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BÎRlNCt CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 3.50 

REİS — Birinci Reisvekili tsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângırı) 

m 

İREİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

ONUNCU İÇTİMA 

20 Teşrinisani 1340 Perşembe 

Birinci Celse 
Reisvekili İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

İstiklâl Madalyası ile taltif edilen İnebolu Piyade 
Kayıkçı Loncasının teşekkürü havi telgrafnamesiyle, 
Kurtuluş Bayramının yıldönümünü tesit eylediklerine 
dair Uzunköprü Belediye Riyasetinden mevrut telgraf-
name kıraat ve Divanı Riyasetçe cevap verilmesi ten
sip olundu. 

Malûlini guzata verilecek mükâfatı nakdiye hakkın
daki Kanun ikinci defa reye vaz ve 148 rey ile kabul 
edildi. 

Badehu Meclis ve Riyaseticumhur bütçeleriyle muh
telif vekâletler bütçelerine tahsisatı munzamma itası 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine geçildi. 
Bir müddet cereyan eden müzakereden sonra teneffüs 
için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat ve tahsisatı munzam

ma kanunu lâyihasının müzakeresine bir müddet daha 
devam olunduktan sonra müzakerenin kifayetiyle fa
sıllara geçilmesi kabul edildi ve müteakiben Cumartesi 
günü içtima edilmek üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var mı? 
DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 

Reis Beyefendi! Bu münasebetle bir maruzatım var. 
Müsaade buyurunuz. 

Muhterem arkadaşlar! Geçen celsede tahsisatı 
munzamma teklifi müzakere edilirken bir arkadaş, 
- Gümüşhane Mebusu Zeki Bey - Devletin haysiyeti 

umumiyesi için ehemmiyetle nazarı dikkati celbeden 
bir nokta hakkında kürsüden bir ifadede bulundular. 
Derhatır buyurursunuz ki, hepimizin hassasiyetini 

celbeden ve vazıh olarak ifade edilen bu noktada; Tür
kiye Devairi resmiyesi arasında bahşiş usulünün teati 
edilmekte olduğu idi. 

Zeki Beyden bu meselenin ne olduğu, müphem ve 
şâmil bir töhmet altında; Devlet idarelerini teşkil eden, 
hiç bir dairenin kalmasına razı olmayan bir arkadaş bu
nu talep ederken Zeki Bey İstanbul Şehremanetinden 
bahsetti. 

İstanbul Şehremaneti Dahiliye Vekâletine merbut 
bir müessese olduğu için geçen celsede kâfi malûmatla 
mücehhez olmadığından dolayı Heyeti Âliyeyi ten
vir ve tashihe imkân olmadı. Fakat celseden çıkar çık
maz bu meseleyi mercilerden tahkik ve tetkik ettim, al
dığım neticeyi Heyeti Celileye arz ve saniyen: Zeki Be
yin muharref yalnış ifadesiyle hiç şüphesiz mütehassis 
olduğunu bildiğim efkârı umumiyeyi tenvir etmek isti
yorum ve bu maksatla şimdi kürsüye çıktım. 

Efendiler! Bahsedilen Şehremanetiyle devairi saire 
arasında hiç bir suretle bahşiş muamelesi teati edilme
miş ve hiç bir zaman böyle bir şey cereyan etmemiştir. 
İstanbul Şehremanetinden aldığım cevap aynen şudur: 

«Filhakika duhuliye resminin temini tahsili için yal
nız rüsumat memurlarına değil ,Maliye ve Düyunu 
Umumiye memurlarına dahi münasip ikramiyeler ve-
rilmetkedir. Bunun için bütçemizde, Şehremaneti büt
çesinde, muayyen tahsisat vardır.» Yani; cemiyeti umu
miyeyi belediyenin huzurunda cereyan eden müzakere 
neticesinde tespit edilen ve bütçede yeri olan bir para
dır. «Tahsisatı mezkûre, vazifeyi asliyeleri haricinde 
vazife ifa eden - Duhuliye Resminin tahsiline muave
net eden - elliyi mütecaviz memura açık saçık verilmek
tedir. Bu sayede emanet fazla memur istihdamından 
vareste kaldığı gibi umurunun tevhidi dolayısıyle esba
bı mesalihe teshilât ve muameleye selâmet bahşedil
miş olur.» Cevap bundan ibarettir. 

Binaenaleyh hiç bir vakit Zeki Beyin şümullü bir 
ifade ile memlekette bir bahşiş vardır diye bahsettiği, 
devairi devlete teşmil ettiği bu mesele hakkında kısa-
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cık bir izahatla Heyeti Celilenizi kâfi derecede tenvir 
etmiş oluyorum. Bu münasebetle kısacık bir temenni
de bulunmak arkadaşların vazifesi icabatından olduğu 
kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlar! Zeki Bey öteden beri Büyük 
Millet Meclisinde maruf bir muhalif olarak arzı mev
cudiyet etmiştir. Hakkıdır. Muvafakat kuyuduyle 
Türkiye Büyük Millet Meclisini teşkil eden azasının 
hakkı kelâmı hiç bir noktada hiç bir yerde kabili tah
dit değildir. Hiç bir kimse bunu tasavvur edemez. 
Yalnız muhterem efendiler! Şu, veya bu makamda 
ihrazı mevki eden arkadaşlar - her kim olursa olsun -
hepimizin müşterek vazifesi, bugün temsil ettiğimiz 
mevcudiyeti maneviyesinin mütalâası bulunduğumuz 
Devletin şeref ve haysiyetiyle burada şu veya bu mese
le hakkında, bahusus hiç bir tahkikatta bulunmadan 
tahrifat ile yanlış tahkikatla, gayrimuvafık surette bu 
kürsüde mütalâada bulunmak; vicdanen kavaidi ahlâ
kiye ile memnudur. (Bravo, alkışlar) Bu, büyük has
sasiyetimi muhterem arkadaşlarıma ifade ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Yalnız arkadaşlar! 
Bendeniz şuna müteşekkirim ki; Dahiliye Vekili Beye
fendi hakikati burada itiraf etmiş oldular. Ara yerde 
bahşiş meselesi ile ikramiye meselesi mevzuubahsol-
muştur. İster bütçeye dahil olsun, ister bütçenin hari
cinde olsun, Şehremaneti nasıl bu Devletin kurulmuş 
bir müessesesi ise aynı zamanda Rüsumat İdaresi de 
bu Devletin müessesei resmiyesidir. Herhangi b ;r mü-
essesei resmiye diğer bir müesseseye karşı vazifei res-
miyeden dolayı irae edeceği teshilât için Şehremaneti 
bütçesine ikramiye namıyle konulan bir tahsisata be
nim aklım ermiyor. (Gürültüler) Burası fikir kürsüsü
dür, patırtı kürsüsü değildir. Reis Bey! Siz bitaraflığı 
böyle yapacaksanız biz kürsüden inelim. Biz, kemali 
sükûnetle dinliyoruz, sizin de dinlemeniz lâzımdır. Me
sele, kelimenin şeklindedir, bahşiş midir, ikramiye mi
dir? Recep Beyefendi ikramiye buyurdular. Bir dairei 
resmiyeden diğer bir dairei resmiyeye vazifesinin tes
hili için ne şekilde ikramiye veriliyor? Buna aklım er-
myor. O halde Maliye Vekâletinin; diğer bir vekâletin 
yapacağı teshilâta mukabil ikramiye vermesi lâzım ge
lir. Vazifei resmiyesi ile alâkadar oîmıyan ve memle
ket hizmetinde bulunan bir şahsa, Hükümet bütçesin
den tahsisatı mesture faslından bir ikramiye verilebi
lir. Lâkin şuna buna para vermeyi nerede gördük? Ha

