
ve bu benim için böyledir, dediler ve onu 
ispat etmek için de söz söylediler. Tabiî bu 
sözü söyliyen .arkadaşlarımızın bu hususta 
ihtisasları vardır. Şimdi bu kuyudu maliyenin 
sihhatinden şüpheye düşülüyor ve fazla avans 
verilmeye bu sebep gösteriliyor. Yani (kuyudu 
maliye müşevveştir. Şöyledir, böyledir) deni
yor; bir de (verilecek avansın miktarı muay
yen değildi) deniyor; halbuki yine bu kürsü
den Maliye Vekili Hasan Bey yirmi iki ilâ 
yirmi üç milyon lira ile senenin nihayetine ka
dar idare edileceğini söylemişlerdi. 

MALÎYE VEKÎLI HASAN B. (Trabzon) — 
Söylediğim yoktur, efendim. 

. ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Söyleyiniz efen
dim ve zabıtlarda mevcuttur. Bendeniz böyle 
iddia ediyorum. Şimdi bu beyanat üzerine beş 
milyon lira için teklif yapan Hasan Fehmi Bey; 
miktar üzerindeki iddialarından vazgeçerek 
bunu encümenin takdirine bırakmışlardı. Yine 
dolaşa dolaşa beş milyon lira olarak kabul edil
miştir. Halbuki, bu üç milyon liradan fazlayı 
tecavüz etmemek lâzımgelir ve üç milyon lira 
da bu masrafa, yani vekilinin beyanatına kâfi 
gelecekti ve zaten üç milyon lira olarak kabul 
etmişti. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Celsei 
hafiyede mevzuubahsolaıı bir mesele celsei aleni-
yede tekrar mevzuubahsolamaz. | 
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ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Celsei aleniyede, 

hafiyede sözü yoktur. Celsiei hafiyede, demedik, 
zabıt vardır, dedik. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Öyle 
ise ne için celsei hafiyeyi yaptınız?... 

MUSTAFA LÜTFÎ B. (Siverek) — Her şe
yi millet duyacaktır... 

ENCÜMEN NAMINA TEVFÎK RÜŞDÜ B 
(Menteşe) — Eğer Maliye Vekili Beyefendi, 
arkadaşımız, yoldaşımız... (Handeler) Mesarifin 
teklif edilen beş milyon liralık avanstan daha 
aıoksan olarak, idare edebileceğini beyan eder
se, zaten encümen de tenkisine taraftardır. Yok, 
bu noktada ısrar ediyorsa esbabı mucibesini 
kendisinden dinleriz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz üçncü maddenin müzakere
sinde biraz esastan ayrıldığımızı zannediyorum. 
Ortayerde bir defa Muvazenei Maliye Encüme
ninin teklifine müsteniden Meclisi Âlice ittihaz 
edilen 18 Haziran 1337 tarihli kararın hilâfına 
olarak, yine Muvazenei Maliye Encümeninin bi-
lâhara yeni müdiriyetler, vazifeler ihdas etti
ğinden binaenaleyh Meclisin 18 Haziran 1337 
tarihli kararının hilâfına olarak hareket edildi
ğinden ve bu karar ise mevkii tatbika konul
duğu halde, Muvızenei Maliye Encümeninin 
bu salâhiyeti haiz olmadığından bahsettiler. 
Bendeniz, Muvazenei Maliye Encümeninin tek
lifi ile Heyeti Umumiyenin Temmuz iptidasın
dan itibaren mıevkii tatbika konmasını esas ola
rak ittihaz ettiği kararın hilâfında bir şeyin 
yapıldığını bilmiyorum. O karar burada müza
kere edilirken, münhasıran senei maliye ilerle
miş olduğundan, tetkikat neticesinde Muvazenei 
Maliye Encümeninin tasarruf maksadiyle temin 
etmiş olduğunu; şekli kanunileri itibariyle büt
çenin fasıl, fasıl tetkik ve tasdik edilmesi kaide
lerine tevafuk etmemesi hasebiyle, bendeniz o ka
rarın esnayı müzakeresinde iyi bir usul yapıl
mamış olduğunu iddia etmiştim. 

Sonra, şunu da arz etmek isterim ki; Muva
zenei Maliye Encümeniniz sizden o 18 Haziran 
1337 tarihli kararı alıp tatbik ederken, acaba 
masraf bütçeleri üzerindeki neticei tetkikatını ve 
icra ettiği tenkihatm, tasarrufatm miktarını, 
hangi devairde, hangi müdüriyetler kaldığını ve 
hangi dairede kaç kuruş tasarruf ettiğini o ka
rarla beraber müfredatını buraya getirmiş mi 
idi? Sonra dahası var; Muvazenei Maliye Encü-
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meninin teklifiyle Heyeti Celüeniz bu kararı tas
dik ederken, Muvazenei Maliye Encümeni bütün 
masraf bütçelerinin tetkikatım ikmal etmiş mi 
idi? Hayır, birçok devair bütçeleri, bu karar itti
haz buyurulduktan sonra, Muvazenei Maliye En
cümenince tesbit edilmiştir ve bu karar ile kırk beş 
kişiden mürekkep fevkalâde Muvazenei Maliye En
cümeninin yaptığı kadrolar; hakikaten o zamana 
kadar meri olan 1336 senesi kadrolarından 
ehemmiyetli miktarda dûn olduğundan dolayı; 
Heyeti Celüeniz encümeninize itimat etti; yapa
cağı tasarrufatı vo kadroları berveçhi peşin ka
bul ettiniz. Binaenaleyh, bilmem ki, nasıl olur da 
Heyeti Celüeniz bu karalı geri alır? Binaenaleyh 
sn müdüriyete şu maa§ verilecektir, diye Muva
zenei Maliye Encümeni Heyeti Celilenize müra
caat etmemiş. Fakat Heyeti Celilenizin lüzumlu 
gördüğü tasarrufa istinaden Muvazenei Maliye 
Encümenine umumi bir salâhiyet bahşettiniz, 
(öyle salâhiyet verilmedi, sesleri) efendiler; bize 
Heyeti Celilenizin kararı olmak üzere tebliğ etti
ğiniz kararı, Muvazenei Maliye Encümeninden 
ahiren getirttim satır satır beraber okuduk. Bi
lâkis Heyeti Celilenizce ittihaz edilen 18 Hazi
ran 1337 tarihli kararın mevkii tatbikine kon
masına kararınız âmirdir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Mukayyet
tir, zabıtla işhadedeceğim. 

MALÎYE VEKÎLl HASAN B. (Devamla) — 
O, sizin telâkkiyatmızdır; zabıt karar değildir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — O halde bir 
hata A'ar. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Hatayı kim ederse etsin; mevkii tatbika koy
mak mecburiyetinde bulunan Heyeti Vekileye 
verdiğiniz kararda ne bir kayıt vardi£, hattâ ne 
bir tehir vardır. Bu ondan sonra yine daha zi
yade tasarruf maksadiyle Temmuz iptidasın
dan itibaren tamamen o kadroları mevkii tatbi
ka koymadık ise ve sarf etmedik ise onu ilerisi* 
için vaziyeti maliyemizi düşünerek, daha fazla 
tasarruf yapmak maksadiyle yapmadık veya 
yaptık ,tanıamen salâhiyetimiz dâhilinde idi ve 
tatbik edilen 18 Haziran 1337 tarihli kararın 
âmir olduğu ahkâm dairesinde olurdu. Bina
enaleyh, o kararı Heyeti Celilenizin geri alma
sına imkânı kanuni yoktur. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Zaten tatbik edil
memiştir. J 
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MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 

Tatbik edilenler olmadığını kim iddia ediyor? 
Meclisi Âlinin 18 Haziran tarihli bize tebliğ edi
len kararı ne ise, ona müsteniden memurlarıma 
tebligat yaptım ve o tebligatta ona muhalif hiç
bir şey yoktur. Tezyidatm bütçenin Heyeti 
Umumiyede tasdikinden sonra tediyesini, bey
efendi, ben tasarruf maksadiyle yaptım. 

HACI AHMED HAMDÎ Ef. (Muş) — Ben 
karardan bahseden merkezi kendi gözümle gör
düm. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) -
Beyefendi, ben onu tasarruf maksadiyle yap
tım, o emri idareten verdim. Kendi devair mü
dürlerime zammı maaş vermedim, kanun çıkma
mıştır, veremem, dedim, vermem salâhiyetim 
dâhilinde idi. Fakat yine söylüyorum, bunu ta
sarruf maksadiyle yaptım. 

SALÂHADDİN B. (Manisa) — O halde esas 
zatıâlinizce kabul edilmiştir. Çünkü, 1336 senesi 
kanuniyle muayyen olan miktarın fevkinde mas
raf olamaz. Onun için bendeniz zamaimin kabul 
edil memesini teklif, ederim. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Devamla) — 
Binaenaleyh, 1336 kadrosundan fazla sarfiyat 
yoktur. Zaten, Muvazenei Maliye Encümeni 18 
Haziran tarihli kararı, Temmuzdan itibaren 
tatbikini tahtı karara aldığınız 1336 senesi esa-
satmdaıı dundur. Kararınıza muhalif olmadığı 
takdirde bendeniz her türlü tasarrufatı idare
ten aramak, mecburiyetindeyim. Eğer o tasar
ruftan beni bir kanun veya bir kararınız men 
etmezse onun için kanun beklemem. îdareten te
minine çalışırım. Bu tamamen idari bir tasar
ruftur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - - Fakat 
Meclisi Âlinin kararından tasarruf etmek doğ
ru değildir. Sizin kararın hükmünü infaz etme
diğinizden dolayı mesul olmanız lâzımdır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Kararınız o salâhiyeti bana bahşetmiş idi, yal
nız bana değil, bütün vekillerinize bahsetmiş
tir. Onlar tasarruf maksadiyle o tezayüdü yap
madıklarından dolayı muateb ise ben de kemali 
iftihar ile mesuliyeti kabul ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) --- Mesul 
olmanız lâzımdır. Meclisin kararı ile oynuyor
sunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Mesuliyeti kemali iftihar ile kabul ediyorum 
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efendim, verdiğinizden fazla maaş vermiyorum. 
Noksan verdiğimden dolayı mesuliyeti kabul 
ediyorum. 

SALÂHADDÎNB. (Mersin) — Sayanı teşek-
k ürdür beyanatınız. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— »Sonra efendim, şunu da arz etmek, isterim ki, 
18 Haziran tarihli karar sabit kadrolara müs
tenit değildir. O karara merbut bir kadro da 
yoktur. Hattâ masarif bütçelerinin bir kısmının 
Muvazeııei Maliye Encümenince tesbitinden ev
vel verilmiş olan bir karardır. İler halde ben 
Heyeti Celileyi teşvik etmedim. Bu karara göre; 
hidematı mülkiye için daha (5) milyon liraya 
ihtiyaç yoktur*, deniliyor. Filhakika Maliye Ve
kâleti kuyut itibariyle tamamen muamelâtı 
besabiyeyi- temerküz ettiremiyecek birtakım 
ııevakısa mâruzdur ve şunu da arz ede
yim ki; evvelki muamelâtı kanuniyeyi bi
lir bir arkadaşınız s ıf atiyi e söyliyeyim ; bu 
memleketin bütün hayatı maliyesinde bu sene
lere mahsus olmak üzere değil, bu memleketin 
bütün zamanları böyle. Bilhassa harb seneleri 
zamanında, bütün kuyuchı maliye ııevakıs ile ma
lûldür. Bunun en büyük sebebi de seyyar bir 
halde bulunan ordu hesabatmm almamaması-
dır ve ordu hesab atını alıp bize verecek heyet
lerin şimdiden vazifeye başlaması lâzımdır. (Sa
bit zamanlarda da almamışsınızdır, sesleri.) 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Hayır efendim. Binaenaleyh Müdafaai Milliye 
Vekâletine biz musaddak bütçe ile kırk dört 
milyon lira verdik. Heyeti Oelilenize şunu ha
tırlatmak isterim ki; kırk dört milyon lira Mü
dafaai Milliye Encümeninin müdafaai milliyede 
yaptığı tetkikat neticesinde tesbit ettiği bir 
kadroya, müstenit hesap idi. Bu kadroyu yapan 
arkadaşlarımız şimdi burada yine encümeniniz
de bulunuyorlar ve onunla beraber aynı zaman 
zarfında Heyeti Oelilenize takdim edilip tasdik 
edilen seferberlik ve cephe ve makamat maaşa-
tıi verileceği için o para da 44 milyonluk bütçe
nin içerisine konmuştu. Halbuki efendiler He
yeti Celilenizde seferberlik ve cephe zammı Ka
nunu müzakere edilirken, o kanunu tesbit eden 
Müdafaai Milliye Encümeni ile Muvazeııei Ma
liye Encümeninin ki - bendeniz de orada bulu
nuyordum - tesbit ettiği esasatı Heyeti Celi!eniz 
Müdafaai Millive lehine mübeccel, mukaddes 
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bir hissi takdir ile artırarak, kanunu tadilen ka
bul buyurdunuz ve bu tadilinizden dolayı Mü
dafaai Milliyenin cephe ve seferberlik zamaimi 
tam 7 milyon lira tutmuştur. Gerek bu fazla kı
sım ve gerek sene içinde ordunun yeni teşkilâ
tından vücuda gelen tezayüt dolayısiyle müda
faai milliyenin hidamatı Umumiyesi için bir se
ne zarfında kabul ettiğiniz para buna kifayet 
etmediğinden ve evvelki bütçede bunun havale
sini karşılayacak para olmadığı için, bittabi 
havalesi kesilip mahalline gönderilememiştir. 
Bundan dolayı, düyun mevcuttur ve muhakkak
tır ve erbabı istihkak meydandadır. Onun için 
Maliye Vekâletiniz son aylara aidolan maaşatm 
havalesini" verememektedir. Esbabı da budur, 
Bugün Heyeti Gel ilenizden istenilen on milyon li
ralık tahsisatı munzamanın 2 milyon lirası ge
cende verdiğiniz paradır. Ancak bu esbaptan 
mütevellit Fazla masarifatı müteferrikayı as
keriyeye karşılık olarak istenmektedir. ; 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Keis Bey, 
bu, on dördüncü maddeye aittir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendiler, Muvazeııei Maliye Encümeninin 
tesbit ettiği ve Temmuzdan itibaren mevkii tat-
kiba vaz'ettiği hidematı mülkiye kadroları için 
elimizdeki bütçemize konan tahminat 'il milyon 
liradır. Şimdiye kadar bendenize hidamatı mül
kiye için yirmi milyonluk avans verdiniz. Ta
savvur buyrulmasm ki, ben Şubat gayesine ka
dar bu yirmi milyon lira ile, bu esasat dairesin
de hidamatı umumiye bütçelerini • kapatayım. 
Kapamanıışımdır ve son ayların havalelerini taş
ralara göndermemişimdir. Çünkü bu yirmi mil
yon liradan bakıyei tahsisat kalmamıştır. Bina
enaleyh bendenizin haddi asgari bir tahmin ile 
ve emniyetle ve ât iyen Hesabı Kati Kanunu ile 
bjr hesap istememek üzere, (5) milyon liralık 
bir tahsisatın hidematı mülkiye için kabulünü 
rica ediyorum. Bu masarif tahakkuk etmiş ise 
etmiştir. Bugün beş para vernıcseııiz bile yarın 
yekûnunu Hesabı Kati Kanunu ile vereceksiniz. 
Çünkü Muvazene! Maliye Encümeninin tesbit 
eylediği esasat dairesindedir ve Heyeti Cclilenin 
kararma müstenidolarak mevkii tatbika kon
muştur. Memurin buna kesbi istihkak etmiştir, 
masraf varsa bunları bugün tayyetmek ve tah
sisatını vermemek ile Devletin duyunu halin
den çıkarmak imkânı kanunisi yoktur. Bıuııı 
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vermemekle, şimdiye kadar sarf edilemiyen pa- ] 
rayı israf edecek fikirde değiliz. Beş gün zar
fında israf etmemizin imkânı da yoktur efen
dim, itimat buyurunuz. Binaenaleyh bu madde 
hakkındaki mâruzâtım bundan ibarettir. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrirler vardır. (Müzakere kâfi, sesle
ri.) Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Müzakere kâfi görüldü. 