kikat, hiç bir zaman tahrif edilmemiştir. Hakikat ha
kikattir. (Olmadı sesleri.) 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Muhterem arkadaşlarım! Meselenin hakikatinin Heye
ti Muhteremenizce tamamen anlaşılmış olduğu kanaa
tindeyim. Bunun için tekrar kürsüye çıkmak lüzumsuz
du, fakat bu haberin, bizim muhitimizden hariç me-
natıkta intişarı dolayısıyle, hakikatin yine şüphe altın
da kalabileceği tehlikesini gördüğüm için ufacık ten
viratta bulunmak mecburiyetindeyim. Efendiler! Der-
hatır buyurursunuz ki; Zeki Bey burada bahşiş derken, 
rüşvet kastetmişti. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hayır, katiyen öyle 
bir şey yoktur. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Çok güzel tashih ettiniz efendim. Yalnız efendiler! 
Bir daire diğer daireye ikramiye vermesin tarzında 
itiraz etmek, bu Mecliste her azanın hakkıdır. Bu, usu
le ait bir meseledir. Yalnız şu noktayı nazarı dikkati 
âlinize arz ederimki, vergilerin tahsilinde, Ağnam tah
silinde, Meclisi Umumiler müzakeratında, buna müşa
bih ahkâm her zaman ve her yerde cereyan etmektedir. 
Bu, ahkâmı kanuniye ile tayin edilmiştir. Sonra İstanbul' 
daki Şehremaneti Cemiyeti Umumiyei Belediyesi, kanu
nen kendisine tefviz edilen bir hak mucibince, bütçe
sini tanzim etmek ve istediği parayı vermek hak ve 
salâhiyetine sahiptir. Binaenaleyh itirazlarında ağır bir 
manayı kastederek ifadede bulunmuştu, şimdi tashih 
ettiler, memnun oldum. Usul cihetinden itirazları 
varsa, hem hariçteki telâkkiyi tashih etmek, hem de 
bunun diğer kanunlarımızın ahkâmı dairesinde şimdiye 
kadar tatbik edilmekte olan bir usulü tatbik etmekten 
başka bir şey olmadığını ifade maksadıyle ikinci defa 
olarak kürsüye çıktım. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Rüşvet meselesini ne
reden çıkardınız? 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
O manâda anladım. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Eğer onu söylemiş ol
saydım, hiç bir zaman inkâr etmezdir. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Devamla) — 
Efendiler! (Bahşiş) kelimesi, bütün ecnebilerce; Türki
ye'de daimî bir hayatı rüşvetin yaşadığını mübeyyin 
bir ıstılah olarak kullanılmaktadır. Zeki Bey bize ta
riz ederken bütün hüviyeti, bütün simasıyîe aynı şeyi 
ksat etmişlerdir. Mamafih geri almışlardır. Tashih edil-
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mistir. Efkârı umumiyeye müteallik hassasiyetimiz var
dır, kabul edemeyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bahşiş, rüş
vetin kibarcasıdır. 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası hakkında başka iti
raz var mı efendim? (Hayır sesleri.) Zaptı sabık hu
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER 

1. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; İz
mir Tramvay Kumpanyaları hakkında Ticaret Vekâle
tinden tahriri sual takriri. 

REİS — Mezkûr Vekâlete veriyoruz. 

2. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin; Çermik' 
t e bir adliye binasının inşası için tahsisatı kâfiye ve
rilip verilmediğine ve saireye dair Adliye Vekâletinden 
tahriri sual takriri. 

REİS — Adliye Vekâletine havale edilmiştir. 

3. — Bay azıt Mebusu Şefik Beyin; Şarki Anadolu' 
da Hükümete intikal ederek Hazinei Maliyece idare 
edilmekte olan arazii metruke müstecirlerinden vergi 
alınmaması esbabına dair suali. 

REİS — Malûmu âliniz sualleri celsei âtiye ruz-
namesine almak Nizamnamei Dahili ahkâmındandır. 
Maliye Vekili ne vakit cevap vereceğine dair malûmat 
vermemiştir. Gelecek celseye tehir ediyoruz. 

3. — EVRAKI VARİDE 

REİS — Evrakı varideyi arz ediyorum: 

Teklif 
1. — İstanbul'da harikzedegân apartmanları hak

kında Urfa Mebusu Şeyh Safvet Efendinin teklifi ka
nunisi (2/370) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; Düşmanla 

teşriki mesai eden nigâhbancı ve kızühançerci ve kıta
atı milliyeye karşı silâh istimal eden zabitan ile daveti 
vataniyeye icabet etmiyenler hakkında (2/22) numara
lı teklifi kanunisi ve yapılacak bir muamele olmadığı
na dair Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 
Karar : 3/32 Ankara 

18 .11 . 1340 

Heyeti Umumiyeye 
Düşmanla teşriki mesai eden nigâhbancı ve kızü

hançerci ve kıtaatı milliyeye karşı silâh istimal eden 
zabitan ile daveti vataniyeye icabet etmiyenler hakkın
da yapılacak muameleye dair İstanbul Mebusu Ali Rı
za Beyin; 11 Kânunuevvel 1338 tarihli teklifi kanuni
si ile bu bapta sabık Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası tetkik edildi. 25 Eylül 1339 tarih ve 347 nu
maralı «Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve hu
dudu millî haricinde kalan erkân, ümera ve zabitan 
hakkında yapılacak muameleye dair Kanun» ile bu 

teklifteki maksat tamamen hâsıl olduğundan teklif 
hakkında bir muameleye lüzum görülmemiştir. 

Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi 
Karahisarı Sahip 

Ali 
Kâtip 
İzmit 

İbrahim 
Aza 

Ertuğrul 
Rasim 

Aza 

Mazbata Muharriri 

Cebelibereket 
İhsan 

Rize 
Ekrem 

Aza 
Erzurum 

Rüştü 
Aza 

Gaziayıntap 
Kılıç Ali 

REİS — Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası, 
müzakereye mahal olmadığına dairdir. Mazbatayı ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

2. — Mükellefiyeti Nakliyei Askeriye Kanununun 
beşinci maddesinin (A) fıkrasının tefsirine dair Maliye 
Vekâletinin (3/46) numaralı tezkeresi ve Müdafaai Mil-. 
üye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 

1. — 1341 senesine mahsus bütçenin takdim kılın
dığına dair Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut 
tezkere (3/312). 
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REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

2. — Başvekil İsmet Paşa Hazretlerinin ahvali sıh
hiyesinin gösterdiği kati zarurete binaen istifasını mu-
tazammın Riyaseticumhurdan mevrut tezkere. 

REİS — Okunacak : 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

2 2 . 1 1 . 1 3 4 0 
Ahvali sıhhiyesinin gösterdiği katî zarurete bina

en Malatya Mebusu İsmet Paşa Hazretleri Başvekâlet
ten istifa etmişlerdir. İstifası kabul olunarak Heyeti 
Vekilenin teşkiline kadar vekâleten ifayı vazife etme
leri kendilerinden rica olunmuştur. Başvekili tayin ve 
müşarünileyhin intihap edeceği vekillerden mürekkep 
Hükümet Heyetini tasdik ettikten sonra Meclisi Âli
ye arz edeceğim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

4. — MÜZAKERE E 

1. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâletinin 1340 
bütçesinin füsul ve mevaddına ilâvesine lüzum görü
len 2 548 150 liralık tahsisat hakkında (1/511), 1340 
senesi bütçesine tahsisatı munzamma itasına dair 
(1/518), Nafıa Vekâleti senei hediye bütçesinin 262 
nci faslının üçüncü inşaat ve tamiratı müstacele ve 
cesim köprüler maddesine 183 000 lira tahsisatı mun
zamma itasına dair (1/536), Nafıa Vekâleti bütçesinin 
252 ve 263 ncü fasıllarından 263 ncü faslın birinci 
maddesine 117 000 liranın münakalesine (1/537), Ad
liye Vekâleti bütçesinde münakale icrasına dair (1/518) 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâletiyle Umum 
Jandarma Kumandanlığı bütçesinde münakale icrası
na dair (1 /539) Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti Büt
çesine tahsisatı munzamma itasına dair (1/540) kanun 
lâyihaları ile Riyaseticumhur bütçesine tahsisatı mun
zamma itasına dair (3/298), Büyük Millet Meclisi büt
çesinin harcırah maddesi ile diğer bazı mevadına tah
sisatı munzamma itasına ve Riyaseticumhur bütçesi
ne münakale icrasına dair Büyük Millet Meclisi İdare 
Heyetinin (3/301) ve zabıtların vakit ve zamanıyle ye
tişmesi için zabıt kalemi memurlarına gece yevmiyesi 
ita edilmek üzere Büyük Millet Meclisinin 1340 se
nesi bütçesine 1 050 lira tahsisatı munzamma itasına 

. 1340 C : 1 

Takrirler 
1. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve rüfekâsının; 

Balıkesir kazasında günden güne tezayüt eden verem 
hastalığının izalesi çarelerinden olmak üzere celbedi-
lecek su için münasip miktarda muavenet ifasına dair 
temenni takriri (4/86) vardır. 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

2. — Bayazıt Mebusu Süleyman Sudi Beyin; Fira
ra sebebiyet maddesinden mahkûm Karaköse kazası 
ahalisinden Karslı Mahmut Ağazade Haşim Efendinin 
Af Kanunundan istifade ettirilmesi esbabının istikma-
line dair temenni takriri (4/218) 

REİS — Efendim! Bu temenni takriri ,aftan isti
fade edilip edilmemesinin tetkikini mutazammındır. 
Sudi Beyefendi bunun Adliye Encümenine havalesini 
teklif etmişlerdir. Mamafih temenni mahiyetindedir. 
Tensip buyurulursa bunu da Adliye Encümenine tev
di edelim. (Muvafık sesleri). 

LEN MEVAD 

dair Büyük Millet Meclisi Reis Vekilliğinin tezkereleri 
(4/217) ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (1) 

REİS — Ruznamemizde tahsisatı munzamma cet-
velleriyle olbaptaki kanun lâyihaları müzakeresi var
dır. Malumuâliniz Kanun lâyihası ve cetveller hakkın
daki müzakeratı umumiye kâfi görülmüş ve fasıllara 
geçilmiştir. Şimdi fasılların müzakeresine başlıyoruz. 