HASAN BASRf B. (Karesi) — Efendim, 
bir ciheti söylemek istiyorum. 

REtS — Buyurun eefndim, müzakerenin ki
fayetinden sonra bir zat söz söyliyebilir. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendiler, 
onuncu cildin otuz dokuzuncu içtimainin birin
ci celsesinde 18 Haziran 1337 tarihli müzakere
mizde, Muvazene! Maliye Encümeninin mazba
tası mevzuubahsolmıış ve bu mazbatada bütçe
ler Meclisçe kabul ve tasdik edilinceye kadar 
evvelki kadroda bulunan mekadir ve nispet da
iresinde maaşatın tediyesi ye bu hususta ta
sarruf edilen mekadiri tenkis ve muvazenei 
ihlâl edeceğine binaen encümenimizce kabule 
iktiran eden devair bütçelerindeki tasarrufatm 
ve asgari ittihaz edilen kadroların Temmuzdan 
itibaren tatbikinin Meclisçe karara raptı sure
tiyle tasarruf edilen mekadirin muhafazasını 
ve Heyeti Vekileye tebliğini Heyeti Umumiyeye 
arz ve teklif eyleriz, diyorlar. Bu mazbata hak
kında o vakit Muvazenei Maliye Encümeni Re
isi bulunan Hakkâri Mebusu Mazhar Müfid Bey 
uzun uzadıya izahat vermişler, hangi vekâlet
lerde ve hangi devairde ne gibi tasarruf at icra 
edildiğini Meclisi Âlinize arz etmişler. Bu sıra
da Dahiliye Vekili bulunan Niğde Mebusu Ata 
Beyefendi kürsüye çıkmış, Mazhar Müfid Be
yin beyanatına itiraz etmiş. Bilhassa noktai 
itiraz ; mülkiye müfettişlikleriyle jandarma 
tahsisatı ve Dalbiliye Vekâletiııdeki iki müdü
riyetin ipkası etrafında cereyan etmiş. O va
kit Hasan Beyefendi, şimdiye kadar yaptıkları 
gibi, bu tasrrufun gayrikabili icra olacağı va
disinde beyanatta bulunmuş - bendeniz ihtisar 
ediyorum - bilhassa demin mevzuubahsedilen 
dahiliye müdüriyetleri hakkında Mazhar Müfid 
Beyin kısa bir ifadesi var. Diyor ki; malûmu 
ihsanınız, dahiliyenin iki müdüriyeti vardır. En
cümen bu iki müdüriyeti lâğvetti. Fakat ka
lemleri lâğvetmedi ve bu kalemlerde birer mü
meyyizle ketebe mevcuttur, müsteşar bunları ' 
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idare etsin. Zaten bu iki müdürün neticei me
saisi yine müsteşara gelir. Muamelât böyledir. 
İki müdürü kaldırdık. Bunları iki masaya bit-
tefrik birine umuru dahiliye, diğerine umuru 
husıısiyei vilâyat masası dedik. Yine o teşki
lât duruyor efendim. Yalnız müsteşarlar em
rine verdik. Encümence yapılan tenkihat bu
dur. Dahiliyede yapılan bu tenkihat gibi, Tem
muzdan evvel bütçeleri tetkik edilen devairde 
de tenkihat ve tasarrufat yapılmış. Binaenaleyh 
mecmuu tasarrufat 3 -• 4 milyon liraya çıkmış
tır-. Neticede Muvazenei Maliye Encümeninin 
bu izahatını ihtiva eden mazbata Meclisi Âlini
zin reyine vaz'ediliyor ve Salâhaddin Beyefen
di de dâhil olduğu halde Heyeti Âliyenizclen 
128 zat bu mazbatayı kabul ediyor. 53 zat red
dediyor, beş zat müstenkif kalıyor. Eğer Heye
ti Celile ilga edilen bu memuriyetlerin ilga key
fiyetini tasarrufatı kabul etmemiş olsaydı, o 
sırada Mecliste bu mazbataya İtiraz edeıı Ata 
Bey bundan dolayı, birkaç gün sonra istifa eder 
mi idi"? Demekki Ata Beyin istifası bu tenkihat 
ile alâkadardır ve bundan dolayı vuku bulmuş
tur. O halde 18 Haziran tarihinde mevzuubahs-
olan tenkihat ve tasarrufatı ihtiva eden bu maz
bata Meclisi Âlice kabul edildikten sonra Mu
vazenei Maliye Encümenine düşen vazife, bu 
tenkihatm haricine çıkmamak, (Çıkmadı, ses
leri) ve icra edilen bu tenkihatı olduğu gibi 
kabul etmek ve devairi saire bütçeleri muame
lâtını tesbit eylemektir. Halbuki efendiler hepi
nizin işittiği veçhile, Heyeti Celilenizin bu ka
rarma rağmen yine ilga edilen o müdiriyetlerle 
bâzı müfettişlikler ve bâzı memuriyetler, He
yeti Celilenin bu kararı hilâfında olmak üzere, 
Muvazenei Maliye Encümenince ihdas ve ihya 
'edilmiştir. Mamafih ben bu memuriyetler lâ
zım mıdır, değil midir'? Noktası hakkında bir 
şey söylemek istemiyorum. Ancak beni noktai 
nazarım. Heyeti Celilenin verdiği kararın in
faz edilmeyip bunun haricinde milyonların sarf 
edilmiş olmasıdır. Heyeti Celile ya vardır; ya 
yoktur. Var ise Heyeti Celilenin mukarrerafı
nı Heyeti Vekile tatbik ve infaz etmek mecbu
riyetindedir. Bunun haricine çıkan Heyeti Ve
kile mesuldür. Binaenaleyh bu nokta hakkında 
Muvazeıı'ei Maliye Encümeninden tekrar izahat 
istemiyorum. Yalnız Salâhaddin Beyefendinin 
vicdanlarına müracaat ediyorum. Hakikat böy
le midir, değil midir? Burada söylesinler. 
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SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim, 

bendeniz Muvazenei Maliye Encümeninde bu-
Lunduğuıa için buyurdukları meseleden malû
matım vardır. Huzuru âlinizdeki bütçe evvelce 
encümende idi ve mevzuubâhsolan takrirdeki 
esas şu idi: Bütçede tevazün husulünü temin 
için Muvazenei Maliye Encümenini tecdiden te-
'sis buyurdunuz. Muvazenei Maliye Encümeni
ne salâhiyeti vasıa ita buyurdunuz. Hidematı 
Umumiyei Devlet için 37 milyonluk bir mas
raf isteniliyordu. Encümen 1336 daki bütçeye nis
petle yedi buçuk milyonluk tasarrufat yaptı. 
Yalnız, 'memurinin zevaitten olanlarını ayıkla
mak. teşkilâtı Devlette birgüna rahne olma
mak suretiyle yedi buçuk milyon lira tasarruf 
edilmiş idi. Ancak ay geçtiği için (Beş mil
yon) lira net, safi bir tasarruf kalmıştı. İşte o 
zaman encümen Heyeti Alıyenize arz etti k i ; 
bizim yaptığımız tasarrufat, bütçenin neticesi
ne intizar edilirse gittikçe kıymetten düşecek
tir. Binaenaleyh Heyeti Celile müsaade ederse 
ittihaz »edilen bu kararla Hükümetçe Temmuz
dan itibaren tatbik edilsin. 

İSMET B. (Çorum) — Tetkik edeceği bütçe
ler de buna dâhildir. 

SELÂHADDİN B. (Mersin) — Tetkik ede
ceği bütçelerde yapacağı tasarrufat dahi makbul 
ve muteber olsun ve Heyeti Vekile Meclisi Âli
nin verdiği bu karar mucibince; Temmuzdan iti
baren encümenin tenkihatı veçhile hareket etsin, 
hiç olmazsa beş milyonluk bir tasarruf etmiş ola
lım; Heyeti Aliyeniz bu kararı kabul etmiştir. 
Yoksa her hangi bir müdürün eksikliği veya zi-
yadeliği gibi mesail malûmuihsanınız teşkilâta ta
allûk eder. Teşkilâtçılık bir ilim olduğu ve icap 
ve ihtiyaç meselesi ahvale göre mütebeddil oldu
ğu cihetle, o bendenizce tâli ve üçüncü derecede 
bir meseledir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Kararı boz
durmak için Heyeti Celileye tekrar bir karar ver
dirmek lâzımdır. 

SELÂHADDİN B. (Mersin) — Evet efendim, 
arz edeoeğim. Şimdi efendim ikinci mesele o za
man Heyeti Celilenize bu karar takdim edildiği 
zaman dahiliye ve hattâ jandarma bütçeleri tet
kik olunmuştu ve devaiıi saireye geçiliyordu. Ta
sarrufat hususunda encümen, mesaisinin Heyeti 
Aliyenizce makbuliyetini teminen izahatta bu
lundu ve ezcümle dedi ki : Dahiliyeden idarei 
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umumiyei vilâyatı, umura mahalliyei vilâyatı, 
sicili ve saireyi kaldırdık. Şu kadar tasarruf yap
tık ve Heyeti Celileniz buna hahiş gösterdi ve 
Heyeti Aliyeniz bunu arzu ile karşıladı, Ata Be
yin mütalâatı mazharı tasvibolamadı. Biraz jan
darma bütçesini tenkis etmiştik. Fakat efrat ade
dinden değil, tenkisat hakikatta onların göster
miş olduğu birtakım fazlalıklardan idi ki, haki
katte mevcut değil idi, Ata Bey onu kabul et
medi. Bu suretle bir jandarma bütçesinden do
kuz yüz bin lira tasarruf icra etmiş idik. Bina
enaleyh Ata Beyin gerek jandarma kuvvetinin 
tezyidi ve gerek teşkilâtı mülkiyede kendine lâ
zım olduğunu beyan buyurduğu birtakım teşki
lât hakkındaki mütalâatı esas itibariyle nazarı 
mütalâaya alınmadı. Heyeti Aliye mütevazin bir 
bütçe istiyordu. Binaenaleyh encümenin mukar-
reratı mer'i jkli. İşte meselenin aslı budur, bu 
esas kabul edildi, biz de işe başladık. 

Gelelim dahiliyede yapılan bu tadilâtın esa
sına : Kısaca arz edeceğim. Encümenin ilk mü
zakere ettiği Dahiliye bütçesi oldu ve bittabi hi-
dematı umumiyede aşağı - yukarı, on, on beş 
milyon lira bir tasarruf temini maksadiyle 
yapılmıştı ve bütçeden idarei umumiyei vilâ-
yat, idarei hususiyei vilâyat müdüriyetlerinin 
kaldırılması meselesi encümende duru dıraz mü
zakere olundu; hemen yarı yarıya kalınmıştı. 
Hatırımda kaldığına göre bir veya iki ekseri
yetle ancak buna karar verildi. 

5 HASAN BASRİ B. (Karası) — Encümende 
değil mi efendim? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bunun üze
rine kendi aramızda mesele tesbit edildi; bu 
tarzda idarei umur edilemiyeceğini Dahiliye Ve
kili söylemiş ve celse kapanmıştı. Fakat bilâ-
hara vâki olan celselerde bu mevzuubahs olmuş
tu. Dahiliyenin o günlerde vâki olan mükerrer 
müracaatları üzerine bu müdüriyetlerin tekrar 
ihdasına encümenin salâhiyeti var mı, yok mu! 
Denildi. Her halde nisabı mevcut olan encümen; 
bir müzakeresinde ekseriyetle encümenin bu hu
susta hakkı olduğuna kaani oldu ve idarei dev
leti bozmak matlup olmadığından ve bilhassa 
Heyeti Celilenizce idarei devleti yürür ve iş çı
karır bir hale koymak matlup olduğundan, ken

dis ine verilen hak ve itimat dâhilinde bu me
selenin kendi vazifesi dâhilinde olduğuna kaani 
olarak, ekseriyetle buna karar verdi ve ertesi 
günkü içtimada bu mesele kabul edildi, yani 
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cereyan ve şekli müzakere budur. Meclisin ka
rarı, encümenin şu mazbatalarda mevcut olan ve 
zikredilen hususata, yani tasarrufat hususunun 
kabul olduğuna ait idi. Encümenin vazifesi, bir 
adamın maaşının 50 veya 60 lira olması veya 
muhassasatın birbirine nakli veya zammından 
ibaret değildi. Ve eğer böyle bir kanaat encü
mende bulunsaydı, Heyeti Aliyenize şüphesiz 
gelecek idi. Şimdi bu memuriyetler (1338) büt
çesinde huzuru âlinizdedir, ara yerde bir fark 
var mı? Ve bu tenkih edileni ipka etmiş olmak
tan mütevellit bir hasar varsa bu masrafı en
cümeni tşekil eden zevat bir senelik mühassasa-
' tiyle tazmin ederse ve buna maalmemnuniye ha
zırdır. Yalnız meseleyi münakaşa edeceğiz. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Maliye .Vekilinden 
bir sualim var̂  Şimdi heyeti murahhasanm her 
azasına yövmi yüz yirmişer lira # veriyoruz (ne 
münasebeti var sözleri). 

MUSTAFA LÛTFÎ B. (Siverek) — Beş mil
yon bir avans veriyoruz. Avans ile alâkadardır 
efendim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayir o ayrı bir kanunladır. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Beherine yüz yir
mişer lira yevmiye, yüz İngiliz lirası da elbise 
parası veriyoruz ki; bu bizim para ile dokuz 
yüz lira eder.Bunları ne ile veriyoruz? Ve niçin 
veriyoruz? Ve hajngi kararla, ne diye veriyoruz? 
Ve. kimin emri ile veriyoruz? Geçen sene giden 
heyete bu sene verilen miktarın nısfını veriyor 
idik. (Geçen sene de aldılar sesleri). 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Rica ederim bu sualinizi yalnız bendenize tevcih 
etmekle hata buyurdunuz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hayır emvali dev
letin muhafazasını sizden bekliyoruz, eğer etnıi-
yecekseniz başkası gelsin, muhafaza etsin efendini. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) - -
Ben onu her zaman muhafaza ediyorum. Buyur
duğunuz zamanda, her zaman hesaba hazırız 
beyefendi. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Hatayı sen yapıyor
sun, hata ne demektir? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Bu avansla alâkajdar değil. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Vazifeni bilmedir» -
yapajmadm. 

MALÎYE'VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Vazifemi yaptım. 
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YUSUF ZÎYA B. (Bitlis) — Bir mebusa 

hata ettin diyemez, efendim. Geri alsın... 
MALİYE VEKİLİ HASAN B, (Trabzon) — 

Teşrif edin, siz yapın. 
REİS — Efendim, hata daima vâki olur. 
LÛTFÎ B. (Malatya) — Ne suretle hata ettin 

diyor. Geri alsın sözünü efendim. Hata ettin de
meye hakkınız yoktur. Hatayı siz ediyorsunuz. 

I1EİS — Rica ederim sükût edin. Sualinizi 
ciddiyetten çıkarmayın Lûtfi Bey. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Hata kelimesi telâffuzu caiz olmıyan bir lâfız 
değil. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Hayır telâffuzu caiz 
olmıyan bir lâfızdır. Çünkü maslahata matuf 
olarak söylüyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Heyete verilen tajhsisat ayrıca bir kanuna müste
nittir. Onun için avans isteyip ve avansla para 
alıp buraya sarf edecek değilim. 