Büyük Millet Meclisi 
Fasıl Lira 

2 Harcırah 45 000 
REİS — İkinci fasıl hakkında mütalaa var mı (Ha

yır sesleri.) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

5 Masarifi müteferrika 2 000 
REİS — Efendim! Mütalaa var mı? (Hayır ses

leri.) Beşinci faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

(1) Onuncu İçtima nihayetine merbuttur. 

22 . 1 
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Fasıl Lira 

6 Mefruşat ve ücreti nakliyesi ve 
otomobil masarifi 2 300 

REÎS — Efendim, altıncı fasıl hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri.) Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

7 Gece mesaisi 4 275 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu fasılda gece mesaisi için ücret verilmek üzere 
4 275 lira tahsisat isteniyor. Bendeniz bu mesele ile 
diğer bir meseleyi Meclisi Âlinin nazarı dikkatine arz 
etmek istiyorum. Malumuâliniz Meclisi Âli zabıt ce
ridelerinin nahiyelere kadar gönderilmesini evvelce tah
tı karara aldı. Meclis matbaasında teraküm eden za
bıtlar toptan Dahiliye Vekâletine gönderiliyor, Dahi
liye Vekâletindeki efendiler, bütün vazifelerini bıra
karak o zaptın tasnifi ve tertibi ile mülhakata şevki 
için meşgul oluyorlar. Bununla beraber zabıtlar mül
hakata değil, nahiyelere ve hatta kazalara bile gitmi
yor. Bendenizce arzu buyuruluyorsa sırf zaptın terti
bi ve muntazaman şevki için Meclis matbaasında bu
nunla iştigâl etmek üzere bir efendinin tayinine müsa
ade ederlerse hem Meclisi Âlinin müzakeresinden mil
let haberdar olur, hem de zabıtlar kazalara muntaza
man gitmiş olur. Dahiliye Vekâleti memurları da va-
zifei asliyeleri ile iştigal ederek fuzulî işlerle uğraşma
mış ve beyhude vakit geçilmemiş olurlar. Bunun için 
bir takrir takdim ediyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Usule ait, Mu-
vazenei Maliyeye taallûk eden meselelerde elli imza
nın bulunması lâzımdır. 

REİS — Hükümet ve Muvazenei Maliye Encüme
ni muvafakat ediyor mu? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) 
— Hayır. 

REİS — O halde muvafakat edilmediği için reye 
koyamıyorum. Fasıl hakkında başka söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri.) Yedinci faslın yekûnu olan 4 275 
lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.^ Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

10/B Telgraf Ücuratı 700 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? Bu 
onuncu (B) faslını kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Yekûn (54 275) liradır. 

Rîyaseticumhur 
Fasıl Lira 

13 Mubayaa edilecek iki otomobil 
esmanı ve otomobil masrafı 14 187 

REİS — Teklif edilen 14 187 lira hakkında bir 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri.) Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâleti 
Fasıl Lira 

34 Tenvir ve Teshin 2 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? (Hayır sesleri.) 34 ncü faslı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

35 İdarei merkeziye müteferrikası 5 000 
REİS — Otuzbeşinci fasıl hakkında mütalâa var 

mı? (Hayır sesleri.) Otuzbeşinci faslı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fası] Lira 

37 Tenvir ve teshin ve kasa esmanı 55 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? (Ha

yır sesleri.) Otuzyedinci faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Fası) Lira 

38 Taşra müteferrikası 2 000 
REİS — 38 nci fasıl hakkında mütalâa var mı 

efendim? (Hayır sesleri.) Bu faslı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
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Fası] 

39 

Lira 

Masarifi mahkeme, defatir ve 
evrakı matbua, kıymetli evrakı 
tabiye ve nakliye masrafı, me
murin ve maliye müfettişleri 
harcırahları 33 400 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri.) 39 ncu. faslı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Pasıj 

39 

Lira 

Ağnam, aşar masrafı, kıymetli 
evrak aidatı tahsiliyesi, kâtibi 
adiller aidatı 135 000 

REİS — Kırkbirinci fasıl hakkında mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri.) Kırkbirinci faslın yekû
nu olan «135 000» lirayı kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olunmuştur. 
efendim. 

Fasıl Lira 

42 Reddiyat 150 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) Kırkikinci faslın yekûnunu ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye 
koyacağım. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

49 Masarifi gayrı melhuza 140 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Bu hususta bir 
takririmiz var efendim, lütfen okunsun. 

REİS — Efendim! Bu fasıl hakkında Afyonkara-
hisar Mebusu Ali Bey ve altmış refikinin, bir takri
ri vardır. Okunacaktır. Esasen takrirde nizamnameye 
muvafık olarak verilmiştir. 

Takrirler (Devam) 

3. —. Karahisarısahip Mebusu Ali Bey ve altmış 
refikinin; bugün müzakere edilecek olan tahsisatı mun-
zamma lâyihalarına Boyabat harikzedegânına 30 000 
lira zammına dair takriri: 

Riyaseti Celileye 
Geçen sene yirmiüçüncü günü akşamı Boyabat ka

sabasında vukua gelen yangının iras ettiği zarar şim
diye kadar alınan tahmini ve takribi malûmata göre 
iki milyon Türk lirasından aşağı değildir. Kendileri
nin ve ailelerinin mayişetini her gün kazandıkları pa
ra ile temin edebilen esnafın bütün sermayeleri mah
volmuş, bu zavallılar şayanı merhamet bir halde alet
siz ve işsiz kalmışlardır. Boyabat kazasının senevi Ha-
zinei Devlete verdiği mebaliğ diğer bir çok kazaları
mıza nazaran ehemmiyetli bir yekûna baliğdir. 

Bu gayyur müstahsillere şöyle bir zamanlarında 
yardımda bulunmak her noktaî nazardan lâzımdın 

Hükümetçe her ne kadar, yirmibin lira verileceği 
istihbar edilmiş ise de lâakâl iki milyon lira zraara 
karşı bunun lâşey mesabesinde kalacağı ve üç dörtyüz 
esnafın ihtiyacını kısmen olsun tehvin edemeyeceği 
aşikârdır. 

Binaenaleyh hükümetçe talep edilip bugün lâyiha
sı müzakere edilecek olan tahsisatı munzammaya otuz-
bin lira daha zammını ve bu otuz bin liranın da Bo
yabat Kasabasının ihtiyacına tahsisini arz ve teklif 
eyleriz, 

Afyon Karahisar Sinop 
Ali Doktor Rıza Nur 

Sinop Artvin 
Yusuf Kemal Hilmi 

Urfa Niğde 
Ali Fuat Ebubekir Hazım 

Gaziayıntap İstanbul 
Kılıç Ali Ali Rıza 

Sivas Kastamonu 
Rahmi Hasan Fehmi 
Saruhan Eskişehir 

Mehmet Sabri Abdullah Azmi 
Kozan Kütahya 

Ali Saip Cevdet 
Tokat Kütahya 
Mustafa Ferit 
Denizü Saruhan 

Mazhar Müfit Mustafa Fevzi 
Zonguldak Denizli 

Tunalı Hilmi Haydar Rüştü 
Kırşehir Elâziz 
Ail Rıza Hüseyin 

Zonguldak Mardin 
Ragıp Yakup Kadri 

Cebelibereket İzmit 
İhsan Saffet 
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Gaziayıntap 
Ali Cenanıi 

Karahisarı Şarki 
İsmail 

Diyarıbekir 
Zülfü 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Çorum 

Doktor Mustafa 
Sivas 

Ömer Şevki 
Van 

Hakkı 
Muş 

Osman Kadri 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Mardin 
Necip 

Gümüşhane 
Hasan Fehmi 

İzmir 
Mustafa Rahmi 

M araş 
Abdülkadir 

İçel 
Tevfik 
Canifc 

Süleyman Necmi 
Adana 

Mehmet; Kemal 
Aydın 
Tahsin 

Rize 
Rauf 

İstanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Kângırı 
Ziya 

Kângırı 
Ahmet Talât 
Kastamonu 

Mahir 
Ardahan 

Talât 
Siirt 

Halil Hulki 
Van 

İbrahim 
Trabzon 

Şefik 
İsparta 

Mükerrem 
Antalya 
Rasih 
İçel 

Mehmet' Emin 
M araş 

Hacı Mehmet 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Antalya 

Ahmet Saki 
Trabzon 
Rahmi 
Mersin 
Niyazi 

Bayazıt 
Şefik 

REİS — Efendim! Verilen bu takriri hükümet ka
bul ediyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Zaten 20 bin lira tahsis edilmiştir. 
30 bin lira daha tahsis edilirse 50 bin lira olacaktır. 
Kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Bu hususta Encümen ne buyuruyor efen
dim? 

MAZBATA MAHARRİRİ ALİ CENANİ BEY 
(Gaziayıntap) — Encümen de kabul ediyor efendim. 

REİS — Efendim! Encümen ve Maliye Vekâleti 
müştereken kabul ediyorlar. Takrir de nizamnameye 
muvafık olarak verilmiştir. Reyi Âlilerine arz ediyo

rum. Teklif edilen 30 bin liranın zammını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar.^ 
Kabul edilmiştir efendim. O halde faslın yekûnu 
«170 000» lira oldu. Şimdi faslın yekûnunu Reyi Âli
lerine koyacağım. 

Faslın yekûnu olan 170 bin lirayı kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye vaz edece
ğim; kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Müzâkere edilen Mevad 
Düyunu Umumiye 

Fasıl Lira 

61 Levazım 30 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

63 Masarifi tahsiliye 30 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Rüsumat Müdiriyeti Umum iyesi 
Fasıl Lira 

103 Levazım 1 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir: 

Fasıl Lira 

104 Masarifi müteferrika 3 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

107 Masarifi mütenevvia 66 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

108 Müteferrika 5 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştin 
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Tapu Müdiriyeti Umumiyesi 
Fasıl Lira 

115 îdarei merkeziye masarifi 800 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

118 Vilâyat masarifi 300 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fası} Lira 

119 Masarifi müştereke 10 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

124 Memurini mazule maaş ve tahsi
satı fevkalâdesi 2 500 

REİS — 124 ncü fasıl hakkında mütalâa var mı 
efendim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Dahiliye Vekâleti 
Fasıl Lira 

130 Masarifi mütenevvia 30 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

134 Levazım 274 930 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

136 Hapishaneler masarifi tamiriyesi 2 500 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? 2 500 lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Posta ve Telgraf 
Fasıl Lira 

142 Kırtasiye ve evrakı matbua 10 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Yüzkırkikinci faslın yekûnu olan onbin lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

144 İcarat 

Lira 

3 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Üç bin lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

145 Harcırah 50 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

146 Menzilhane ve sürücülük, posta 
nakliyesi 80 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

147 Telgraf nakliyesi 10 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

151 Memurini mazule maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesi 1 250 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) 151 nci faslın yekûnu olan bin-
ikiyüzelli lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Emniyeti Umumiye 
Fasıl Lira 

155 Masarif at 4 500 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) yüzellibeşinci faslın yekûnu olan 
dörtbinbeşyüz lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş. 
tir. 

Fasıl Lira 

157 Masarifi mütenevvia 3 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim (Hayır sesleri) 3 000 lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Fasıl Lira 

158 Masarifi müteferrika 400 

REÎS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) Bu fasıl kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

162 Mazulin tahsisatı fevkalâdesi 3 000 
REÎS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim (Hayır sesleri.) Bu fasıl kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Umum Jandarma Kumandanlığı 
Fasıl Lira 

168 Tenvir ve teshin, kırtasiye, 
mualece, Yem bedeli 116 500 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) Bu fasıl kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 
Fasıl Lira 

169 Teçhizat, edevat ve endaht 
levazımı 15 000 

REÎS — Bu fasıl hakkında mütalâa var rm efen
dim? (HHayır sesleri.) Bu fasıl kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

174 Süvari hayvanatının nal ve mıh 
masrafı 3 000 

REÎS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) Bu fasıl kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen eel kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Hariciye Vekâleti 
Fasıl Lira 

178 idareyi merkeziye masrafı 1 500 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? (Hayır sesleri.) Bu fasıl kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 
Fasıl Lira 

181 Sefaret ve şehbenderlik masrafı 5 000 
REÎS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? (Hayır sesleri.) Bu fasıl kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 
Fasıl Lira 

182 Masarifi mütenevvia 5 000 
RElS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? (Hayır sesleri.) Bu faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 
Fasıl Lira 

183 Merkez masarifi müteferrikası 1 000 
RElS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? (Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

186 Misafirini ecnebiye masrafı 2 000 
RElS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? (Hayır sesleri.) Bu faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Adliye Vekâleti 
Fasıl Lira 

218 Mefruşat, tenvir ve teshin, 
kırtasiye 3 000 
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REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri.) Bu faslı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Fasıl Lira 

221 Masarifi müteferrika 500 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

221 İcra ve kırtasiye 5 000 

ALİ CENANI BEY (Gaziayıntap) — Müsaade bu-
yurulur mu efendim? Yanlış olmuş. 221 nci faslın 
birinci ve dördüncü maddelerin ayrı ayrı yekûnu 
umumisini koymamıştır. Yirmi bin liradır. Beşbin bi
risi, onbeşbin birisi 20 bin lira eder. 

REİS — Sehvi tabı vardır faslın yekûnu yirmibin 
lira ediyor. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

222 Ceridei adliye ve 
mukarreratı temyiziye 3 000 

ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) — 222 nci faslın 
üçüncü maddesi ceridesi adliye için üçbin lira sonra 
Reis Beyefendi 110 bin lira harcırah için mazbatada 
muharrerdir. Fakat buraya ithali matbaaca unutul
muştur. 

REİS — 222 nci fasla mı efendim? 

ALÎ CENANİ BEY (Gaziayıntap) 222 nci fas
lın 3 ncü maddesi üçbin liradır. Dördüncü, memurin 
harcırahı maddesine 110 bin lira ki yekûnu 113 bin 
lira ediyor. 

REİS — Tab'ı sehvi olmuştur. Burada encümenin 
tashihi veçhile 113 bin lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

224 Taşra müteferrikası 2 500 

REÎS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

225 Nöbet bekleyen memurini 
adliye yevmiyesi 1 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı bin lira olarak kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabu etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edildi. 

Fasıl Lira 

227 Memurini mazule maaşat ve 
tahsisatı fevkalâdesi 22 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 
Fasıl Lira 

193 Melbusat 135 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

200 Emrazı sariye ve istilâiye masrafı, 
frengi mücadelesi memurin maaşat, 
ücurat ve harcırahları, tesisatı fen
niye masrafı 60 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

201 Masarifi müteferrika 1 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

202 İnşaat, tesisat ve tamirat 10 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Maarif Vekâleti 
Fasıl Lira 

229 Asarı nafia tab'iyesi, telif ve 
tercüme ve hakkı huzur ücreti 15 000 
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REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

235 Memurin harcırahı 10 000 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Reis Bey bir şey 
sormak istiyorum. 

REİS — Encümenden mi? 
RAİF EFENDİ (Devamla) — Hem Encümenden, 

hem de Maarif Vekâletinden soruyorum. Teklif buyu-
rulan bu fasıl memurin harcırahı meselesidir. Yani 
bundan anlaşılıyorki verilen harcırah tertibatı kifayet 
etmemişte tahsisatı munzamma olarak bir şey istenili
yor. Bendenizin bazı tahkikatıma nazaran bu memurin 
harcırahı muvafık bir surette sarf edilmemiştir ki, 
böyle noksanlaşmıştır. Meselâ Maarif Vekâletinin 29 
Mayıs tarihli bir telgrafnamesi vardırki, mevadı adide-
yi yani sekiz maddeyi havi yazılmış bir telgraftır. İs
tanbul dairei Tesmiyesinden birine yazılan bir telgraf -
namede beşinci madde olarak gösteriliyorki (1402) nu
maralı 31 Mayıs tarihli tahriratınızda bildirdiğiniz veç
hile İmam ve Hatip Mektebinin hemen tensiki icape-
der. Şimdilik iaşe edileceklerle hemen memleketlerine 
sevk edilecek olanlara memleketine sevk edilmek üze
re beşbin liralık havale emrinize verilmiştir.) Bendeniz 
bütçeyi tetkik ettim. îstanbuldan memleketlerine sevk 
edilecek talebelere böyle bir şey verileceğine dair bir 
şey görmedim. Acaba bu talebe memleketlerine ne su
retle sevk edilmiştir? Cebren mi sevk edilmiştir. Yok
sa başka bir surette hasbel icap mı sevk edilmiştir? Bu 
harcırah hangi tertipten verilmiştir? Olabilir ki, ben
denizin tahmini, bu paralar, Maarif Vekâletinin bütçe
sinde nabemahâl surette sarfla israf edilmiş ve tahsisat 
bu sebeple noksan kalmıştır. Bu cihete dair gerek 
Encümen ve gerekse Maarif Vekâleti lütfen izah bu
yursunlar. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — Ho
ca Raif Efendi, eğer Türkiye'deki bütçenin bilhassa 
Maarif Vekâletindekinin nasıl sarf edildiğini ihtiyarı 
zahmet ederek Maarif Vekâletine gelip tetkik etse
lerdi Heyeti Âliyenizi böyle işgal etmemiş olacaklar 
ve daha iyi bir vaziyet olacaktı. Hoca Raif Efendiye 
arz edeyimki, bizim bütçemizde liseler ve imam ve 
hatip mektebi diye bir fasıl vardır. İşte bütün tale
benin, fakir olan talebenin bir yerden diğer bir yere 
nakli için lâzım olan para o fasıldan verilir. Hoca 
Efendi zannediyorlarki talebeye verilen para memurin 

harcırahı parasındadır. öyle bir şey olsa esasen Divanı 
Muhasebat onu vize etmez; Hoca Raif Efendiye kals 
madan, Meclisi Âli namına murakabe yapan Divanı 
Muhasebat onu vize etmez. Binaenaleyh basettikleri 
meblâğ bütçemizde mevcut olan liseler ve imam ha
tip mektepleri masrafından verilmiştir. Memurin har-: 
cırahından değildir. 