LÛTFİ B. (Malatya) —- O da hidematı umu-
miyei devlete matuftur. Bunun için de mi bir 
bütçe kabul edeceğiz? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) —• 
Onun için ayrı bir maddei kanuniye kabul bu
yurdunuz, mevzuatı kanuniyemizdendir ki me-
maliki ecnebiyeye her hangi bir suretle ve her 
hangi bir vazife ile gönderilecek olan heyetlerle 
memurlara, onların deruhde ettikleri vazifenin 
icabına ve mevkii içtimailerinin ve bu memleke
tin şeraitine göre verilmesi lâzımgelen masarifi 
hakikiyenin miktarı yalnız böyle bir vekilin fi
kir ve kanaatiyle tâyin edilmez. Bütün Heyeti 
Celilenizin vazifei icraiyesini vekâleten tevdi 
buyurduğunuz heyet karariyle ittihaz edilir, ka
rarname ile icra edilir, evvelce giden ve bu de
fa gönderilen heyete verilmiş olan ve verilmesi 
takarrür eden harcırah ve yevmiyelerin miktarı 
da; ahkâmı kanuniye dairesinde, Heyeti Veki-
lenizin müçtemian ittihaz ettikleri karara müs
tenittir. Binaenaleyh bendeniz buna münferiden 
cevap vermekte mazurum. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Geçen sene giden 
heyete bunun nısfı verilmişti. Neden bu sene 
bu kadar fazla verildi? 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bir me
mura kaç kuruş verilmek icabederse kanun bu
nu gösterir. 
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REÎS — Efendim, müzakere kâfi .»-örüldü, j 

Söz vermiyorum artık. | 
CEMİL B. (Kütahya) - Bunu Büyük 'Mil- | 

let Meclisi kendi hesabına kabul etmez, böyle hol j 
bol para yedirmek doğru değil. I 

REÎS — Cemil Bey söz vermiyorum, muza- S 
kere kâfi görüldü, ben dinlemiyorum efendim, j 
Seni sükût e davet ediyorum. i 

Efendim, maddeye dair tadil takrirleri var, j 
onları okuyoruz : j 

i 
Riyaseti Celileye j 

Müzakere kâfidir. Üçüncü maddenin KOD j 
fıkrasına (Şubat gayesine kadar) cümlesinden ' 
sonra (tahakkuk edecek masarife karşılık olmak i 
üzere beş milyon liranın ilâvesi) tarzında mad- | 
denin tashih ve kabulünü teklif eylerim. J 

Bavezid i 
Şevket 

Menteşe) —- Bunu TEVFİK RÜŞDÜ B. 
encümen de kabul ediyor. 

REÎS — Efendim, bu takı •iri encümen de 
kabul ediyor. Onun için reye vaz'etmeye lüzum 
^Örmüyorum. 

Riyaseti Celileye 
Bütçe elhaletü hazihi tasdika iktiran etmedi

ğinden 1337 senesi kadrolarında seııei ıuezbure 
Martından Haziran nihayetine kadar ki kadro
lara nispeten fazla olan zamaimin senenin son 
ayı dahi geçmiş olmak itibariyle beyhude olarak 
verilmemesinin tahtı karara ahzını teklif eyle
rim . 

Mus 
A. I lam d i 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddede talebedilen beş milyon lira, 

bir hesap neticesi gelmemiştir. Yedi gün için bu 
kadar para vermek doğru olmadığından madde
den beş milyon liranın tayyedilmesin! teklif ey
lerim. 

Erzurum 
Asım 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddede (mevkii tatbika vaz'edilen 

esasat dâhilinde) fıkrasından sonra (1336 senesi 
maaşatım tecavüz etmemek sartiyle) ibaresinin 
ilâvesini teklif eylerim. Mersin 

Sal â haddi n 
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LÛTFİ B. (Malatya) — Sene nihayet bul

muştur, hesabı katî ile karşımıza gelmediniz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Ne demek istiyorlarsa anlıyalını. Mesele böyle 
hallediliyor. Ben arz ettim ki ; şimdiye kadar 
bendenize verdiğiniz 20 milyon liradır ve şimdi 
vereceğiniz para, ifa edilecek hidemat için iste
nilmiyor, bu fikir yanlıştır. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Şimdiye kadar ne
den hesabını vermedin? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bendeniz sarfiyatımı, Heyeti Aliyenizin kararı 
mucibince tatbik ediyorum. Ve diyorum ki : Son 
ayların maaş havalelerim dahi veremedim.. Çün
kü Hej'eti Aliyeniz. 32 milyon yerine 20 milyon 
verdiniz. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Masraf tahakkuk 
etmedi mi"? 

HASAN B. (Devamla) — Hizmete, masraf 
da tahakkuk etti. Fakat havalesini veremedik. 
Masarifi muhakkakayi ne için böyle 7 güne ait
tir diye telâkki ediyorsunuz? Bu fikrin sehiv 
olduğunu arz ederim. 

Riyaseti Celileye 
Beş milyon avans fazladır. Bunun üç milyo

na tenzilini teklif eylerim. 
Bolu 

Şükrü 

REİS — Efendim bir, hiç avans vermiyelim 
teklifi yar. Bir de istenilen avansı tenzil edelim 
teklifi var. Hiç avans vermiyelim. teklifini reye 
vaz'ediyorum. Avansın verilmemesini kabul 
edenler, ellerini kaldırsınlar'. Bu teklif reddedil
miştir. 

Bolu Mebusu Şükrü Bey beş milyon lira 
avansın 3 milyon liraya tenzilini teklif ediyor. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim 
avansiardaki hesabat o kadar- tahminidir ki, 
böyle üç milyon, beş milyon diye bir katiyet ola
maz. 

REÎS — Efendim Şükrü Beyin teklifi veçhi
le avasnm 3 milyon lira olarak verilmesini kabul 
edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmemiş
tir. 

Şimdi Salâhaddin Beyin tadılnamesi kaldı. 
Hacı Ahmed Hamdi Efendinin tadilnamesi de 
Salâhaddin Beyinkine yakındır ve aradaki fark 
bir kadro farkıdır. 
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Salâhaddiıı Bey (Üçüncü maddedeki vaz'olu 

ııan esasat dâhilinde) fıkrasından sonra (1336 
senesi ıııaaşatmı, tecavüz etmcınek üzere) kay
dının ilâvesini teklif ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) -
Yekûn itibariyle mi? Onu sormak isterim. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bir faslın ve 
bir maddenin miktarı, o fasıl ve maddelerle ye
kûnlarını tecavüz etmemek partiyle, 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Peki kabul ettim onu.. 

REİS — Salâhaddiıı Beyin teklifi ve Maliye 
Vekili Beyin kabulü; (Gürültüler) 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Mali
ye Vekili meseleyi anlamadan kabul etti. Salâ
haddiıı Bey 1336 senesindeki kadro miktarını 
tecavüz etmemek üzere buyuruyor. Zatıâliniz 
1336 kadrosunu 1337 de de tatbik mi edeceksi
niz ? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Ben Salâhaddiıı Beyden sordum o da... 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Müsaade bu
yurur musunuz? Efendim, bendenizin takririm-
deki esas maksat, hiçbir kimsenin, 1337 sene
sinde 1336 senesindeki maaşını tecavüz etmek 
üzere, maaş almaması idi. Heyeti Celileııiz bunu 
kabul etmezse fasıl ve madde yekûnunu da ka
bul ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Fasıl ve madde yekûnunu ben de kabul ediyo
rum. Öbürü olamaz; 18 Haziran tarihli kararını
za muhaliftir. 

SÜLEYMAN 'SIRRI B. (Yozgad) — Reis 
Bey müsaade buyurur musunuz? 

REİS — Söz yoktur efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Söz yok 

diyorsunuz. Fakat maksat anlaşılmıyor efen
dim. Salâhaddiıı Bey takririni izah etsin. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Efendim ben
denizin arz ettiğim şey alelıtlâktır. 1337 senesin
de hidematı devletten maaş alan zevatın 1336 
senesinde muhassas olan maaşlarını 1337 de de 
almaları kanunen tezayüdeden miktarı tezayü-
dün kabulüne mütevakkıf olduğu, için, tezyidi 
miktarın alelıtlak kabul edilmemesi taraftarı
yım. Şayet bu ciheti Heyeti Aliyeniz kabul et
memek isterse o vakit madde üzerindeki miktarı 
tecavüz ettirmemeye ben razı olurum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 

!. 1338 C : 1 
Efendim 18 Haziran tarihli kararımız mevkii 
tatbika konmuştur. Binaenaleyh ondan rücu 
edemeyiz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Karar icra 
edilmemiştir. 

HASAN B. (Devamla) — İcra edilmemiştir 
değil, icra edilen kısımlar da vardır ve kararın 
tatbiki verdiğiniz salâhiyete müstenittir. Onu 
geri alamazsınız. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Arkadaş
lar şimdi vereceğimiz her hangi bir karar meri-
yülicradır. Ancak bu tarihten itibaren... Fakat 
bugüne kadar güzeran eden müddet için 18 Ha
ziran.... 

REİS — Efendim Selâhaddin Beyefendinin 
takririni aynen reye koyuyorum. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Reis Bey
efendi Mı* kelime daha söyliyeyim. Zihinler
de tereddüt ve şüphe kalmasın... Meclisi Âli
nin tasvibine iktiran etmiş kararlar bundan 

| hariçtir. Teklifim, Meclisi Alinin karar ver-
j m ediği hususata aittir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Salâhaddiıı Be-
' yiıı bu mazbatada imzası var. Hem bu maz

batada imzası olsun, hem de tekrar tadil tak
rirleri versin, bu nsıl olur? İş karışıyor. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim müsaade ediniz izah edeyim. Encümen
de bu mesele mevzuubahsoldu. Encümende 
Maliye Vekili, bize Meclis tarafından ittihaz 
edilen ve maliye memurinine tebliğ edilen 18 Ha
ziran tarihli kararı gösterdi. O kararda kad
ro ahkâmının icrasına âmir olduğundan, Se
lâhaddin Beyefendi bu meseleyi Meclis He
yeti Umumiyesinde mevzuubahsedeceğmi be
yan etti. Ve bu gelen lâyihai kanuniyenin al
tına, imza etti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim Salâhaddiıı Beyden bir şey soracağını. 

REİS - - Söz yok efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — 

1336 senesinde dört sınıf kaymakam varmış. 
Bunlar iade mi, edilecek? 

REİS — Söz yok.... 
Efendim Selâhaddin Beyin, teklifini ay

nen, reye koyuyorum. (Mevkii tatbika vaz'edi
len esasat) fıkrasından sonra (1336 senesin
deki maaşatı tecavüz etmemek şartiyle) iba
resinin ilâvesini kabul edenler ellerini kaldır-
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sın. Ekseriyetle kabul edilmiştir efendini. (Ret 
sesleri) (Gürültüler) 

Efendim, müsaade buyurun maddenin şek
li musahhahını okuyoruz. 

MADDE 3. — Muvazenei Maliye Encüme
ni tarafından masraf bütçelerinin esnayı tet
kikinde tesbit edilip 18 Haziran 1337 tarihli 
Heyeti Umumiye kararı mucibince Temmuz 
1338 den itibaren mevkii tatbika vaz'edilen 
esasat dâhilinde 1336 senesi maaşatmı tecavüz 
etmemek şartiyle, sarfiyat icra edilmek ve 
Müdafaai Milliyeden maada hidematı umumi-

1338 C : 3 
yei devlet için karşılık olarak tevarihi muh
telif ede _ ita olunan yirmi milyon lira avansa 
Şubat gayesine kadar tahakkuk edecek masa-

'rif karşılığı olmak üzere beş milyon lira daha 
ilâve olunmuştur. 

REİS — Efendim, maddei musahhahayı ka
bul edenler ellerini kaldırsınlar. Kabul edilmiş
tir. 

(Beş dakika teneffüs) 

(3,50 sonra da Birinci Celseye nihayet verildi) 

(İkinci Celse hafidir) 

• • > 

Ü Ç Ü N C Ü C E L S E 
Açılma saati: 5,35 sonra 

REÎS — Birinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTİP : Feyyaz Âli Bey (Yozgad) 

REİS — Efendim, Müdafaai Milliye Veka
letinin istediği on milyon liralık avans için 1337 
muvazene lâyihasında bir madde var, onu mü
zakere edeceğiz. 

MADDE 4. — Müdafaai Milliye Vekâleti 
için 2 Nisan 1337 tarihli Kanunla kabul edilen 
44 160 058 liraya münhasıran Şubat gayesine 
kadar tahakkuk edecek hidematı askeriyeden 
3 600 000 i maaş, 6 400 000 i seferberlik fas
lına mahsus olmak üzere 10 000 000 lira ilâve 
edilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mil (Hayır, sesle
ri) Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. KÎ*bul edilmiştir. 

2. — 1338 sev esi Emlâk ve Temettü vere/ile 
riı/le Ağnam Resminin ve Harh Kazançları Ver
gisinin sureti tahsiline eletir kanun lâyihası ve 
Muvazenei Metliye, Enenmeni mazbatam 

REİS — Efendim, beş-milyon liralık diğer 
bir kanun vardı?-. Onu müzakere edeceğiz. 

Esbabı mucibe lâyihası 
Kavaniııi mahsusasma tevfikan tahakkuk 

ettirilmekte olan Emlâk ve Arazi ve Temettü 
vergileriyle Ağnam Resmi muayyeni tekasite 
taksimen istifa edilmekte ise de ahvali harbiye 
ilcaatiyle gerek iaşe ve sair levazımatı askeri
ye ve gerek sair lAdmüttediye masarifatın mun
tazaman tesviyesindeki zaruret hiçbir vakte 
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makıys olmadığı cümlenin malûm ve müsellemi
dir. İşte bu kaziyeye binaendir ki, tekâlifi mez
kûre 1338 senesine mahsus olmak üzere defaten 
istifasına zaruret hâsıl olmuş ve bu bapta tan
zim olunan maddei kanuniye merbuten takdim 
olunmuştur. 

Maliye Vekili 
Hasan 

1338 senei Emlâk ve Arazi ve Temettü vergile
riyle Ağnam Resminin sureti tahsiline dair 

Kanun 

MADDE 1. — Kavanini mahsusasma tevfi
kan muayyen tekasitte istifa edilmekte olan 
Emlâk ve Arazi ve Temettü vergileriyle Ağnam 
Resmi ve küsuratı munzammaları 1338 senesine 
mahsus olmak üzere senei mezkûre Martı zarfın
da defaten tahsil olunur. 

MADDE 2. — İşbu kanun 1338 senesi Mart
ının birinci gününden muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Ahvali harbiye ilcaatiyle tahassul eden ma

sarifin muntazam surette tediyesini temin için 
kavanini mahsusaya tevfikan tahakkuk ettiri
len Emlâk, Arazi ve Temettü vergileriyle Ağnam 
Resminin defaten istifası şu sırada biraz toplu
ca para elde etmek için muvafıktır. Şu kadar ki 
menabii dâhiliyeden istifade daima mümkün ol
duğundan ve hukuku mağsubemizin tamamii is
tirdadı ve hududu millîmiz dâhilinden son düş
man neferinin ihracı için her gün mütezayit bir 
azim. ile giriştiğimiz bu cidali azlini zaferi nihaiye 
isal edinceye kadar daha birçok masraflara mec
bur olmaklığımız hususu da düşünülerek daha 
başka menabiden de tedariki varidata amelî su
rette çalışılmakta devam olunmasını bu münase
betle de tekrara mecburiyet vardır. 

Merbuten takdim kılman lâyihai kanuniye 
Heyeti Celilerinin kabul ve tasvibine iktiran etti
ği takdirde hini tatbikinde manatıkı muhtelife 
siai maliyesinin nazarı dikkatinden dûr edilme
mesi ve istiklâl uğrunda hiçbir fedakârlıktan çe-
kinmiyen halkımıza esbabı mueibesini izah ederek 
hüsnü icraya itina olunması lüzumunun bilhassa 
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kayıt ve ilâvesi encümenimizin cümlei mukarre-
ratmdan bulunduğu mâruzudur. 

21 Şubat 1338 
Reis Mazbata Muharriri Kâtip 

Hüsrev Menteşe Ertuğruî 
Dr, Tevfik Rüşdü Muhalifim 

Mustafa Kemal 
Aza Aza Âza 

Mersin Bâzı cihetine Ybzgad 
Salâhaddin muhalifim Süleyman Sırrı 

Şükrü 

1338 senesi Emlâk ve Temettü vergileriyle Ağ
nam Resminin ve Harb Kazançları Vergisinin 

sureti tahsiline dair Kanun 

MADDE J. — Kavanini mahsusasma tevfi
kan muayyen takasitte istifa edilmekte olan 
Emlâk ve Temettü vergileriyle Ağnam Resmi 
ve küsuratı munzammaları 1338 senesine mahsus 
olmak üzere senei mezkûre Martından itibaren 
defaten tahsil olunur. 