RAİF FENDİ (Erzurum) — Zannediyorumki, 
Maarif Vekâletinden lâzım gelen tetkikatı yapmışım-
dır. Sizin telâkkiniz başka olur, benimki başka olur. 

Yalnız şimdi soruyorum: Siz mühmel olarak ge
çiyorsunuz. Bir mahalden diğer mahalle nakledilecek 
talebeler diyorsunuz. Yani bir mektepten diğer bir 
mektebe nakledilecek talebelerdir. Halbuki; burada 
verdiğiniz emirde memleketlerine gönderilecek olan 
talebelerdir. Halbuki; burada verdiğiniz emirde 
memleketlerine gönderilecek olan talebelerdir. İstan
bul'dan memleketlerine ne kadar talebe ve niçin gön
derilmiştir? 

MAARİF VEKİLİ VASIF* BEY (Devamla) — 
Şimdi anladım. Niçin harcırah masalesinden 
bahsediyorsunuz, Mevzuu mesele başkadır. Çok 
memnun oldum. izahat vereceğim. Efendim 
mesele medrese meselesnidir, İstanbul'da Ma
lûmu Âlinizki, bir darülhilâfe medresesi vardı. 
Mevcudu bin ikiyüz talebeyi mütecavizdi. Bendeniz 
işe başladığım zaman Meclisi Âlinin kabul ettiği bir 
kanuna binaen medreseleri, medarisi ilmiyeyi lâğv 
etmiştim ve bununla memlekete en ziyade hizmet 
ifa ettiğime, kemali iftihar ile hizmet ettiğime kaniim. 
Ayni zamanda Darülhilâfe medreselerini de imam ve 
hatip mektepleri olarak ipka etmiştim. Bizim bütçe
mizde bir imam ve hatip mektepleri vardı. İmam ve 
hatip mektepleri talimatnamesinde kabul ettiğimiz 
esas Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi bunların 
muayyen senelere ve programlara göre neharî bir 
mektep olmasıdır. İstanbul'daki Darülhilâfe medre
sesi daha evvel evkaf bütçesinden 140 bin lira sarf 
edilerek ibate ~ve inşa ediliyormuş. Eğer Türkiye'
nin her tarafındaki imam ve hatip mekteplerinin 
talebesi iaşe edilmiş olsa idi. Bunu mevzubahs ede
bilirdik. Ve bir hakkı müktesep diyebilirdik. İstan
bul'da bir sınıfı mümtaze mevzubahs olmasa idi, İs
tanbul'daki talebe için nazarı itibare alınabilirdi. 
Fakat Türkiye'nin her tarafındaki talebe iaşe edilme
sin, yalnız İstanbuldaki talebe iaşe ve ibate edilsin, 
ayni fikri müsavatı takibeden bir Maarrif Vekili 
için bunu takip etmeye imkân yoktu. Binaenaleyh 
bunların tahsisatlarını kestim ve zaten Encümen ve 
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Meclisi Âlinizin kabul ettiği bütçede imam ve hatip 
mektepleri nehari olarak gösterilmiştir. Bu sebeple 
muhik bir talebe müracaatı karşısında kaldım. Bazı 
talebe diyorlardıki eğer bizim iaşemiz kesilirse İs
tanbul'da barınmamıza imkân yoktur. Aç, sefil ka
lacağız. Memleketlerimize dönmekliğimiz lâzımdır. 
Ben bu talebenin muhik müracaatı üzerine İstanbul' 
da kendilerini sefil ve perişan bırakamazdım onları 
maruzu felâket bir halde bırakmamak için bütçemde 
mevcut bir tahsisatı istimal ettim. Divanı muhase
batta vize etti. Bu çocukların bir kısmını memleketi
ne gönderdik. Zennediyorumki, hayırlı bir şey yaptık. 
Fakat Hoca Efendinin arzu ettikleri şey şudurki, 
böyle 3 - 4 bin lira sarf edilsin. Onları orada leyli 
bırakamazlar mı idi. Evet bunu bir çok gazeteler 
yazdı ve bir çok zevat söyledi. Aynı tarzda müra
caat edilmişti. Hatta İstanbul'da talebe arasında bir 
çok hareketler de vuku buluyordu. Fakat bendeniz 
Meclisi Âlinizde Maarif bütçesi müzakere edilirken 
arz ettiğim üzere; oralarda tespit ettiğim esasatta ne 
istisnaî bir vaziyete girecek adamım ne de idareî 
maslahat yoluna girecek bir adamım. Binaenaleyh 
memleketin her tarafında kabul ettiğim esası İstan
bul'daki imam ve hatip mektebi için de kabul ettim. 
Mektebi nehari yaptım, fakir olan çocukları da bu 
maddedeki tahsisattan sarf ederek ve Divanı Muha
sebata vize ettirerek memleketlerine sevk ettim. Baş
ka soracağımız sual var mı Hoca Raif Efendi? 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Vardır efendim. 
REİS — Bu madde hakkında mıdır? Müzakereyi 

mevzuu ahara intikal ettirmeyiniz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Vekil Bey! 
Kendisi mevzuu âhara intikâl ettirdi. Fasıl memurin 
harcırahıdır. 

MAARİF VEKİLİ VASIF BEY (Saruhan) — 
Onbir aydır Maarif Vekiliyim, kanunsuzlukla bana 
vaki olan bir çok ittihamlara lâzım gelen cevabı ver
dim. Mukadderatı milliyeye hâkim olan Meclisi Âli 
her vakit bana itimat etmiştir. 
Dört kişinin reyi ile hareket edemem. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Size itimat etmiyen 
arkadaşlar da daima milletin itimadını kazanmıştır. 
Kemmiyet değil keyfiyet de efkârı umumiyece nazarı 
itibare alınır. Sualimi ikmâl edeyim. 

REİS — Mevzuu ahardır, rica ederim faslı reye 
koyacağım. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Pek iyi; bu ka
dar da yeter. 

REİS — 235 nci fasıl hakkında başka mütalâa 
yoktur. Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

236 Mekâtibi umumiye ve levazımı tesi-
siyesi 15 000 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Nafıa Vekâleti 

Fasıl Lira 

249 Levazım 1 000 
REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen

dim? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

250 Maarifi mütenevvia 7 000 
REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 

Bu faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

253 Müteferrika 500 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? Beşyüz lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

262 İnşaat ve tamiratı müstacele ve ce
sim köprüler 300 000 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

268 Mefruşat, melbusat, icarat 3 100. 

266 Memurini mazule maaşatı ve tahsi
satı fevkaladeleri 1 500 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 1 500 lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekâleti 

Fasıl Lira 
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REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı efen
dim? 3 100 lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın..: 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

269 Merkez masarifi müteferrikası 5 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden

ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın.... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

272 Harcırah, Avrupadaki talebe mu-
hassesatı, nakliye ücreti, kitap be
deli 12 750 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 12 750 lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

282 Memurini mazule maaşat ve tahsi
satı fevkalâdesi 12 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 12 000 lira
yı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

290 Sanayii ve mesaii memurları 120 
REİS — Mütalâa var mı efendim? 120 lirayı ka

bul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 

Fasıl Lira 
294 Muayyenat 2 936 080 

REİS —Mütalâa var mı efendim? 
ARÎF BEY (Eskişehir) — Efendim! Tenvir ve tes

hin hakkındaki fasılları bendeniz tetkik ettim. Bilhas
sa Muvazenei Maliye Encümeni Mazbata Muharriri 
Beyin buyurdukları nazarı dikkatimi celpetti. Buyuru
yorlar ki, farkı fiyattan tezayüt etmiştir. Mahrukat fi
yatının tezayüdü cihetiyle bu miktarın tezyidine zaru
ret görülmüştür. Bendeniz tetkik ettim. Ticaret, Ziraat, 
Mübadele, îmar ve İskân, Sihhiye, Maarif Vekâletleri
nin hattâ Büyük Millet Meclisinin bütçesinde tenvir ve 
teshin için böyle hiçbir şey yoktur. Binaenaleyh Maz
bata Muharriri Beyefendiden soruyorum. Eğer böyle 
farkı fiyattan mütehassil ise ve zammı zaruri ise ni
çin diğer vekâletlere bu zam yapılmamıştır? 

ALt CENANİ BEY (Gaziayıntap) — Efendim! Büt
çede her vekâlete ait olan tahsisatı munzamma nazarı 
dikkate alınacak olursa bir çok vekâletlere tahsisat koni 
muştur, tenvir ve teshin için.. Fakat Arif Beyefendi 
şunu söylüyebilirlerdiki neden onlara az konulmuş, 
buna fazla konulmuştur. (400) bin lira tahsisat vermi
şiz, yetişmemiş, daha üzerine ikibin küsur lira veriyo
ruz. Bendeniz geçen gün burada arz etmiş idimki bil
hassa Müdafaai Milliyenin sene iptidasında tefrik edi
lip verilen tahsisatın kâfi gelmiyeceğine esasen encü
men de kani idi. Fakat teklif edilmiş bir bütçe vardı O 
bütçeyi hükümetin teklifinden fazlaya çıkarmak iste
miyorduk. Esasen çıkarmak da salâhiyetimiz dahilinde 
değildi. Müdafaai Milliye Vekâletinin geçen senelere 
ait olan bütçeleriyle 1340 senesinde kendisine verilmiş 
olan tahsisatı bir kere mukayese buyurmuş olsanız 
pek ziyade nazarı dikkati âlilerinizi celp eder ki, bu se
ne içerisinde verilen tahsisat ve masarifat kifayet ede-
miyecektir. Hattâ şurasını da arz edebilirim ki, bu ko
nulan tahsisatı munzamma da bugünkü hesaba göre 
santimi santimine göre konulmuştur. Eğer önümüzdeki 
üç ay içerisinde sene fiyat farkı hasıl veyahut askerin 
miktarı ufak bir surette tezyit veyahut diğer bir masraf 
vaki olacak olursa bu tahsisatda yetmiyecektir. Çünkü 
bugünkü mevcuda, bugünkü rayice göre santimi santi
mine hesap edilmiştir, hiçbir fark yoktur. Dediğim gi
bi eğer ufak bir sarsıntı olursa bu tahsisatda kifayet 
etmiyecektir. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Buyurdular 
ki, Hükümetin getirdiği miktardan fazlasını vermek is
temedik. Encümen miktar üzerine mi mütalâa yürütür? 
Yoksa ihtiyacı tespit ederek onun üzerine mi iş yapar? 
Bendeniz bunu soruyorum. Encümen, bu suretle izha
rı kanaat ettiler, bunu anlamak istiyorum. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) — Efendiler! Mu
vazenei Maliye Encümeni, miktarı, ihtiyaç üzerine 
hesap etmiştir. Bilhassa Müdatâai Milliye Bütçesinde 
bir vazife deruhte ettiği için diğer bir arkadaşımız bu 
bir vazife deruhte ettiği için diğer bir arkadaşımız bu 
bütçe üzerinde çalışmıştır. Yani Müdafaai Milliye büt
çesi üzerinde iki defa çalışmıştır. Fakat önümüzde tes
pit edilmiş bir miktar var idi. Biz ümit ediyordukki bu 
miktar üzernde biraz fazla çalışılırsa belki bu masraf
lar itfa ettirilebilir. Fakat pek âlâ bilmeniz icapeden 
bir takım masarif vardır ki; onların da tahsisatının te
zayüdü icapederdi ki, onu yaptık. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Mazbata mu
harriri beyefendinin verdikleri izahat bendenizce ka-
naatbahş değildir. Binaenaleyh müsaadenizle arz ede-
yimki kıtaatın gerek tayinat ve gerekse tenvirat ve 
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teshinatı vakti zamanıyle ve en ucuz olduğu zamanlar
da tedarik edilir ve en ucuz olduğu zamanlarda mü
nakaşaya vaz edilir ve müteahhidine o suretle verilir. 
Veyahut gene arz ettiğim gibi en ucuz olduğu sıralar
da, mubayaa komisyonları teşekkül ederek bunları mu
bayaa eder. Yoksa böyle kış kapıyı çaldığı zaman odun 
kömür tedarikine, mubayaasına kalkılırsa hazinei mil
let bundan zarar görür. Buna Muvazeneî Maliye Encü
meninin nasıl muvafakat ettiğine hayret ediyorum. 
Vakti zamanıyle kilosunu (60) paraya alacağımız bir 
odunu bugün (3) (3,5) kuruşa tedarik etmek zaruretin-
deyiz ki; işte bu, milletin hazinesine en büyük bir za
rardır. Bu husus niçin vaktizamanıyle düşünülmedi? 
Askerin yiyeceği, içeceği, müessesatın odun kömür ih
tiyacı niçin vakti zamanıyle derpiş edilmemiştir? 

Müsaade buyurulursa, sorduğum suallere kendim 
cevap vereyim. 

Arz ettiğim gibi Ziraat, Mübadele, İmar ve İskân, 
Ticaret, Maarif Sıhhiye Vekaletleriyle - ki beş vekâlet -
Büyük Millet Meclisi, bizden hiç odun kömür parası is
temiyor. Niçin? Çünkü; bu vekâletler ihtiyaçlarını vak
ti zamanıyle^düşünmüş ve ihtiyaçlarını tedarik etmiş
lerdir. Halbuki diğer vekâletler bu ihtiyacı ne vakit is
tiyorlar? Kış kapıyı çaldıktan sonra;.. 

İşte efendiler! Bu hareket doğru değildir. Bununla 
beraber kendilerinden verecekleri en doğru cevap bu 
olurdu. 

Sonra efendiler «Müdafaai Milliye Vekâletinin 
«190» ncı faslı için istenilen para ki «Takriben» «3» 
milyon liradır. Halbuki geçen bir sene zarfında verdi
ğimiz para «6» milyon lira idi. İşte efendiler! Bir sene 
için «6» küsur milyon verildiği halde tekrar nısıf dere
cede bu kadar farkla tahsisat istenmesine kendi fikrim
ce kanaat getiremedim. Bu da niçin böyle olmuştur? 
Birsene için «6» milyon verilirken böyle bir sene zar
fında yüzde 40-50 nisbetinde hata yapılmıştır. Sonra 
efendiler! Esbabı mucibeyi okuduğum zaman «7» bin 
küsur neferden bahs ediyorlar. Bu da nazarı dikkati
mi celbetti bu hususa ait de izahatta bulunmalarını 
rica ederim. Buna ait Meclisi Âliye hiç izahat, hiçbir 
malûmat verilmemiştir ve bütçenin fevkinde yedibin 
nefer' iaşe edilmiştir. Tâ teşrinievvelin nihayetine ka
dar böyle bütçe harici yedibin küsur nefer iaşe ediliyor-
da Meclisi Âliye malûmat verilmiyor. Bu husus için de 
Meclisi Âlinin tenvir Duyurulmasını rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim! Arif Beyefendi mahrukat tahsi
satının neden dolayı istenildiğinden ve bunun niçin 
tespit edilmediğinden bahis buyurdular, 

Bir kere askerin mahrukatı bir kanunla tespit edil
miştir. Bir askere ne kadar odun ve ne kadar gaz sarf 
edileceği idare nizamnamesi ile tespit edilmiştir. Bu
nun dûnunda veya fevkinde bir dirhem sarfiyatı hiçbir 
makam kabul edemez. Kabul ederse daii mesuliyettir. 
Bu sene için verilen tahsisat «400» bin lira arkadaşı
mızın buyurduğu gibi hakikaten kış için sarf edilmiş
tir. Yalnız rayiç farkından dolayı noksan kalmış bir 
hesap vardir ki; o da «100» bin lira kadar bir meblâğ
dır. İşte o da buna inzimam edecektir. 

«Bu zamana kadar hiçbir şey alınmamış, hiçbir şey 
tedârik edilmemiş kontratlar yapılmamış da şimdi kış 
gelince bunları tedarike kalkıyorlar» buyurdular. Hal
buki öyle değildir. Kontratlar sene başında yapılmış
tır ve bu suretle bu «400» bin lira sarf edilmiştir. Hat
tâ buğday vesaire hasat zamanı tedârik edilmiştir. Bu 
öteden beri bir taamüldür ve bunların mukaveleleri 
arz ettiğim gibi sene başında yapılmıştır ve böyle ya
pılıyor. Divanı Muhasebat ile uzun münakaşat netice
sinde; hasat zamanında bir senelik mukavelenin yapıl
masını kabul etti ve bu suretle en ucuz bir zamanda, en 
ucuz mal almak şıkkı düşünülmüştür. Bunun için hiç 
endişe edilmesin. Mahrukat meselesi de arz ettiğim gibi
dir. 

Sonra fazla nefer iaşe edildiğinden bahs ettiler ve 
bu niçin vaktiyle tahmin edilmemiştir? Buyurdular. Biz 
bu tahmini yaparken; bu sene memlekette fazla sükû
net olursa fazlaca efrat mezun bırakırız ve mezun bı
raktığımız efradın miktarına göre ordunun iaşesini -
hududu dahilinde yani daha az masrafla - temin ede
biliriz ümidinde idik. Fakat hadisat bize bunu yaptır
madı, müsaade etmedi ve bu suretle tahminimizde ya
nıldık. Bundan başka geçen sene Müdafaai Milliye En
cümeninde bulunan arkadaşlar - ki Arif Beyefendi de 
encümende idi - Pek iyi hatırlar ki, kadroda bulunan 
efrat miktariyle iaşe miktarı arasında «10 bin kişi fark 
var idi. Miktarını açık söylemiyeceğim, bu on-
bin kişi farkı; bu bütçeye sene başında ya
parken nazarı itibare almıştık. Bu onbin ki
şiyi kadro farkı dahiline bırakmadık. Yani, kad
ro farkı dahiline bu 7 - 8 bin kişi de girdi. Yani Mec
lisi Âliden geçmiş olan kadrolar cetvellerine göre tes
pit edilen münteha miktarı henüz geçmemiştir. Bilâkis 
bu onbin kişiyi muhafaza ettik ve buna mukabil kadro
ya hiçbir şey ilâve etmedik. Yani bu onbin kişiyi silâh 
altında bulundurmuş olduk demektir. Esasen geçen se
ne bütçe hesap edilirken onbin kişi noksan hesap edil
mişti ve bu noksan da, mezun bırakmak emeli ile idi. 
Ondan sonra da daha az tutabileceğimizi ümit ediyor-
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duk. Fakat hâdisat bize ne onbin üzerinde durdurabil
di ve ne de daha az. Bilâkis bu onbin kişiye mukabil 
şimdi hulâsa olarak arz edeyim, Arkadaşlarda belki 
merak ederler. Arif Beyefendi de bu hususu söylemek 
istediler fakat söylemediler. 