MADDE 2. — 25 Teşrinievvel 1336 tarihli 
Kanun ile kabul olunan Harb Kazançları Ver
gisinden tahakkuk eden mekadir dahi birinci 
madde veçhile defaten tahsil olunur. 

MADDE 3. — İşbu kanun 1338 senesi Mar
tının birinci gününden muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is-
tiyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 

1338 senesi Emlâk ve Temettü vergileriyle Ağ
nam Resminin ve Harb Kazançları Vergisinin 

sureti tahsiline dair Kanun 

MADDE 1. — Kavanini mahsusasma tevfi
kan muayyen takasitte istifa edilmekte olan 
Emlâk ve Temettü vergileriyle Ağnam Resmi 
ve küsuratı munzamaları 1338 senesine mahsus 
olmak üzere senei mezkûre Martından itibaren 
defaten tahsil olunur. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğruî) — Kü
suratı munzamma mahalline aittir. Binaenaleyh 
tayyım teklif ederim. 

HASAN FEHMİ B. (Günıüşane) — Efen
dim, küsuratı munzammanm bu kanunda tahsi-
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line müsaade etmek demek, sarfına maliyeye > 
mezuniyet vermek demek değildir. Küsuratı 
munzamma, kanunu mahsus mucibince, yani ida-
rei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince, idarei 
hususiyelere aittir. Maliye Vekâleti hiçbir se
bep ve bahane ile bu paradan bir para sarfa 
mezun değildir. Zannederim, Meclisi Âli de 
bendenizle hemfikirdir. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efendim, 
zaten küsuratı munzamaları Maliye Vekâleti 
mahalline bırakmaya kanunen mecburdur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Böyle değil efendim. Arz edeyim. Efendim, kü
suratı munzammayı aynen çıkarıp verecek deği
lim. Kanun böyle değil. 1338 senesinde 1337 se
nesi zarfında idarei hususiyelere ait varidattan 
olmak üzere küsuratı munzammadan ne tahsil 
etmiş isem onun yekûnuna muadil 1338 bütçem
de idarei hususiyeler aidatı, diye bir faslı mah
sus vardır. O faslı mahsustan veririm. Kanun 
böyledir. Ahkâmı kanuniye budur. Benim za
ten yediğim yoktur. Borcum budur. Başka bor
cum yoktur. Şimdi buradaki istediğim mezuni
yet idarei hususiyelere ait fasıldan tesviye mec
buriyetinde bulunduğum masarifi vermiyece-
ğim, mânasını tazammun etmez. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Ne va
kit vereceksiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Senesi zarfında. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Tah
sil ettiğiniz müddet zarfında verecek iseniz onu 
şey edelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, müsaade buyurunuz, küsuratı mun
zammayı benim tahsildarlarım aynen tahsil eder
ler. Tahsildarlarım tekâlifi tahsil ederken, di
ğeri dursun bunu sonra gelip alacağım, demez. 
Bu doğru değil. Bunun imkânı yoktur. Aslı tah
sil edilirken, idarei hususiyelerin karşılığı olan 
küsuratı munzamma da tahsil edilir. (Gürültü
ler) Küsuratı munzamma haddizatında kanunen 
benim bütçemin karşılığı değil, faslı mahsus
taki tahsisatın karşılığıdır. Onu da beraber tah
sil ederim. Fakat kanunda idarei hususiyelere 
bir şey vermiyeeeğim, diye bir kayıt yoktur. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Hasan 
Beyefendi yanlış söylüyorlar. Bir şeyde aldanı
yorlar. İzah edeyim. Efendim, malûmu âliniz 

. 1338 C : 3 
; Etmlâkten, Ağnamdan, Araziden, Temettüden hâ

sıl olan küsuratı munzamma, yani idarei mahal
liye hisseleri hini tahsillerinde irsaliye ile bera
ber ayrıca doğrudan doğruya idarei hususiye 
sandıklarına gönderilir. Yalnız senei maliye 
bütçesinde bir sene zarfında tahakkuk edecek 
miktardan senei âtiye bütçesine ilâve edilerek, 
idarei hususiyelere maliyenin tesviye edeceği 
para aşardan idari hususiyeye taallûk eden mik
tardır. Aşar da bu kanunda mevzuubahis değil
dir. Bu kanunda mevzuubahsolan vergilerin kü
suratı munzamması Maliye 'bütçesine irat kayde
dilmez. Binaenaleyh, kanunda böyle bir kayıt 
yoktur. Tahsili halinde doğrudan doğruya irsa
liye ile mal sandıklarına gitmelidir.... 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Mutabıkız, efendim. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Maliye 
Vekili Hasarı Beyin bahsettiği âşarm bu kanun
da yeri yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim muitaibıkız. Başka bir mesele yok. ('Mü
zakere kâfi sadaları) 

ALİ SÜRURİ E l (İvaraıhisarı Şarki) — 
Efendim, Hasan Fehmi Bey ile Maliye Vekili 
Bey arasındaki ihtilâf şudur: Hasan Beyefendi 
demeik istiyorlar ki, şu maddei kanuniye ile 
anüistaeelen tahsili teklif olunan tekâliften idarei 
hususiyelere aidolan küsuratı munzamma ciheti 
maliyece hiçlbir .yere sarf edilmesin. Aidolduk-
l'arı idarei hususiyelere verilsin. Bunun maddi 
neticesi bu. Maliye Vekili Beyefendi de döndü
rüp dolaştırıp «Efendim fben bunu tahsil ederim. 
Fakat zimmetime geçmiş 'olur. Bunu ben aynen 
vermeye mecbur değilim. Senenin son ayların
da, yani maliyenin sıai halinde hu parayı veri
rim» diyor. Neticede hangi şık kabul ediliyorsa 
cihet tasrih edilir. İki kelime. Mesele budur. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) — 
Efendim, küsuratı munzammanm yenidten tahsili 
ve yeniden idarei husu'siyeye irad kaydedilmek 
üzere teslimi iktiza eder. Yoksa küsuratı mun
zammanm bu sene tahakkukiyle gelecek sene büt
çeye konan kısmı â«şarâ ait kısımdır. Bununla 
hiç alâkası yoktur ve mevzuuibahis değildir. 
Onun hakkında ayrıca 'bir teklif vardır. .Evvel
ce olduğu gibi doğrudan doğruya ZSraait .banka
larına verilmek üzere m'aliye ile ibJiç alâkası kal
masın. Bu küsuratı munzamma doğrudan doğruya 
ve yen iri en talhsil edilebilir. Fakat; doğrudan 
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doğruya idarei hususiyetere verilmesi iktiza 
eder. 

MALÎYE VEKİLİ IIASAN B. (Trabzon) — 
Bu para Ziraat bankalarına yatar. Kanun böy
ledir. Sarihtir. 

TEVFİK RÜŞTÜ B. (Menteşe) — Heyeti 
Oelileye bu noktayı arz e'tmek istiyorum ki, bü
tün İcra Vekillerinin heyeti lumıımiiyesine taal
lûk eden 'bu ĝ rbi hususaitta, yani vergilerin han
gi ıMr sebebi askerî altında veyahut nıemlelketin 
hayatına taallûk eden bir meselle'de veya Heyeti 
Vekilenin heyeti umum iyesine taallûk eden bir 
hususta vâridolaca'k teklifler encümenle birlik
te müzakere olunuHken evvelemirde Vekillerin 
aralarında anlaşıp bu kanunun ve bu fmaddeııin 
metnine veya ruhuna değil de icrasına taallûk 
eden hususları aralarında tesibit etmeleri lâzım -
gelir. Binaenaleyh birçok hususata taihamnıül 
ederek sırf m uvaf faikıyeti askeriye, vazife i nihai 
emel ve hevesiyle Hüküımete teshitât gösterip 
dururken î'cra Vekillerini (burada, birbirine mü-
bayin kayıt ve şart zikir ve ityan eden fikirde 
«•örmek istemeyiz. 

MALİYİ; VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Böyle bir şey yoiktur, efendim. 

REİS — Başka söz alan yok, tadilnâme de 
yoktur. Maddeyi reye koyuyorum. Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. 

ALÎ SÜR UR İ Ef. (Kara hisarı Şarki) — İh
tilâf halledilmemiştir. (İhtilâf yoktur sesleri) 

BASAN FETTM'Î P>. (Gümüşane) — Efendim, 
maddede tadilât teklif etmedim. Bendeniz Ma
liye Vekilinin lisanından işitmek isterim. İdarei 
hususiyelere aidolan paradan sarfa mezuniyeti 
yoktur. Kanını bunu temin etmiştir, Eendenizin-
ki bir temenniden ibarettir. Meclisi Âlinin iz
har ettiği tezahürat bendcnizee kâfidir. (Doğru 
doğru sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, son lâf olmak üzere söyliycyiim. Tadi-
len kabulünü emir .buyurduğunuz maddede kü
suratı munzam manın sarfına kanunun mezuniyet 
verdiğini ben anlamıyorum. Bu kanun küsuratı 
mim zam man m hidematı umum iyede sarfı diye bir 
salâhiyet verm diniştir. A nla mı yorum bunu... 

REİS —- Efendiım, madde tavazzuh etmiştir. 
İhtilâf da yoktur. Hasan Kelimi Beyin teklifini 
Maliye Vekili Bey de kabul ediyor. Zapta geç
mesi kâfidir. ! 
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SÜLEYMAN SİRRİ B. (Yozgad) —' Bu 

'bapta Meclisin evvelce kararı da var. 
ABDÜLOAFUR Ef. (Karesi) — Gerçi bu 

kanun Maliye Vekili Hasan Beyin dediği gibi 
küsuratı munzam m ayı sarfa msezuniyet vermezse 
de tahsil ettiği vakit bu parayı idarei hususi yeye 
günü gününe tesviye edeceğine söz versinler. 
Tehir ediyorlar. 

MALİYE VEKİLİ H A SAN B. (Trabzon) — 
O parayı aynen vereceğim. Bunu sarahaten ifa
de ettim. Fakat idarei. hususiyelerin beş kuruş 
varidatı var iken, on beş kuruşluk muallim is
tihdam ederlerse ıbeni'm kendilerine verecek bir 
param yoktur.-

Dr. ADNAN B. (İstanbul) — Rica ederimi, 
im ayrı bir meseledir. Bunu ne için 'karıştırıyo
ruz. 

NRBİL Ef. (Karanisarı Sahih) — Mesele 
var efendim. Maliye Vekili Bey diyor k i ; beş 
kuruş sarfı lâzımgeliıken, on beş kuruş sarf 
ederse para venmekliğe mecbur değilim. Halbu
ki verecekleri para emvali umuımiyeden değildir. 
İdarei hususiyeden kendine mabşjıs ve muhtas 
olan parayı vermeye mecburdur. Kaç. kuruş 
olursa olsun, onu vermeye mecburdur. Biz onu 
istiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Arka
daşlarımız tarafından evvelce bir teklif yapıldı. 

MAARİF VEKİLİ VEHBÎ B. (Karesi) — 
E fendim rica ederim. Vekil Bey her halde süreli 
lisan ile söylemiş olacaklardır. Esasen kendileri 
de muallimdirler. «Beş kuruşluk muallimi on beş 
kuruşla istihdam ediyorlar.», dediler. Ne beş ku
ruşluk muallim vardır, ne de on beş kuruşluk var
dır. Bunda her halde sürcii lisan vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— «Varidatı beş kuruş iken, on beş kuruş sarf 
ediyor», dedim, öyle yanlış anlaşılmasın. 

MAARİF VEKİLİ VLHBİ B. (Karesi) — 
İdarei hususiyelerin bir meclisi umumileri var
dır. Onlar kendi kendilerine kanun dairesinde 
masraflarını tesbit ederler. Yalnız maksat ida
rei husıısiyenin varidatı leyte lealleye düşürül
mesin. (Doğru doğru, şada lan.) 

SÜLEYMAN S HIRI B. (Yozgad) — Eğer 
bu memlekette bu Meclis, idarei mahalliye te
sisini istiyorsa bunu yapacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Bir an evvel nevahi kanununu çıkaralım. 
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SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) - .evvel

ce Meclisi Âliye bir teklif vâki oldu. Arkadaş
larımızdan biri tarafından; dediler ki : «Idarei 
hususiye varidatı kendi hususi tahsildarları ma
rifetiyle tahsil edilsin.» Bu teklif Dahiliye En
cümeninde kabul edilmedi. Yalnız denildi ki ; 
«Emvali umumiye meyanıııdan tahsilat vuku-
bulmadıkça derhal idarei hususiyelere teslim 
edilsin. Maliye Vekili bu hususta mecbur ol
sun.» Meclis onu evvelce bakarar kabul etti. 
Şimdi bu onu teyidotmiş oluyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim bunu fiilen yaptık. 

TAHSİN B. (Aydın) — Burada şayanı dik
kat bir mesele vardır. 

x\Lİ SÜRIIRİ Ef. (Karahisatn Şarki) — İh
tilâfı hasan(?yni ahsen surette hal için bir fıkra 
ilâvesi lâzımdır. İdarei hususiyelere aidolan his
seler mahallerine verilir. Bu ufacık fıkrayı esir-
gemiyelim. (Lüzumu yoktur, sadaları), (Oürül-
tüler...) 

TAHSİN B. (Aydın) — Maliye bir sene zar
fında vukubulan varidatın yekûnunu ertesi se
ne ziraat bankalarına teslim eder. (O aşara ait, 
sadaları.) 

REİS — Efendim, mesele tenevvür etti. Ma-
. liye Vekili diyor ki; tahsil edilen paradan hide-
matı hususiyeye aidolan bir paranın hideınatı 
umum iyeye sarf edilmemesi kanunda müspet ve 
muayyendir. Maarif Vekili de bunu istiyor. 

MAARİF VEKİLİ VKHBİ B. (Karesi) — 
Rica ederim, müsaade ederseniz bir kelime ilâve 
edeyim. (Ayak patırtıları) Efendim istediğiniz 
kadar memleketin irfanı namına gürültü edin. 
Ben burada söyliveceğini. Buraya çıkar, cevap ve
rirsiniz. (Devam, sadaları) Ağzınızla burada çı
kar söylersiniz, ayağınızla değil. Efendim yalnız 
burada idarei hnsusiyenin yüz küsur bin lira Ma
liyeden alacağj var. Ve isterseniz cetvelini göste
reyim. Şimdi bu. kanunla tahsil (Gürültüler) mü
saade buyurun, efendim. Elbette bu kanuna tev
fikan tekâlif tahsil edilir edilmez idarei lıususi-
yenin hisseleri bittefrik verilecektir. Fakat ban
kalara verilmedikçe bu para ölmüştür. Ve ida
rei hususiyeler de gelecek senelerde ölmüştür. 

SALİH Ef. (Bvzurum) — On aydan beri ma
aş -alınıyan memurlarınız vardır. 

MAARİF VRKÎLt VEHBİ B. (Devamla) — 
Fakat şu kanuna bir fıkra girmelidir. On aydır 
maaş alamıvan memurlarımız vardır. 
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SALİH Ef. (Erzurum) — İdarei hususiye-

den on aydır maaş alamamışlar, maaş temin edil
mediğinden herif aç kalıyor. 

REİS — Efendim mesele tezahürat ile halle
dildi. Fakat Ali Süruri Bey ihtilâfı ahsen bir su
rette halletmek için bir fıkra ilâves^lâzımgelir, 
diyor. 

MALİ YE, VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Kabul, kabul Reis Bey... 

REİS — Maddeye bir fıkra ibnesi teklif 
ediliyor. Mahallî idarei hususiye varidatı tahsil 
edildikten sonra bankalara tevdi edilsin, diye. 

(Maliye Vekili kabul ediyor, sadaları) 

Riyaseti Celileye 
İdarei hususiyeye ait mebaliği sar£ eden mal-

memurları t ard olunur. 
İzmit 
Hamdi 

HAMDİ B. (İzmit) — Kuvvei teyidiye koy
madıkça kabil değildir. (Şiddetli gürültüler) 
Emvali umumiye meyanmda tevzii. (Gürültüler) 
Binaenaleyh açtı bunlar. Bu kaydı koyunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hilafı kanun muamele yapan, her hangi sınıfı 
memurin olursa olsun, zaten ınücazat olunur, 
azledilir, tahtı muhakemeye alınır, her şey ya
pılır. Yeni bir maddeye lüzum yoktur. •» 

REİS — Efendim müsaade buyurunuz. Tak
rirleri okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Varidatı hususiyelere ait hisse Ziraat Ban

kasına tevdi olunur. 
Karesi 

Mehmed Vehbi 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. Efendim maddeyi bu şekilde 
okuyacağız. 

MADDL 1. — Kavani.iii mahsusasma tevfi
kan muayyen tekasitte istifa edilmekte olan Em
lâk ve Temettü vergileriyle Ağnam Resmi ve 
küsuratı munzamalan 1338 senesine mahsus ol
mak üzere senei mezkûre Martından itibaren 
defaten tahsil olunur. Küsuratı munzama tahsil 
olundukça doğrudan doğruya mahallindeki Zi
raat bankalarına tevdi olunur. 

REİS — İkinci bir takrir var efendim. (Ham
di Bcvin takriri tekrar okundu) 
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SALİH Ef. (Erzurum) — Tahsilini miitaa- i 

kıp Ziraat Bankasına tevdi olunur, demelidir. | 
MALÎYE VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — j 

Yok kablettahsil tevdi olunur, demeli. j 
REİS — tdarei hususiyeye aidolan Ham d i 

Beyin tabir in i kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Reddedildi. 

Efendim, müsaade buyurun. Birinci madde
yi tashihan kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 25 Teşrinievvel 1336 tarihli 
kanun ile kabul olunan harb kazançları vergi
sinden tahakkuk eden mekadir dahi birinci mad
de veçhile defaten tahsil olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldı rem. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu kanun 1338 senesi Mar
tının birinci gününden muteberdir. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştiv 

MADDE 4. — İşbu kanunun iera^na Mali
ye Vekili memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Reis Beyefendi Hazretleri, demin bir fıkra tek
lif ettim. Maliye Vekili Bey kabul buyur
dular ve icabı maslahat odur. Tetkik neticesi
ne bakılmıyarak, • bu fıkra lâzımdır. Yoksa 
ikinci madde maksadı temine kifayet etmez. 
(Geçti, sesleri) 

REİS — Efendim, Kanunun heyeti unıumi-
yesini tâyini esami ile reyinize vaz'ediyorum. 

MUSTAFA KEMÂL B. (Ertuğrul) — Tâ
yini esamiye hacet yok. Bu tezyit veya ten
kisi varidat değildir. Doğrudan doğruya müec
cel bir şey muaccel oluyor. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, tâyini esami mutlaka yeni tahsisat için 
yani, paranın sarfını temin edecek tahsisat 
lâyihaları içindir. Yoksa zaten mevcudolan 
kanunlara istinaden cibayet olunan vergilerin 
tarzı cibayetini usulü cibayetinin tadili, tâyi
ni e'samiyi tazammun etmez. Yeter ki, Azayı 
Kiramdan on beş zatın teklifi vâki ola. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — 
Harb Kazançları Vergisi var. 
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Ne 

olursa olsun; zaten mevcudolan bir kanunun 
usulü cibayetini tadildir. Yeni tahsisat ver
miyorsunuz. Şu kadar para sarf edin demiyor
sunuz; şu kadar vergi zammetmiyorsunuz. 
Miktarını tezyit etmiyorsunuz. Mevcut vergi
lerin şekli mübayenetini tadildir. Reyi işari 
ile olur. (Kabul, sadaları) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim, Hasan Fehmi Beyefendinin teklifle
ri birinci madde hakkında tamamiyle varit
tir. İkinci maddeye gelince, onu ahkâmı ha
zıra henüz vacibüttahsil görmüyor. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Kanun 
böyle değil, bizim kabul ettiğimiz şekilde de
ğil-

ALÎ SÜRURİ Ef. (Devamla) — Yani ka
nunen kesbi katiyet etmiyen bir teklifin şim
diden tahsilini tazammun ediyor. Onun için tâ
yini esami ile reye vaz'edilmesi lâzımdır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, bendeniz zannediyorum ki, birinci mad
denin ihtiva eylediği ahkâm ne ise ikincisinin 
de aynıdır. (Hayır , sadaları) müsaade buyu
run. Harb kazançları vergisi hakkında bir ka
nun var. Bu kanuna istinaden tahakkuk ya
pıldı. Yalnız zamanı tahsili şu merasim icra 
edilmesine veya edilmemesine talik edildi. Şu 
halde yine bunun için usul, usul cibayeti ta
dildir. Vergi tarhı değildir. Miktarını tezyit 
veya tenkis değildir. Birincinin mahiyeti ne 
ise, ikincisinin do odur. Reyi işari ile olur. 
(Muvafık, sadaları) 

CEMİL B. (Kütahya) — Sarfiyatı rrra-
tazammındır. Tâyini esami lâzımdır. 

REİS — Müsaade buyurun, ben de tâyini 
esamiye hacet görmüyorum. 

Binaenaleyh reyiâlinize vaz'ediyorum. Ka
nunun heyeti mecmuasını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Ekseriyeti âzime ile kabul 
edilmiştir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) ~~- Gayrika-
nuni bir şeyi kanuni bir şekilde topluyoruz. 
Binaenaleyh bu tâyini esami ile olmalıdır. 

REİS — Perşembe günü öğleden sonra iç
tima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

(Saat : 6,15) 

f. B, M. M. Matbaam 



S. SAYISI : 7 
1337 Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye 

Encümeni mazbatası 

Bin üç yüz otuz yedi senesi Muvazenei Umumiye 
kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Muvazenei Umum iye i Devlete 
dâhil bulunan devairin bin üç yüz otuz yedi 
senei maliyesi umum masarıfatı âdiyesi için 
işbu kanuna merbut (A) işaretli cetvelde irae 
olunduğu üzere doksan bir milyon sekiz yüz kırk 
yedi bin iki yüz yetmiş yedi lira tahsisat ita 
olunmuştur. 

MADDE 2. — 1337 senesi Muvazenei Umu
miye masarifine karşılık olan varidat merbut (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği veçhile (72 810 485) 
lira tahmin edilmiştir. 

Varidat 

MADDE 3. — İşbu Muvazenei Umumiyenin 
varidat kısmını teşkil eden ve merbut (T) işa
retli cetvelde envai gösterilen mevaddı kanuni-
yede muharrer kâffei tekâlif ve- rüsum ile va
ridatı muhtelifenin ve müteferrika namı altındd 
mezkûr hasılatın ve evanii simüzerden alın
makta olan Damga Resminin 1337 senesinde de 
tahsiline devamolunacaktır. 

MADDE 4. — Bâzı nevi tekâlif ve rüsum üze
rine muhtelif tarihli kanunlarla mevzu zama-
imin ve harb vergisinin bir kanunu mahsusa 
ile cibayeti menedilmedikçe 1337 senesi zarfında 
dahi tarh ve tahsiline devam edilecektir. 

MADDE 5. — îdarei hususiyei vilâyat na
mına olarak tekâlifi umumiye üzerinden 1337 
senesi zarfında tarh ve tahsil edilebilecek olan 
küsuratı muruzamma şimdiye kadar kavanini 
mahsusa ile vaz'olunanlardan ibarettir. 

MADDE 6. — Evlâdı şühedanın talim ve ter
biyesine mahsus olarak müessesatı ilmiye ve sı
naiye vücuda getirmek üzere tütüne vaz'olunan 
rüsumu munzammanm 1337 senesi zarfında dahi 
tahsiline devam olunarak varidatı umumiye m çı
yanına ithal olunacaktır. 

MADDE 7. — 1337 senesi bütçe açığını ka
patmak için istikraz akdine ve Bankı Osmaniden 
muvakkat avanslar ve hesabı cariler akit ve kü-
şadma emlâki emir iye füruhtuna Maliye Vekili 
mezundur. 

MADDE 8. — Muvazenei Umumiye Kanu
niyle tahtı mezuniyette bulunmıyan kâffei rü
sum ve tekâlifin tarh ve tahsili memnu olup bu
nun haricinde her ne nam ve ne suretle olursa 
olsun tarh ve cibayeti tekâlif hakkında emir ita 
edenler kanunen tecziye edileceklerdir. 

Masarif at 

MADDE 9. — 1335 senei maliyesi hitamına 
kadar güzeran olan müddete ait rüsum ve tekâ
liften ve diğer akitten mütevellidolarak Hazi
nenin eşhası âdiye ve" hükmiye zimmetinde ta
hakkuk etmiş olan bilûmum matlûbatı tekâlifi 
harbiye ve vesaiti nakliyei berriye ve bahriye 
bedelâtı ve iaşe matlûbatı dâhil olduğu halde 
1337 senei maliyesi gayesine kadar- müracaat 
eden aynı eşhas ve efradın şahıslariylc akrabala
rına aidolup düyunu gayrimuntazama dâhil bu
lunmıyan kâffei düyunu Hazine ile takas ve 
mahsubolunacaktır. Aynı karye ahalisinden 
olanların karabetlerine bakılmaksızın alelıtlak 
fakat birrıza her nevi matluplariyle o karye aha
lisinden olanların Hazineye olan düyununun 
mahsubu caizdir. / 

MADDE 10. — Gerek bâlâdaki madde muci
bince düyunu Hazine ile mahsubu lâzmıgelen ge
rekse Harb kazançları Kanunun mevaddı mah-
susasma tevfikan vergiden olan borçlarına mu
kabil icrayı mahsubu iktiza eden tekâlifi harbi
ye ve vesaiti nakliye bedelâtından 1337 senesi 
nihayetine kadar yapılan mahsubat miktarı Mü-
dafaai Milliyenin senei mezkûre bütçesine bir 
kalem olarak zam ve ilâve olunacaktır. 



MADDE 11. — 1337 senesi zarfında ciheti 
askeriyece intikal edilecek emlâk bedeli icarla-
riyle kıtaatı askeriye taraflarından maliyeye ait 
veya müdcvvcr eşya ve ayniyattan alınacak olan 
bilûmum mevaddm kıymeti rayiceleri Müdafaa! 
Milliye Vekâleti senei merlcııme tahsisatından 
t es vi y e olu 11 a e a-ktır. 

MADDE 12. — 1337 senei maliyesi için Hü
kümetçe tahsisatı munzama istihsal edilecek 
olan hidemat işbu kanıma merbut (S) işaretli 
cetvelde irae edilenlerden ibarettir. 

MADDE 13. — Bilûmum memurini mülkiye 
ve askeriye maaşatı asliye ve tahsisatı fevkaiâ-
deleriyle Büyük Millet Meclisi azaları tahsisa-
tiyle diğer muhassasatı şehriye ve maktamdan 
yüzde yirmisi bu seneye mahsus olmak üzere 
1337 senesi Haziranı iptidasından itibaren tev
kif ve bütçeye irat kaydolunacaktır. 

MADDE 14. — Hidematı vataniye tertibin
den elyevm maaş almakta bulunan zevat işbu 
kanuna merbut (V) işaretli cetvelde esamisi mu
harrer olanlardan ibarettir. Yalnız maaş tahsisi 
mutlaka Büyük Millet Meclisince kabul olun
muş bir kanuna müstenidolmak lâzımdır. 

MADDE 15. — Muvazenei Umumiye Kanu
nuna dâhil tahsisatı fevkalâdei şehriye fasılları 
1337 senesi bütçesinde tahsisatı ınütehavvileden 
m ad uttur. 

MADDE 16. — 1336 senesi Muvazene! Umu
miye Kanununun düyunu umumiye mürettebatı 
seneviyesinin tecil ve bütçeden tenzili hakkın
daki maddei mahsusası ahkâmı .1337 senesi için 
de caıidir. 

Ahkâmı umumiye 

MADDE 17. — 1325 - 1336 Muvazenei umu
miye kanunlarının işbu kanun ve kavanini mah
susa ile fesih ve tadil edilmiyen ahkâmı kemakâu 
bakidir'. 

MADDE 18. — İşbu kanunun icrasına terfi 
Vekilleri memurdur. 

18 Ramazan 1339 ve 26 Mayıs 1337 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve Şer'iye Vekili 

Müdafaai Milliye Vekili Fehmi 
Fevzi 

Dahiliye Vekili 
Ata 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 
Ömer Lûtfi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Vekâleti Vekili 
Fevzi 

Adliye Vekili 
'Refik Şevkel 

Hariciye Vekâleti "V 
Fevzi 

Maarif Vekili 
11emicin İlah tfub hi 

İktisat Vekili 
Mahmud Celâl 

S. Sayısı : 7 ) 



D - CETVELİ 

I 

Hidematı vataiye tertibinden muhassas maaşat 

E S A M t 

Miktarı 

maaşı 
Kuruş 

540 
2 250 
848 

1 700 
720 
809 

3 015 
25 000 

1 000 
4 500 
1 300 

1 000 

1 000 

1 000 

1 000 

Müntefik Aşireti ulemasından müşar Essadun 
Necid ulemasından Abdurrahmaıı El fazıl Efendi 
Bahreyn şeyhi sabıkı Nasır Bin Mübarek Efendi 
Emîr Abdülkadirzade Abdülmelik 

» » amcazadesi Mir Mehmed EbuliLip 
Cezayirli Abdülkadir Efendi biraderi Ahmed Efeıdi 

» » » mahdumu Mir Ali 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Tjfnsi Mcsud Bini Abd.ülâziz Hazretleri 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Reisi Mcsud Bin Abdülâziz Hazretleri 
taallûkatmdaıı İbrahim Elyeman Efendi 
Caf Aşireti Reisi Mahınud Paşa 
Rcşid Nasır Paşa 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Reisi Mesud'un taallûkatmdaıı Ali 
Efendi 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Seminer Aşireti Reisi Mesud'un taallûkatmdaıı Meh
med Efendi 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Reisi Mesud'un taallûkatmdaıı Müs'ab 
Efendi 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Reisi Mesud'un taallûkatmdaıı Abdü
lâziz Efendi 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Reisi Mesud'un taallûkatından Abdul
lah Cehu . - w 1 000 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Reisi Mesud'un taallûkatmdaıı Münire 
Hanım 1 000 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Reisi Mesud'un taalûkatındaıı Selma 
Hanım ^ " 1 000 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Aşireti Reisi Mesud'un taallûkatından Nuriye 
Hanım 1 000 
Cebeli Şemmer Kaymakamlığiyle Şemmer Vekillerinden Abdülâziz Efendi 1 000 
Sadun Paşa mahdumu Uceymi Bey ' 1 000 

» » » Sami Bey • 1 000 
» » » Ahmed Bey 1 000 
» » » Suud Bey " 1 000 

Aşairi seyyare meşayihinden Azban Kaymakamı Hacim Bey 1 075 
Hürme Aşireti Reisi Hacim Kâşiş Efendi ' 900 
Midhat Paşa haremi Naime Hanım 2 700 

» » kerimesi Mcsrure Hanım 900 
» » » Fatma Memdulıa Hanım * 900 
» » zade Ali Haydar Midhat Bey 5 000 
» » ağası Arif Bin Hacı Başu 900 

( S. Sayısı : 7 ) 



4 
Mildarı 

E S A M İ 

Adliye Nazırı Refik Bey merhumun haremi Rebiye Hanım 
» » » » » ikinci haremi Müveddet Hanını 

Şeyhülislâmı esbak merhum Hayrullah Ef. zade Mehmed Hâki Bey 
(lazi Osman Paşa haremi Fatma Hanım 
Abdül 'ezel Paşa hafidesi Naciye Hanım 

» » » Fatma 'Hanım 
Kani Paşa haremi Zehra Hanım 
Merhum Şeyh Şaban Efendi mahdumu Kâmil Paşa 
Kolağası Niyazi Bey zevcesi Feride Hanım 