Muhterem arkadaşlar! Zannolunmasınki bu 7-8 
bin kişi, seferberlik suretiyle celpedilmiş veyahut ka
nunen silâh altına alınmaması lâzım gelen efrat silâh 
altına alınmıştır. Hayır efendiler! Dahili esnam olan 
yani 20 yaşına giren herkes kanunen silâh altına alı
nabilir. Bütçe hesap edilirken, bu onbin kişi kadro
sunda onbin kişilik noksaniyet vardır, tşte dahili es
nan olan efrattan yedibin küsur neferi bazı kolor
dulara ilâve ettik ve bu surette arz ettiğim izinli ve 
sair vaziyet hadis olmadı. Ve bu suretle tam kadro 
üzerine masraf yapmak ihtiyacı hasıl oldu. Geçen 
sene buğdayı dokuz kuruşa aldık. Halbuki bu sene 
onbeş kuruşa aldık. Bü hal, Ankara'da böyledir. Ge
çen sene daha uzak yerlerde «70» para «100» pa
raya kadar buğday vardı. Fakat bu sene iki misline 
çıktı. Yani buğday üzerindeki rayiç (% 60) a çıkmış
tır işte bu % farka rağmen nısfından fazla alma
dık. Şu hal bu suretle tasarrufa riayet ettiğimize ve 
vaktinde alarak bu noksanı telâfi ettiğimize delâlet 
eder. Bunun için arkadaşlar bu hususta müsterih ol
sunlar. istenilen tahsisat fazla değildir. 

REİS — Efendim! Başka mütalâa yoktur. 294 
ncü faslın yekûnu (2 936 080) dir. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

296 Melbusat, teçhizat, mutabiye 300 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) Reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

300 Nakliyat 450 000 
REİS — Bir mütalâa var mı efendim? (Hayır 

sesleri) 450 000 lirayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

301 Harcırah 203 520 
REİS — Bu fasıl hakında bir mütalâa var mı 

efendim? 
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ÂRlF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Bu fasılda 
nazarı dikkatimi celp eden bir nokta vardır. Kısaca 
arz edeceğim ve Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz
retlerinden de izahat istiyeceğim. Müdafaai Milliye 
Vekâletinin esbabı mucibe mazbatasında Erkânı 
Harbiye seyahatleri hakkında bir fıkra mevcuttur. 
Bendeniz aradım, zabıt ceridelerinde böyle bir fıkra 
bulamadım. Burada deniyor ki; bütçenin hini mü
zakeresinde istenen tahsisat Meclisi Âlice ita buyu-
rulmamış ve fakat marülarz vaziyetlerin istilzam 
edeceği hidemat ve masarifi mevcut tahsisattan temi
ni ifasıyle ademi kifayeti tahakkuk eylediği takdir
de bilâhare tahsisatı munzamma talep edilmesine 
karar verilmiştir, diye böyle bir mütalâa vermeyen 
edilmiştir. Bu mütalâayı bendeniz zabıt ceridesinde 
bulamadığım gibi hatırlıyamadım. Yalnız hatırladı
ğım bir nokta varsa erkânı harbiye seyahati ve Av
rupa'ya heyetler gönderilmesi hakkında Heyeti Ce-
lileye bizzat teklif ettim. Geçen sene Müdafaai Mil
liye bütçesi müzakere edilirken bunu noksan görmüş 
ve Heyeti Celilenizden istirham etmiştim. Fakat ka
bul olunmadı. Bu sene Erkânı harbiye seyahatini 
yalnız erkânı harbiye mektebi yapmıştır. Zannediyo
rum ki, Müdaifaai Milliye Vekâletinin mulâmat ve 
muvafakati yoktu. Çünkü bu seyahat yapıldıktan 
sonra harcırahların istirdadı için emir verildi. Mektep 
itiraz etti, hatta iki efendi buraya geldi, bana da 
müracaat ettiler. Hem seyahat ediniz diyorlar, hem 
de harcırah vermiyorlar, buna delâlet ediniz, dedi
ler. Bendeniz cevaben vaktiyle bu mecliste mevzu
bahis oldu. Karşılığı yoktur, dedim. Bu mesele böy
le kalmıştır. Şimdi tahsisatı munzamma istenildiği 
zaman nazarı dikkatimi celp etti. Baktım, Erkânı 
Harbiye seyahati için de tahsisat vermişlerdir. Bu 
ne suretle olmuştur? İzahat vermelerini rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim! Erkânı harbiye seyahatleri 
için ve Avrupa'ya gidecek tetkik heyetleri için elli 
bin lira kadar bir parayı, bütçenin müzakeresi es
nasında Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti istemiş
tir. Bu talep üzerine Hükümete ve Muvazenei Ma
liye Encümenine müracaat ettik. Bütçe bağlanmış 
ve o zamana göre yüzde kırk filân iade olunmamış
tı. O vakit bu harcırahlar nazarı dikkate alınmadı. 
Harcırahın içerisinde belki idare kabildir mülâha-
zasıyle meclise sevk edilmişti. Hatta o vakit Arif 
Bey ve diğer bir arkadaşımdan bu elli bin lirayı alıp 
bu harcırah faslına nakledilmesi için bir takrir ver
melerini rica ettim. Arif Bey ve diğer arkadaşlar da 
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bu takriri verdi, fakat nazarı dikkate alınmadı, na
zarı dikkate alınmadı değil - iyi hatırımda kalma
mış - öyle bir şey oldu. Harcırah faslından idare 
edelim dedim. Sene geldi, bu seyyahat mühimdir. 
Fakat harcırahlarını evvelce tespit edip yedlerine 
vermek mümkün değildir. Avans olarak verildi. Pek 
alâ haberimiz var, nasıl olur da Müdafaai Milliye 
Vekâletinin haberi olmaz. 

ARİF BEY (Eskişehir) — İstirdat için tekrar 
emir verildi mi? Ve seyyahat için de emir verildi 
mi? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Devamla) — Evet Erkânı Harbiye seyahate çı
kacaklardır, diye Erkânı Harbiye yazdı. Bende yaz
dım ve avans olarak para verdim. Bazı avanslar da 
olduğu gibi masarifi hakikiyeyi tahakkuk ettirmek
sizin masraf yapmışlar, halbuki gezdikleri yerleri ay
rıca bir tahsisat olmadığı için olsa da gene harcı
rah kanununa tevfikan sarfı iktiza eder. Öyle hava
dan olmaz. Alın bu ellibin lirayı nereye giderseniz 
gidiniz denilemez, nereye gitmiş ise onu tespit et
mek lâzımdır ve ne kadar tutuyorsa o kadar alabi
lecektir. O avans alındı, fazla sarfiyat yapmışlar, 
nereleri gezdiniz, dedik, filân yerleri gezdik dedi
ler. 

Levazımat dairesi her efendinin gezdiği yeri he
sap etti, ölçtü ve kanuna göre tahsisatlarını verdi, 
dediler. Biz fazla sarf ettik. Ama nasıl olur. Şimdi 
geri mi verelim. Fazla sarf edemezsiniz denildi. Bu 
parayı istirdat etmek lâzım geldi. Bu da kanunî bir 
muamele idi. Fazla sarfedilen kısmını geri almak
tan ibarettir. Arif Beye de müracaat etmiş olabilir
ler. Fakat bana da müracaat etmişlerdir. Aman bu 
parayı bizden geri almayın, zaten sarf ettik, bize ya j 

zıktır dediler. Kendi param olsa ve zengin olsam al
mazdım. Fakat Devletin Kanununa göre verilen pa
ranın üstünü almak lâzımdı, geri istiyoruz. Mesele 
budur efendim. 

REİS — Efendim! Başka mütalâa yoktur. 301 
nci faslın yekûnu olan (203 520) lirayı kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

307 Faslı mahsus 300 000 
REİS — 307 nci fasıl (200 000) lira mıdır, 

(300 000) lira mıdır? 
ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) (200 000) 

liradır. 

REİS — Burada sehiv vardır. Tashih ediniz. 
(200 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

293 Avrupa'da staj gören doktorlar ve 
malûl zabitan tahsisatı 10 400 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) (10 400) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Bahriye 
Fasıl Lira 

308 Maaşat 15 783 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) (15 783) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

310 Melbusat 10 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) (10 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl " Lira 

312 Tenvir ve teshin 15 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) (15 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

313 Masarifi daime 135 500 

REİS — Burada tashih vardır. 