» » » hemşiresi 
» » » mahdumu Midhat Bey 
» » » *» Süleyman Asım Bey 

Yanya'da şehiden vefat eden Mirliva Oavid Paşa hemşiresi Canfeza Hanını 
Serez Mebusu Derviş Bey 
Sadrı sabık Mahınud Şevket Paşa merhumun zevcesi Üidşad Hanını 
Miralay İbrahim Bey kerimesi Bedriye Hanım 

» » » » Şei'ika Hain m 
Sevb Nail Efendi mahdumu Arif Bey 

» » » 
» » » 
» » » 

Serdarı Ekrem 
» » 
» » 
» » 

» Hüseyin (Jahid Bey 
kerimesi Müslüman Hanını 

» Nuriye Fikret Hanım 
Ömer Paşa mahdumu Mustafa Beyin zevcesi Hayriye Hanım 

» » » Süleyman Asım Bey 
» » » Abdülvâhid Oezmi Bey 
» » » Turgut Subhi Bey 

Üçüncü Ordu Kumandanı İsmail Paşa validesi Habibe Hnını 
Binbaşı Muhtar Bey hemşiresi Yegâne Hanım 
Sultan Abdülâziz Han Hazretlerinin İkinci Mabeyincisi Faik Bey 
Kurenayı esbak Fuad Bey 

» » A t ı f B e y - /••':''•-- --'•'••"• . ^ ' ' ' ' 

Van Müftüsü Mehmed Sıddık Efendi 
Dördüncü Ordu Nizamiye Yirmi Yedinci Alay Müftülüğünden mütekait Hasan Fehmi Ef. 
Jandarma binbaşılığından mütekait Osman Ağa 
Tayyareci Fethi Beyin pederi Abdurrahman Efendi 
Tayyareci Sadık -Beyin validesi Şerife Hanım 
Tayyareci Nuri Beyin validesi Seher Hanım 
Akdağmadeni Kaymakamı Tahir Beyin zevcesi Memnuııe ve kerimeleri Mihrümıisa Ni
lüfer ve Tabire ile mahdumu Ertuğrul 23 . VIII . 1336 Büyük Millet Meclisinin karariyle 
Urfa Mutasarrıfı sabıkı Nusret Beyin zevcesi, üç çocuğum». B. M. M. nin Kânunuevvel 
1336 karariyle 
Yabanabad Kaymakamı'sabıkı müteveffa Ali Rıza Ef. zevcesi Halime, validesi Hanife, ke-

maaşı 
Kuruş 

2 000 
1 500 
1 500 
2 500 
400 
400 

1 000 
1. 000 
1 000 
1 000 
1 000 
i 000 
1 000 
1 000 
6 250 
100 
100 
150 
150 
150 
150 
132 
132 
132 
132 

4 000 
1 500 
2 000 
1 500 
2 000 
500 
900 
800 

1 000 
i 000 
1 000 

1 000 

1 000 
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E S A M t 

Miktarı 
maaşı 

Kuruş 

rimeleri Hanife, Hatice, Münevver hanımlarla mahdumu Mustafa Efendi 
Bozkır Kaymakamı Demir Asâf Bey zevcesi Sâmiye, kerimesi Günseli Hanım, mahdumu 
Demir Mehmed Nuri Bey 

112 1.35 
X 12 

224 270 
112,135 

Yekûn 

1 000 

1 000 

112 135 

1 345 620 Yekûn 

Hükümetçe görülecek-lüzımı üzerine tahsis olunan nıaasat muvasat tertibinden: 
Hacı Bektaşi Veli Dergâhı Postnişini Hacı Hasan Efendi 
Erzurumlu müteveffa Veli Bey zevcesi Ayşe Hanım 
Anteb ve Maraş ciheti Telgraf Çavuşu Süleyman Çavuş zevcesi Hatem Hanım 

İcra Vekilleri Heyetinin 28 Haziran 1337 tarih 971 numaraı karariyl* 

Bitlis livası 
Siird livası 
Kastamonu livası 

Yekûn 

Yekûn 

500 
300 
250 

1 050 

6 000 
3 600 
5 000 

15 650 

15 650 X 12 187 800 Ki-
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Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Geçen senenin bugünlerinde takdim, hattâ 
Heyeti Cclilel'erince de tasdik edilmiş olmak 
lâzmıgelen 1337 senei Maliyesi bütçesi, Heyeti 
Unmmiyenin pişgâhı tetkikine şüphesiz pek geç 
kalmış olarak arz ve takdim olunuyor. Bu te
ehhürün esbap ve avamili ne olursa olsun her 
halde men'i tekerrürünü temin etmeyi akdemi 
vazaif bildiğimiz için tehiri vâkıı şimdiye kadar 
bu gibi mazbatalarda mutadolan zarui'et ve 
mazeret cümleleriyle izah yerine müzmin bir 
halde devam edegeleıı bu marazın tahlili daha 
muvafıkı maslahat olacağı kanaatindeyiz. İsti
yoruz ki, bu mazbatamız idareden ziyade ida
resizlik tevsimine daha lâyık olan tarzı Hükü
mette Teşkilâtı Esasiye Kanununu vaz'etmekle 
ciddî bir inkılâp .esasını kabul eden Meclisimi
zin ilhamatı feyyaziyle mülhem bulunsun. İs
tiyoruz ki, bu lâyihamız artık esaslı surette ıs
lahı vüeubikatî halinde tecelli tedeıı vaziyeti 
maliyemizi en samimî bir şekilde, olduğu ve bu
lunduğu gibi nakledebilsin. Hulâsa istiyoruz ki, 
bu mârazatımız siyaseti âtiyei maliyemizin bir 
mııkaddemei beyanı olsun. Binaenaleyh bütçe
nin muhteviyatından bahse girişmeden evvel 
zamanı tanzim ve takdimi hakkında izahat ita-
siyle bu bapta düşündüğümüz tedabiri âtiyeyi 
nazargâhı âlilerine arzı münasip gördük, şöy-
leki: 

Bidayeti meşrutiyetten bugüne kadar mia
dında yani senei maliyenin hululünden dört ay 
mukaddem verilebilmiş olan bütçeler de dâhil 
olduğu halde - 133.1, 1332 seneleri müstesna ol
mak üzere - hiçbirinin, taallûk -ettiği senenin 
hululünden evvel Meclisçe tetkik ve tasdiki mü
yesser olmamıştır. Bugüne kadar Hükümet ta
rafından tevdi edilememiş olan 1338 senei ma
liyesi için tanzim olunacak bütçede ne kadar 
hasrı gayret edilirse edilsin, en nikbin bir tah
min ile Fenei âtiyenin nısfı ahirinden evvel ye
tiştiril emiyeceği aşikârdır. Müddeti meriyeti 
geçtikten sonra yapılan böyle bütçe kanunları
nın neşrinden ne gibi bir faidei ameliye memul
dur? Şu halde ilıtiyaeatı Devlet bile taraf te
emmül ile gerek tasarrufata ve gerek tevazüne 
hadim tedabiri ciddiye ittihaz olunacak 1339 se
nesi bütçesinin 1 Eylül 1338 tarihinde Meclise 
verilip Meclisçe de yeni senenin hululünden ev
vel ikmali tetkikata müsait zaman kalmasını 

ve bilhassa Teşkilâtı Esasiye Kanununa göre 
ihzarının mütevakkıf olduğu kava.ni.ni saire ile 
beraber her sene bütçe kanunla tiyle tasdik etti
rilmekte ve encümenleri en ziyade işgal etmek
te bulunan devair kadrolarının artık her sene 
başka başka olarak al el müfredat tanzimin
den sarfı nazarla iktiza eden Memurin ve Teşki
lât kanunlarının kanunu mahsus olmadıkça değiş
memek ve vazife ve hukuku memurini de kâfil ol
mak üzere esaslı surette tanzim ve istikmâl edil
miş olmasını temin emeliyle işbu 1337 bütçesinin 
1338 senesinde ve hattâ devam, meriyeti için se
nei mezkûreye ait derdesti takdim bulunan Mu
vazenei Umumiye kanunu lâyihasiyic birlikte ka
bulünü arz ve teklif mecburiyetindeyiz. 

Artık J255 Tanzimatından, beri devan* eden 
taklitkâr bir haleti ruhiyenin idamesi yoluna gi-
dilmektense asırlardan beri haricî ve dahilî bunca 
mezalime duçar olan millet ve memleketimiz için 
bünyei iktisadiyemizin istilzam ettiği esasatı tet
kik ve tesbit etmek hem de şimdiye kadar olduğu 
gibi mütereddit müntehaşi adımlarla değil sarih 
ve katî bir yürüyüşle hareket etmek elbette ve el
bette hayırlıdır. Yegâne ticaret yolunun ihtiyaca-
tınııza muvafık ve tarakkiyatı zamane ile mütera-
fik bir hüsnü tevcih ile teksir ve tanzimi mesaide 
olduğuna zalüp 1.)ulunuyoruz. Biliyoruz ki, mem
leketimizin serveti, istifade olunmak şartiyle balı-
şayişi fevkalâde! tabiattan ve istihsalâta müııka-
liboimak suretiyle mesai, kabiliyet ve kudretimi
zin muhassalasmdan ibarettir. Ve yine biliyoruz 
ki, J.)iı millî hazine hüsnü istimal edilmek şartiyle 
her türlü zevahire rağmen lâyafnadir. Fakat he
men şurasını da itirafa mecburuz ki, diyarı tan
ınanınız pek çok tahribata, ve meksifei mesai olan 
nüfusumuz birçok zayiata uğramış, millî Hazine
miz ehemmiyetli surette sarsılmıştır. Binaenaleyh 
her hususta kemiyeti keyfiyetle telâfi etmek ve 
milletimizi o suretle yetiştirmek ve mesaimiz
den hiçbir şey zayi etmemek zaruretinde bulunu
yoruz. Bütçelerde iktiza eden sarfiyata göre va
ridat temini hayideieşmiş bir mütearifeı zamane 
olmasına rağmen biz bu gibi sırf nazarî endişe
lerle de bağlanmıyarak esasatı maliyemizde tan
zim ve tasarrufu başlıca şiarı ıslahat edindik ve 
hakiki tezyidi varidatın istihsalâtı millîyerıin tez-
yid ve teksirinde aranması icabedeceğine kaani 
bulunduk. İktisadiyatı milliye ile esaslı surette 
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iştigal edildiği takdirde bütçe açıklarının terbi-
yeti faziletkârisine değil bilâkis badi olduğu neta-
yice nazaran itibarı Hükümetin sukut ve harabi-
sinden başka bir âkibete varılamıyacağma hük-, 
metmek ıstırarında kaldık. 

Hükümeti, Meclisimizin şekli tevellüt ve tees
süsü düşünülerek hukuku istiklâlimizin teminine, 
istihsal âtı milliye ve refahı millînin tanzim ve tez
yidine matuf hidematı umumiyei arzuyu umumi 
ile de deruhde eden bir müessesei içtimaiye ve 
iktisadiye ve siyasiye olarak telâkki ettiğimiz 
cihetle nâzımı umuru umumi olan bu müessesenin 
evvelemirde kendi umur ve hesabatım tanzim 
etmiş olması ve hiç. bir gûııa zıyaı mesaiye ve 
fazla masarife artık meydan vermemesi lüzu
munun usulü idarede evveli salâh olacağı fikrine 
zahip bulunduk. 1337 bütçesi Heyeti Celilece 
zaman zaman izhar buyurulan temayülât sebe
biyle mütaaddit defalar tadilâta uğradı, aynı 
zamanda bunu tetkik eden encümenimiz eyyamı 
tetkikinde âzası itibariyle biddef 'at tahavvülâta 
mâruz kaldı. Elyevm mevcudolan âzasiyle mü
teşekkil bulunan encümen ancak birkaç gün evvel. 
tevdi edilmiş olan Meclis bütçesinden maada de-
vairi sairenin masraf bütçelerini ikinci defa ola
rak tetkikini ikmal, hattâ tabedilmiş bir halde 
buldu. Yalnız varidat bütçesinin tetkikini ik
mal ederken hakikati ahvalin tercümanı olmak 
için tahminden ziyade nihayetine yaklaştığımız 
sene varidatının hiç olmazsa tahnakkuka Karip 
adedlerle beyanına çalıştı. Bu suretle varidat 
kısmını bitirince esası kabul edilmiş olan ma
sarif bütçesiyle mukayesede mühim bir açık mu
vacehesinde bulunuldu. Filhakika varidat büt
çesinin hilafı tahmin noksan tahakkukatma badi 
olan esbabı bulmakta müşkülât çekmedik. Fa
kat her şeyden evvel yakıatı müşahedemiz veçhile 
huzurunuza arz etmeyi daha münasip gördük. 
Mekân ve imkânı nazarı itibara alarak tevilât 
cihetine sapmaktan şiddetle . hazer ediyoruz tâ 
ki, her halimizi olduğu gibi görelim de kararla
rımızı ona göre verelim. Binaenaleyh senei lıaliye 
bütçesi 52 285 500 lira varidat ve 77 325 399 lira 
50 kuruş masarifi muhtevi olarak huzuru âlinize 
geliyor. Vekiller Heyetinin tanzim ve tevdi et
miş olduğu varidat bütçesiyle bizim tahminat 
ve tashihatımız arasında mühim farklar vardır. 
Bu farkların başlıcası Gümrük Rüsumu tahmina-
tiyle henüz intaeedilmiyen tezyidi varidata mü-
taallik kanunların bu sene zarfında hayyizi tat-

bika isal edilememiş olmasından mümbais nok
san tabiîdir. Bundan başka biraz mübalâğalı 
olarak yapılmış tahminler de yok değildir. Güm
rük Vergisindeki noksanlar bilhassa başta tekâ
lifi milliye olmak üzere ziynet eşyasına ve İhra
cat Resminin affına dair kanunlarla esbabı ikti-
sadiyei saireden ileri gelmiştir. Hâdisatı har-
biyeyi de bu meyana ehemmiyetle ithal etmek 
lâzımdır. 

Şimdiden şu ciheti tenvir etmeliyiz ki, Güm
rük ithalatındaki tenezzül sebebiyle olan tena
kusu varidat iktisadi millîmiz itibariyle bir 
felâketi rahmet averdir. İthalât ve ihracat mec-
muunun tenezzülü ve Gümrük Rüsumunun bit
tabi tenakusu ile beraber ithalât ve ihracat er-
kamı arasındaki farklar da senei sabıkaya nis
petle pek çok azalmıştır. Ancak merbutan arz 
ve takdim, kılman ithalât ve ihracat cetvelinin 
mütalâasından anlaşılacağı üzere senei lıaliye 
muamelâtı ticariyesi senei sabıkaya nispetle pek 
çok eksilmiştir, önümüzdeki ilkbaharda bir buh
ranı iktisadinin zuhuruna meydan vermemek 
için memleketimizdeki mevcut mevaddı iptida
iye ve müstahsalânın ihracını teshil edecek te 
dabiri mümkünenin serian ittihazı lâzımdır. Bu 
cümleden olarak limanlara giden vesaiti nakli
yeye hiçbir sebep ve münasebetle vaziyed edil
memesi ancak limanlardan dâhile sevk edilecek 
mühimmat ve mevaddı askeriye için tutulacak 
vasaiti nakliyenin ücretle istihdam ve bilhassa 
eşyayı askeriyeyi getirince limanlara eşyayı ti
cariye nakletmek istedikleri takdirde mutlaka 
serbest bırakılmalarının tahtı emniyete alınması 
katiyen elzemdir. 

Sırası gelmişken rüsumat siyasetimiz hakkın -
daki kanaatimizi de bir iki cümlede hulâsa et
mek istiyoruz. Gümrükler evvelâ bütçemizin mü
him bir adedini teşkil eden esaslı vergilerimiz
den biridir. Saniyen mahsulâtı dâhiliyemizi hi
maye vasıtasıdır. Binaenaleyh esası mevcudolmı-
yan masnuat için dâhilde hayat fiyatının imkân 
dâhilinde ucuz olması da başlıca endişemiz ol
duğundan bu gibi mevad hususunda gümrük rü
sumu muhtacolduğumuz vergiden fazla bir şey 
olmamalıdır. Ve aynı zamanda memleketi israf
tan kurtarmak istediğimiz mevat için de kapı 
kilidi hizmetini ifa eder. Bilâkis ithalini teshil 
edeceğimiz makina re saire için rüsumdan da 
vazgeçecek kadar serbesti taraftarıyız. Mesaili 
ticariye ve münasebatı beynelmilele taallûk eden 
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bu rüsumun tâyini miktarında zaman zaman 
tadil ve tashihi mümkün bir tarife usulünün 
idamesi ve münasebatımız olan devletlerle ve 
bilhassa mübadelât itibariyle pek sıkı alâkadar 
olacağımız hükümetlerle ayrı ayrı mukavelâ^ı 
ticariye akdi lüzumuna kail bulunuyoruz. Hu
lâsa gümrük rüsumunun muhtacolduğumuz bir 
vergi olduğunu bir an nazardan dûr tutmı yarak 
ne serbest mübadeleci nazariyatın, ne de hima
yeci esaisatın bir şeifcl'i katide kalbulüne taraftar 
olmayıp iktisadi millî ve maslahatın icabına göre 
«Oportünist» hareketi kendimiz için daha mu 
vafık hal buluyoruz. 

Senei haliye bütçe açığının miktarı 25 039 899 
lira 50 kuruş ediyor. Gerçi işbu açık miktarının 
mühim bir kısmı bütçe tasarrufiyle azalacak 
ise de s'enei sabıkadan m üd ev ver açık buna ilâ
ve edilince mecmuu her halde istisgar edilmek
ten pek uzaktır. 

Her hal ve kârda pek ciddî muameleyi mû-
tadedinen Büyük Millet Meclisi Hükümeti borç
larının hep dâhile olmasına ve halkımızın te
mini istiklâl uğrunda pek büyük hissiyatı fe
dakârı ile meşbu bulunmasına rağmen düyunu 
gayrimuntazama usulü gibi gayrimakbul şekil
leri düşünmekten bile içtinabeder. Bu açığın 
kapatılabilmesi için lâzımg»elen tedabirin teem-
müliyle gerek Heyeti Celileye bütçenin müte-
vazin bir surette takdimini ve gerek âtii mali
mizin takririni temin için Vekiller Heyeti Re
isi ve âzası müzakereye davet olunarak günler
ce bu mesele ile iştigal edildi. Ve açığın ya bir 
istikrazla kapatılması veyahut devredilerek 
Meclisi Âlice 1339 muvazenei umumiyesinde te
emmül edilmesi en muvafık mütalâa olundu. 
Ancak encümenimiz işbu açık yekûnunun her 
halde üç milyonluk bir miktarının olsun şimdi
den tenzili için bir aylık maaş ve tahsisatı umu-
miyenin Hazineye terke lüzumuna kail olmuş 
ve bütçe kanunu lâyihasına bu bapta bir mad-
dei mahsusa ilâve eylemiştir. 

1338 senesinde ise açık miktarının derdesti 
tezekkür olup Heyeti Umumiyece kabulünü mü-
taakıp s'enei mezkûre zarfında tabikı tabiî olan 
tezyidi varidata mütaallik vergi kanunlariyle 
derdesti teklif 1338 bütçe lâyihai kanuniyesin-
deki tasarruf ata dair olan mevaddm kabuliyle 
mühim miktarda azalacağı kuvvetle zannolunur. 
Bununla beraber işin açıkçası varidatımızla 
masarifimiz gayrimütevazindir. Çünkü; birçok 

esbap ve âvamilden naşi memleketin iktisadi
yatı umumiyesi durgundur. Başlıca vergi ka
nunlarımızın esaslı surette ıslah ve tadili ve si
yaseti maliyemizin muvazzahan tesbiti lâzım
dır. l>ugünkü teşkilâtı Hükümetimiz bünyci ik-
tisadiyemizle gayrimütenasip vie Teşkilâtı Esa
siye Kanunumuzun ruhiyle mütearızdır. Bunu 
görebilmek için bütçemizin haline im'an ile bak
mak kifayet eder. Halbuki idari ve siyasi istik
lâlimizi müdafaa sahasında ibraz edilen kifa
yeti m illiye mizi umuru maliye ve iktisadiyeyc 
teşmile karar verdiğimiz gün bu vadide dahi 
hârikalâ"r ibrazına kudretyabolacağımıza itika
dımız vardır. Bahusus ki, zemin ve zaman bu
na pek müsaittir. Vakıa tarihi malimizde pek-
çok ıslahat teşebbüsleri görüldü ama bunların 
hiçbiri esaslı olmamıştır. Bilâkis, Hazinei ev
rak bu yüzden tomar tomar kâğıtlarla, lâyiha
larla, emirname! sâmilerle. Şûrayı Devlet tef
sirleriyle dolmuştur. Heyeti Celilelerince de ma
lûm bulluııan bu baptaki malûmatı tari'hiyenin 
şöyle umumi bir nazarla mütalâasını teshil ve 
telhis için meseleyi iki kısma ayırmalıyız. Biri 
Osmanlı Hükümetinin tarihi teşekkülü olan 
699 tarihinden Gîülhane hattıhümayunu tevsim 
edilen 26 Şaban 1255 tarihli tanzimatı hayri-
yenin ilânına kadar güzeran olan beş yüz bu ka
dar senelik safahat, diğeri de hattı mezkûrun 
ilânından zamanımıza kadar devam eden ahval
dir. Esasen mezkûr hattıhümayunun ilânmdaki 
esbabı müteaddiden biri de bilâvasıta tekâlifin 
tarh ve cibayetinde birçok adaletsizlikler vukua 
getirildiği ve envai seksen, doksana baliğ olan 
tekâlifi örfiyenin fukarayı ahaliye tahmilinde 
ifrata varıldığı ve bu ahvalin Devleti pek müş
kül bir mevkie getirdiğidir. Vakıa bu ahvali 
müessifenin ıslahı için Sultan Mahmud Hanı 
Sani zamanında Yeniçeri Ocağının ilgasını mü-
taakıp bâzı tensikatı mülkiye ile birlikte tekâ
lifin usulü tarh ve tevziinin ıslahına da teşeb
büs ve tevessül edilmişti. Fakat yine kavaidi 
kâfi derecede mazbut değildi, ilk devrede ve 
Sultan Orhan'ın zamanı saltanatında biraderi 
Alâeddin Paşa o vaktin ulema ve ricalinden 
ınürekkebolarak zirî riyasetinde teşkil ettiği 
kavanin ve ıslahat encümeninde müttehaz mu-
karrerat meyanmda timar ve zeamet usulünü 
ihdas etmişti. İşte bu usul mucibince fethe
dilen memalik arazisi tahrir edilerek vari
datı kısmen Hazineye alınır, kısmen de ve-
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zirlere, eminlere tımar ve zeamet ashabına 
sipahilere verilirdi. Bu sebepledir ki, esnayı fe
tihte Hazine namına zaptolunan ve Hükümetçe 
yeniden yapılan veya mahlûlen Hazineye kalan 
veyahut mukataa bedellerinden Hazineye med
yun olanlardan ahiz ve istirdadedilen ve bilâ-
hara müsadere usuliyle alman emlâk ve arazi 
ile esasen selâtini izamın kendi malları olan 
çiftlikât ve mebaniye yine emlâki emiriye namı 
verilmiştir. 

Bu suretle Hassai Hümayun için istifa olunan 
varidatı muaccele, müeccele, icare ve hasılat 
namlariyle alınır ve yâd olunurdu. Bidayeti te
essüsünde o devre göre temini muvaffakiyet 
eden bu usul gitgide o kadar karışmış o 
ve haillere girmişti ki, tahammülü gayrikabil 
suiistimalât ve muamelâtı örfiye içinde halk 
bunalmış, devlet de hiçbir zaman müzaya-
kai maliyeden kurtulmamıştır. Tanzimatı Hay-
riyeden sonra bir müddet daha Sultan Mahmud 
Ham Sani zamanında ihdas ve tatbikine başlanı
lan her kasaba ve karyenin miktarı nüfusuna ve 
emlâk ve arazisinin vüsatine ve esnafın temettü-
atı seneviyelerine göre tarh edilen maktu vergi 
usulüne devam edilmiş ve 15 Recep 1277 tarihin
de neşredilen bir nizamname ile bu bapta bâzı 
kavait vaz'olunmuştur. Nizamnamei mezkûrun 
ahkâmı elyevm tahriri icra olunmıyaaı mahaller
de meriyülicradır. 

Bir müddet sonra ıslahatı mevudede bir adım 
daha ileri atılarak herkesin emlâk ve arazisinin 
tahririyle emlâk ve arazinin kıymeti muhamme-
nelerinden binde dört, ve akaarlardan bu ver
giden maada senevi bedeli icardan yüzde dört 
esasına göre vergi istifasına karar verilmiş ve 
en evvel 1275 tarihinde Hüdavendigâr ve Yan-
ya vilâyetlerinde tatbik olunmuş ve refte refte 
bilâdi saireye teşmil edilmiştir. Bu meyanda 
erbabı sanat ve ticaretin senevi kâr ve kisipleri 
de takdir ve tahrir edilerek mütemettiin senevi 
kazancının binde otuzu nispetinde temettü ver
gisi istifasına başlanmıştır. 5 Zilkade 1303 ve 
24 Temmuz 1302 tarihli on beş maddeden ibaret 
olan Emlâk Vergisi Nizamnamesinin ilk dört 
maddesi Emlâk ve Temettü Vergisinin tarif ve 
taksiminden ve tahriri icra olunmıyan yerlerde 
komşuca alınan vergilerin idamesinden ve nispe
ti mevzuaiarımn Muvazenei Maliye Kanunu üze
rine sâdır olacak iradei padişah! ile tezyit veya 

tenkis olunabileceğinden bahistir. Temettü Ver
gisi için bilâhatra 1323 senesinde ayrıca bir ni-
zaıriname neşredilmiştir. Vaktiyle memaliki os-
maniyede her nevi sanat ve ticaret inhisar ve 
imtiyaz tahtında icra olunurdu. Ve bir kimse 
bir sanatın icrasına sülük etmek isteyince çırak 
kaydolunarak çalışır ve sonra kalfalığa ve on
dan da usulü mahsusu mucibince ustalığa terfi 
eder. Ve aıncak »usta olduktan sonra gedikli 
olurdu. Gedikli emlâkin vergileri gedik sahiple
rinden alınırdı. Bu gedik meselesi de son eyya
mı hayatına doğru bu hale gelmişti ki„ hüikü-
metçe gayrikabili hal bir şekle girmiş, nihayet 
gedik tevcihi usulü 1277 tarihinde lağvedilmiş
tir. Şu kadar ki, esnaf ve sanayi tarihimizde bu 
teşkilâtın zamanına göre hizmeti mahsusası cid
diyetle mütevatir ve hâlâ bâzı gedikli essafm 
haiz oldukları imtiyazatı muhafaza ettikleri mer-
vidir. Tahriri emlâk ve arazi teşebbüsü maale
sef arzu edildiği bir şekilde intacedilememiş ve 
zaten kıymetlerin tahmini o kadar kolay bir şey 
olmadığı memaliki sairede dahi mücerrebattan 
bulunmuştur. 

Emlâk ve Arazi ve İrat ve Üşür vergileri bir-
fbirine karışmış hele işin içine ecnası emlâk ve 
arazi de girince hadsiz ısahipısiz tamimlere, emir
namelere yol açılmıştır. Üşrü alınan araziden 
ıbir de irat Vergisi istifası feittalbi mugayiri ada
let olacağından 'bu cihet eimirnaimelerle hemen 
tashih edilmiş ise de bilinemez nedense afaarat-
tan alınmakta olan î ra t Vergisi de muvafıkı nas-
tet görülmiyerek kıymetleri üzerinden alm-
malkita olan vergiye zam suretiyle teibdil edilmiş
tir. Meşrutiyeti mütaakıp da yeni baştan tahrir 
muamelesine teşeibbüs edilmiş ise de bu da umu
miyeti itibariyle a'kim kalmıştır. 

Hulâsa a'z ve çok tefbeddülât ile bu vergiler 
bugüne kadar devaım etmiş, ancalk bilvasıta ver
gilenin ıbaşlrcası eskiden sade gümrüik iken Meş
rutiyetten sonra taadd'üdetm'ilş ve sonra iki sene 
zarfımda ise bütçemizin 'henüz esasını teşkil ede-
memefkle foeralber asıl bu cihete gidilmiştir. 
Elyevm bütçemizin esasını bilâvasıta vergiler
den aşar, ağnam ve Ibiliva&ita vergilerden güm
rük: teşkil etmekte, düğerleri hep bir yere gelin
ce yelkûn dondurmaktadır. Emlâk Vergisi esaslı 
varidattan zanno'lunduğu halde bugün fırkai 
talhsiliye masrafı tenzil edilince tütün inhisarına 
veyahut aşardan idarei mahalliyelere bırakılan 
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hissei maarif yelkûnuna mübadil telâkki oluna-
ibilir. Hatit'â Eimlâik Vergisinin hali hazrriyle .biıle 
vilâyata mevdu aşar küsurat manzumesiyle mü-
badeteisinde bilmünaseibe fırlkai tahsilliye nralsra-
f mı .da bütçeden çıkarabilmefc itibariyle kâr yok 
değildir. Ancak evvelemirde Emlâk ve Akar 
Vergisi diye başlıca ikiye ayrılan ve cinsi 'emlâk 
itibariyle de birçok /teferruata tâibi bulunan bu 
Verfginin daha basitleştirilerek» ıslalh ve tensilkı 
ve alkarata Ikonulacak zammın böyle (kıymet ve 
serimaye üzerinden değil icardan yüzde suretiy
le istifası daha iyi olur. Alellhusus sermaye 
üzerinden binde on veı^gi almak varidattan yüz
de yirmi almalk değil midir? Btoş tutulan arsa
ları veyahut elmas, pırlanta giibi hapsedilen ser
mayeleri meydanı tedavüle çılkarlmak içim ser-. 
maye üzerinden vergi tarhı sırf bir malkfsadı ikti-
sadi ile caiz olsa da irat üzerine istif a'sı (müm
kün olan husıısatta şüphesiz bu ciheti tercih et
mek hem Hükümet ve hem de mükellef için 
daha muvafıktır. Alelfı'mum hükülmeitler için 
nazariyatın isitilzam ettiği şakulde vergilerini 
tebdil ve tanzim etmelk bugünün ihtiyacatı 
önünde Ikaıbiıl olmadı ve olmuyor. Bütün bütçe
nin bir nevi vergiye istinadeltmesii de bu bap-
talki nazariyelere rağmen tatbikatta muteber 
•olamadığı gibi sade bilvasıta verdilere istinad-
ötmesi nazariyesi de yer tutamamıştır. 

Esasen tekâlifte örf ve itiyadın nazarı dik
katten dûr edilmemesi de tarzı cibayette başlıca 
esbabı muvaffakiyetten olduğuna ve bilhassa 
vergilerimizin kanunlarındaki noksanlara ve bilâ-
hara yekdiğerine inzimam eden tefsirleri yüzün
den mütehassıl müphemiyctlerine rağmen esasla
rı pek basit olduğundan ıslahata tâbi tutulmak 
şartiyle nazariyatı hazıra itibariyle de kabili tev-
fik bulunduğundan encümenimiz bu hususta bâ
zı ıslahatın tacili suretiyle esaslı ve makbul bir 
usulü tekâlife mâlik bulunacağımıza kaanidir. 
Yalnız şimdiden şûralara bırakılacak tekâlif hu
dudunu tâyin ve umumi bütçemizin istinadede-
ceği vergilerimizi tesbit ile usulü tahsillerini de 
gayet kolay ve ucuz şekillere irca ve tâyin taraf
tarıdır. Bunların haricinde yeni vergiler ihdasını 
tasvipkâr olmayıp ihtiyacatı maliyeyi Hükümetin 
de inhisarlarla, istihsal âtı umumiyeyi tezyide 
matuf teşebbüslerle veyahut elyevm mevcudolmı-
yan teşebbüsatı sınaiyenin ihdası için teşvik ve 
teshil ve ledelieap doğrudan doğruya tevessül ile 

tezyidi varidat cihetine gidilmesi daha muvafık 
olacağı mütalâasmdayız. Gittikçe taraftarları 
her diyarda çoğalan sermayeden ziyade irat üze
rine vergi alınması ve bir dereceye kadar müte
rakki olması ve hibe ve verasetlerde devir, ferağ, 
intikal harçlarının tezyidile teksiri varidata hiz
met edilmesi ve mevaddı iaşe haricinde makbul 
inhisarlarla bütçenin tevzini gibi husnsat ehemmi
yet ve ciddiyetle nazarı mütalâaya alınmalıdır. 
Temettü ve ticaret tekâlifinde de esaslı ıslahat 
yapılması lâzım olduğu gibi iltizam usulünün 
lâğviyle yerine daha muvafık ve köylülerimiz 
için daha makbul olabilecek mevcut ve mücerrep 
usullerden birinin ıslah ve ikamesine matuf bir 
lâyihai kanuniyenin şimdiden tetkikine başlanma
sında fayda olduğu ve âtiyen de ahvali m aliye i 
umumiyenin tevzini imkânım mütaakıp Aşar Ver
gisindeki küsuratı munzamanın ilgasına gidilme
mesi münasip görülmektedir. Elyevm encümeni
mizde derdesti tezekkür vergilere mütaallik leva-
yihi kanuniyeden Akaarat Vergisinin tezyidine 

ve akaarat bedeli îcar Vergisi ihdasına dair olan
ları bu baptaki mâruzâtı mütekaddimemiz daire
sinde tevhit ve tadil edilerek pek yakında Heye
ti Umumiyeye takdim olunacaktır. Mütaakıben 
ferağ ve intikal harçlarının tezyidine mütedair 
olan lâyihai kanuniyenin tetkiki ikmal edilecek
tir. 

İspirto Resminin tezyidine dair lâyihai kanu
niye hakkında bu hususta bir inhisar olmasını 
daha muvafık mütalâa eden encümenimizin de 
Kavanini Maliye Encümeninin ret yolundaki 
noktai nazarına iştirak etmesi pek muhtemeldir. 
Mehakimi Şer'iyei nizamiye ve kâtibiadil harç
larının tezyidine dair olup kabulü farz olunsa bi
le varidatı muhammenesi dahi yekûn bile dol-
durmıyan levayihi kanuniyede zikredilince encü
menimizde tezyidi varidata veya tadili tekâlife; 
ait mevdu başkaca bir lâyihai kanuniye yoktur. 
Varidat bahsimizi hitama erdirmeden evvel em
lâki emiriye için de bir iki mülâhaza kaydetmek 
istedik. Emlâki emiriye, halihazıriyle katiyen is
tifade olunamıyaıı bir sermayedir. O halde mu
cibi istifade bir hale ircaı lâzımdır. Millî müca-
hedemizde malûl olan guzata ve şüheda eytamına 
istihkakları mukabili olarak kısmen tevzii ve mü
tekaidine de hukuku tekaüdiyeleri karşılığı ola
rak hesabatının icrasiyle taliplerine mütenasip 
surette tevzii derhal reddedilmiyecek mülâhaza
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lardandır. Emlâki emiriyenin memleketteki ser
mayelerle mütenasip parçalara bilifraz uzun vâ
delerle ve müstecirlerin tamamiyle istifadelerini 
temin ve teshil edecek şerait ve müsaadat bahşet
mek suretiyle icara verilmeleri veya heyeti umu-
miyesinin veyahut da parça parça satılarak nak
de* tahviliyle bunun müstahsal bir emre tahsisi 
de nazarı dikkate alınması lâzımgelen mütalâa
lardandır. Esasen masraf bütçesinde mühim bir 
yekûn teşkil eden tekaüt ve mazulin maaşatı hak
kında ciddî bir şekli hal düşünülmesi zamanı çok
tan gelmiştir. Bu mey anda umumi sigorta husu
sunda Devlet inhisarı da vâridolabilen mülâhaza
lardandır. Bütçemizin masarif kısmına gelince: 
Her Vekâlete ait bütçeler ayrı ayrı esbabı mu
cibe lâyiha! ariyle birlikte tabı ve tevzi edilmiş
tir. Bu baptaki mâruzâtımız masarifin esasını 
müdafaai milliye bütçesinin teşkil ettiği ve de-
vairi sairede ise ekseriyeti masarifin hep maaşata 
mütedair olup müstahsal hususata çok bir şey 
tefrik edilmemiş olduğudur. Bu da masarifi 
harbiye sebebiyle bütçenin memleketimizin mulı-
tacolduğu hususatı saireye yetişememesinden ve 
bilhassa Hükümet teşkilâtımıza iktiza ettiği veç
hile hakiki ve amelî bir bünyei iktisadiye babş 
ve ilâve edilememesinden münbaistir. 

Mülhak bütçelerden Ziraat Bankası ve Evkaf 
bütçeleri merbuttur. Lâkin tütün inhisarı ve de
miryolları idarelerine mütaallik 1337 bütçelerini 
henüz alamadığımızdan tetkikine muvaffakiyet 
elverirdi. Bu idarelerin 1336, 1337 seneleri için 
hesabı kati ve 1338 senei maliyesi için bütçele
rinin tanzim ve tevzii lüzumu vekâleti aidelerine 
beyan olunmuştur. 

Muhtasaran arz olunan masarifi umunıiyeye 
varidatımızın kifayet edememesi sebebiyle ta-
hassul eden açığın hakiki miktarı ancak hesabı 
katî neticesinde tahakkuk edecektir. Bu açığa 
karşı bidayeti mâruzâtta zikredildiği veçhile 
şimdilik bulunabilmen çare istikrazdır. İstikraz 
için de malûm olan yollardan başka imtiyaz ve
rilmiş veyahut verilecek şirketlerden de tediye 
etmekte oldukları veya edecekleri tekâlif veya 
hissei Hükümet karşılık gösterilerek veyahut 
daha başka karşıkklar iraesiyle kısım kısım is
tikrazlar akdi dairei imkândadır. Bunların ha
ricinde esasen düyunu dâhiliyeden ibaret olan 
açığımız mecmuunun âtiyen bir inhisar varidatı 
karşılık gösterilerek ve dayinler vekillerinden 
teşekkül edecek bir meclisi idare marifetiyle ve 
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banka vasatatiyle usulü dairesinde tahsil ve te
diye olunmak üzere bir istikrazı dâhiliye kalbi 
hususu da nazarı mütalâaya alınabilir. Asıl me
sele senei âtide dahi başlıca sebebi inkılâp ve 
içtimaimiz olan hedefe bir an evvel vusul için 
bir fedakârlıktan çekinmiyen milletimiz namına 
bütçemizin mühim bir kısmı Müdafaai Milliyeye 
tahsis ederek bilâdı meşgulemizin istirdadı ina
yeti hakla müyesser olunca bütün bu birikecek 
açıkların imhası elde edilecek varidatı cedide ve 
hitamı harble husule gelecek tasarrufu azîm 
önünde işten bile değildir. Yalnız îzmir şehri 
gümrüğü varidatı bu hususu başlıbaşma kâfil-
dir. 

Netice : Ânifen arz ettiğimiz gibi, ıslahata 
tevessül ve istihsalâtı tezyide teşebbüs olunmak 
ve hedefi amalimize doğru koşmak şartlariyle 
bütçe açığımız deruhde edilen işin azameti 
önünde asla istiksar edilemiyen ve hele istihdaf 
edilen âmâl elde edilince geçici bir sıkıntıdan 
ibaret kalacak olan bir şeydir. Ve fakat şurasını 
tekrar ve tekrar arza mecburiyeti vicdaniye var
dır ki : Şeraiti mevcudenin olduğu gibi devamı 
halinde bir buhranı iktisadi ve malî takipte ge-
cikmiyecektir. Harbi Umumi âfetinin tevlidede-
ceği muntazar ve zaruri olan bugünün buhranı 
azîm ve şâmili önünde menafii hasirei muhtelife 
için hâlâ bir tesadümgâhı elîm ye garetkerlerin 
yüzünden bir rezmigâhi hunin olan diyarımızın 
Sakarya muzafferiyetiyle nihayete yaklaştığını 
tâyin eden devrei leyal ve cidal içinde ufuklar
da sarahatla beliren sabahı muvaffakiyeti gö
ren gözlerimize inanarak her valdtten daha kuv
vetli bir surette diyebiliriz ki, halkımızın azmi 
bülendine tercüman olması lâzımgelen ve o su
retle çalışmayı daha bidayeti tecemmüünde ken
disine şiar edinen Büyük Millet Meclisi mütekâ
mil usulü mesaisinde mütezayit bir gayretle ve 
müteali bir aşkı vazife ve faaliyetle milletimi
zin mesai kudretinin feyyaz ve müsmir olma
sını temin ettikçe istikbale pürümit nigeran ol
mak hakkımızdır. Erkanımın belagatı ifadesi 
daha ziyade tatvili teşrihata hacet bırakmadığı
nı zannettiğimiz bütçeye mütedair mukayeseli 
cetvellerin de merbuten takdim kılındığı mâruz
dur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Mebusu Menteşe 
Reşad Dr. Tevfik Rüşdü 
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1337 Muvazenei Umumiye kanunu lâyihası 

MADDE 1. — Muvazenei Umumiyei devlete 
dâhil varidat ve masarif yekûnu 1337 senfü 
maliyesi için senei mezkûreye mütaallik hesabı 
katî lâyihasının hitamı tetkikinde tesbit edile
cektir. 

MADDE 2. — 1336 senesi Muvazenei Umumi
ye Kanununun 3 neü, 4 ncü, 5 nci, 6 ncı, 7 nci, 
8 nci ve 9 ncu maddeleri 1337 senesinde dahi 
kemakân meriyülicradır. 

MADDE 3. — Muvazenei Maliye Encümeni 
tarafından masraf bütçelerinin esnayı tetkikinde 
tesbit edilip 18 Haziran 1337 tarihli Heyeti Umu
miye kararı mucibince Temmuz 1337 den itiba
ren mevkii tatbika vaz 'edilen esasat dâhilinde 
sarfiyat icra edilmek ve Müdafaai Milliyeden 
maada hidematı umumiyei devlet için karşılık 
olarak tevarihi muhtelifede ita olunan 20 mil
yon lira avans Şubat gayesine kadar sarf olun
mak üzere beş milyon lira daha ilâve edilmiştir. 

MADDE 4. — Müdafaai Milliye Vekâleti için 
2 Nisan İİI337 tarihli Kanunla kabul edilen 
44 160 05'8 liraya münhasıran Şubat gayesine 
kadar tahakkuk edecek hidematı askeriye masa
rifine karşılık olmak üzere 10 milyon lira ilâvv-
edilmiştir. 

MADDE 5. — 1335 senei maliyesi hitanıma 
kadar güzeran olan müddete ait rüsum ve tekâ
liften ve gerek uhuttan mütevellidolduğu Hazi
nenin eşhası âdiye ve hükmiye zimmetinde ta
hakkuk etmiş olan bilûmum matlubatı tekâlifi 
harbiye ve vesaiti nakliyei berriye ve bahriye 
bedelâtı ve iaşe matlubatı dahi dâhil 
olduğu halde 1337 senei maliyesi ga
yesine kadar müracaat eden aynı eşhas 
ve efradın şahıslariyle akrabalarına aidolup 
düyunu gayrimımtazamaya dâhil bulunnııyan 
kâffei düyunu Hazine ile takas ve mahsubolu-
nacaktır. Aynı karye ahalisinden olanların kara
betlerine bakılmaksızın alelıtlak fakat birrıza 
her nevi matluplariyle o karye ahalisinden olan
ların Hazineye olan düyununun mahsubu ca
izdir. 

MADDE 6. — Gerek bâlâdaki madde muci
bince düyunu Hazine ile mahsubu lâzımgelen 
gerekse Harb Kazançları Kanununun mevaddı 

mahsusasına tevfikan vergiden olan borçlarına 
mukabil icrayı mahsubu iktiza eden tekâlifi 
harbiye ve vesaiti nakliye bedelâtmdan 1337 se
nei maliyesi nihayetine kadar yapılan mahsubat 
miktarı Müdafaai Milliyenin senei mezkûre büt
çesine bir kalem olarak zam ve ilâve olunacaktır. 

MADDE 7. — 1337 senei maliyesi zarfında 
ciheti askeriyece işgal edilecek emlâki emiriye 
bedeli icarlariyle kıtaatı askeriye taraflarından 

.Maliyeye ait veya müdevver eşya ve ayniyattan 
alınacak olan bilûmum mevaddm kıymeti rayice-
leri Müdafaai Milliyenin 1337 tahsisatından, tes
viye olunacaktır. 

MADDE 8. — Gerek Muvazenei Umumiyei 
Devlete dâhil olan ve gerek mülhak bütçeler ile 
idare olunan bilcümle devair ve şuabatı devlet
ten ve idarei hususiye ve belediye veznelerinden 
daimî bir vazife mukabili olarak şehrî maaş ve
ya tahsisat veyahut ücret alanların bu seneye 
ait tam bir aylık maaş veya* tahsisat veyahut 
ücretleri tevkif ile Muvaızenei Umumiyeye irat 
kaydolunacaktır. Bunda seferberlik zammı ve 
makam maaşat ve muhassasatı dâhil olup yalnız 
cephe zamları ve alelûmum devaire mensup süva
rilerin yem bedelleri müstesnadır. 

MADDE 9. — Hidematı vataniye tertibinden 
elyevm maaş almakta bulunan zevat işbu kanu
na merbut (V) işaretli cetvelde esamisi muhar
rer olanlardan ibarettir. Yeniden maaş tahsisi 
mutlaka Büyük Millet Meclisince kabul olunmuş 
bir kanuna müstenidolmak lâzımdır. 

MADDE 10. — Türkiye Büyük Millet Mecli
si hükümetinin idafresi haricinde maaş almakta 
bulunan bilûmum mütekaidin ve mâzulin maaşa-
tı kat'olunmuştur. Mülkiye tekaüt ve mazuliaı 
kanunlariyle Askerî ve İlmiye Tekaüt kanunla
rının işbu maddeye muhalif olan mevaddı mül
gadır. 

MADDE 11. — Muvasat maaşatı mülgadır. 

MADDE 12. —. 1336 Muvazenei Umumiye 
Kanununun düyunu umumiye mürettebatı sene-
viyesinin tecil ve bütçeden tenzili hakkındaki 
maddei maıhsusa ahkâmı 1337 senesi için de ca
ridir1. 
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MADDE 13. —Sigara kâğıdı ve kibritten alı
nan rüsumu istihlâkiye Gümrük Resmiyle beraber 
istifa olunacaktır. Tabaka halinde gelen sigara kâ
ğıtlarının 25 desimetre murabbaı bir defter itibar 
olunarak resim ona göre istifa olunur. Dâhilde 
imal edilecek sigara kâğıdı ve kibritten istihlâk 
Resmi istifa 'edilmek üzere imalâthanelere Mali
yeden tâyin olunacak bir memur vassıtasiyle kont
rol ve resmi istifa olunur. 

MADDE 14. —• 1336 senesi Hariciye Bütçe
sinin "(A 210) sulh müzakeresine memur heyet 
masarifi faslında muharrer tahsisattan sarf 
ohmmıyan miktar 1337 senesi bütçesine devr-
olunmuştur. 

MADDE 15. — 1335 - 1.336 Muvazenei Umu

miye kanunlarının işbu kanun ve kavanini mah
susa ile fesih ve tadil edilmiyen ahkâmı keına-
kân bakidir. 

MADDE 16. - - işbu kanunun icrasına İcra 
Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Saruhan Menteşe 
Hastadır Dr. Tevfik Rüşdü 

Kâtip Âza Âza 
Ertuğrul Konya Bayezid 

Mustafa Kemal Kâzım Hüsnü Atıf 
Âza Âza Âza 

Siverek Mersin Antalya 
flrrn Salâhaddin Ali Vefa 
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