DAHİLİYE VEKİLİ RECEP BEY (Kütahya) — 
Beşyüzü yoktur. 

REİS — 135 bin lira değil mi efendim? (Evet 
sesleri) Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
(135 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi 
efendim. 
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Fasıl Lira 

314 Nakliyat 70 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) (70 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi 
efendim. 
Fasıl Lira 

316 Masarifi mütenevvia 11 500 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) (11 500) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl . Lira 

317 Telsiz telgraf ve telefon teçhizat ve 
tamiratı 35 000 

REİS — Mütalâa var m ıefendim? (Hayır sesle
ri) (35 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

320 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 2 970 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (2 970) lira

yı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Telgraf ücuratı (15 000) liradır. Fasıl numarası 
yok, Ali Cenani Bey. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — A/320 faslıdır. 

REİS — A/320 faslı (15 000) liradır. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti 

Fasıl Lira 

322 Harcırah 20 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) (20 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

324 Kırtasiye, müteferrika, harcırah 71 500 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) (71 500) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

325 Mübadele ve İskân masarif atı umu-
miyesi 3 873 500 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 
Fasıl Lira 

B/325 Memurini mazule 35 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) (35 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Ziraat Vekâleti 
Fasıl Lira 

329 Masarif 750 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) (750) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

330 Merkez masarifi müteferrikası 250 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

333 Masarifi umumiyei muhtelife 69 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) (69 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

120 000 335 Teşvikat ve tedavi masrafı 

REİS — Mütalâa var mı? 

VEHBİ BEY (Karasi) — Efendim! Ziraat Neza
reti ve Vekâleti devri sabıkta ve lâhikta hemen si
yaset karargâhı gibi bir şeydir. Bugün dördüncü Ve
kili karşımızda buluyoruz. Onun için Vekil Beyden 
soracak değilim. Bendeniz vekâletten, vekâletin şah
siyeti maneviyesinden, her gelen öğrenmeden gitti*. 
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ği için vekilden değil, vekâletten soracağım. Burada 
teşvikâtı ziraiye ve gümrük resmî faslı var. Hakika
ten memlekete nafi bir fasıldır. Bunun, dairei inti-
habiyemde yalnız bunun gümrük resmî diye konan 
faslından istifade ettiklerini gördüm. Acaba Dahili 
Anadoluda, vazati Anadoluda, bütün şarka doğru 
kağnı diye hayvanların ne insanları başına belâ ke
silen o asırdide kağnı arabalarını, o vasıtayı nakli
yeyi bu şimdiki, asrileşmek zihniyeti ile onları da 
vekâlet asrileştirmiyecek mi? Şimdiye kadar vekâlet 
ne tedbir almıştır? Acaba şimdiye kadar araba fab
rikaları veyahut ahaliye taksitle satış yapmak üze
re araba imlâthanesi teşkil etmek üzere zürraa ara
ba vermiş midir? Yahut vermek üzere bir tedbir te
şebbüsü var mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

ZİRAAT VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Efendim! Bendenizce evvel emirde vekâlet
ler birer mektep değildir, zannederim. Oraya gelen 
arkadaşlar zannederim oldukça o işleri bilir. Vekil
lerin iki ay, üç ay kalmasının da ehemmiyeti yok
tur. Vekiller siyasi memurlardır. Onların vazifesi ve
kâletle Meclisi Âliniz arasında bir münasebet tesis 
etmekten ibarettir. Asıl vekâletin daimî memurları 
vardır. Vekâletin işlerini gören onlardır. Binaena
leyh bu hitapları Vekâlete olmak gerektir. Burada 
teşvikâti ziraiyeye verilen şey evvel emirde gümrük
leredir. Arabalara ve saireye dair belki Ziraat Ve
kâleti düşünmemiştir. Ben de kalsaydım, onu düşün
mezdim. Bilâkis hayvanatımızın ve tohumlarımızın 
İslahını teşvik yollu anlardım. Çünkü Avrupa'daki 
ziraat vekâletlerinin teşvikâtı ziraiye fasıllarını öy
lelerine verirler. Meselâ parayla giderler. Güzel bir 
hayvan görürler. Teşvikâtı ziraiyeden bir miktar pa
ra verirler. O para diğerlerinin nazarı dikkatini cel-
peder. Derki, bu hayvan hangi boğadan hasıl ol
muştur. Hangi attan olmuştur. Der. Bu suretle hay
vanlar islâh edilirler. Kezalik tohumlar da bu su
retledir. Arabaların da buna dahil olacağını zannet
mezdim. Fakat bundan anlaşılmasın ki, arabaların 
ıslâhı lüzumu yoktur, bilâkis vardır. Bendeniz dü
şünmezdim. Eğer bendeniz Vekâlette iken Vehbi 
Beyefendi nazarı dikkatini celp etseydiler hakikaten 
bu kağnı arabalarına tatbik ederdim, daha ziyade 
iltizam ederdim. Fakat unutulmasınki bugün elimizde 
yegâne vasıtai nakliye o kağnı arabalarından ibaret
tir. Şimdi bir taraftan kıralım, diğer taraftan vere

lim, bunun imkânı yoktur. Bendenizin vereceğim 
tafsilât bundan ibarettir. 

VEHBİ BEY (Karasi) — Avrupa'da ziraat na
zırları, tohumların ve hayvanatın İslahını düşünürler, 
diyorlar. Avrupa'da kağnı arabaları var mıdır? 
Bunu sormak isterim. 

ZİRAAT VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA BEY (Men
teşe) — Avrupa ile memleketimiz arasında • muhte
lif tarihlerde münasebet vardır. Avrupa ile memle
ketimizin seviyeyi ziraiyesini mukayese için iki asır 
evvele gidersek Avrupa'da kağnı arabalarını görü
rüz. 

REİS — Efendim! Başka mütalâa yoktur. 335 
nci faslın yekûnu olan (120 000) lirayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... İndiriniz efendim. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

337 Mekâtip ve müessesatı 6 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) 337 nci faslın yekûnu olan altı bin lirayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 
Fasıl Lira 

339 Masarif 12 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim?. 
ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) — Encümeni

niz Hükümetin teklif ettiği bu fasıldaki yüzbin lira
yı aynen kabul etti. Binaenaleyh faslın yekûnu 
(102 000) liradır. Hükümetin teklifi veçhiledir. Fas
lın yekûnu (102 000) lira olacaktır. 

R.ETS — Efendim! Encümenin teklifindeki oniki-
bin lira sehivdir. Hükümetin teklifi veçhile kabul 
edilmiştir. Binaenaleyh, yekûn (102 000) lira olacak 
buyuruyorlar. Bu fasıl hakkında başka mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri) (102 000) lirayı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

343 Emrazı nebatiye, çekirge fare domuz 
ve emsali hayvanatı muzırre itlafı 6 000 

ALİ CENANİ BEY (Gaziayıntap) — Reis Bey, 
hükümetin teklifi veçhile olacak. 
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REİS — Efendim' Bunda da sehiv vaki. olmuş* 
hükümetin teklifi veçhile Encümen kabul ediyor. 
(60 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

344 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 100 000 

REİS — Tahsisatı munzamma lâyihasının mad- I ı 
delerinin müzakeresine başlıyoruz. ; 

Efendim! Heyeti umumiyesinin müzakeresiyle | 
fasılların müzakeresi bitmiştir. Birinci maddeyi tek- İl < 
rar okuyoruz. ı . 

I ı 
1340 senesi bütçesinin fusûl ve mevadı muhtelif esi- I; . 

ne tahsisatı munzamma itasına dair Kanun. I 

Madde : 1. — 1340 senesi bütçesinin merbut cet- | ı 
velde muharrer fusûl ve mevadöı muhtelifesine p ^ 
11 176 000 liranın tahsisatı munzamma olarak ilâ- \ \ 
vesiyle sarfına mezuniyet verilmiştir. i ] 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı | 
efendim? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi aynen re- | ı 
yi âlilerine vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el t 1 
kaldırsın.... Aksini reye koyuyorum, kabul etmiyen- I 1 
ler lütfen el kaldırsın... Birinci madde aynen kabul | 1 
edilmiştir. | 

Madde.: 2. — 1340. senesi Umum Iandarma Ku- | 
mandanlığı bütçesinin L75 nci Takip Müfrezeleri | 
ekmek bedeli faslından 75 000. lira tenzil ve mezkûr. | i 
bütçenin 168 nci faslının yedinci harcırah maddesi- | c 
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REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! On dakika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 4,55 

I ne 45 000 ve mezkûr faslın sekizinci masarifi nakli
ye maddesine 30 000 lira naklen ilâve edilmiştir. 

; REÎS — İkinci madde hakkında mütalâa var mı 
İl efendim? (Hayır sesleri) İkinci maddeyi aynen Reyi 
i Âlilerine vazı ediyorum.. Kabul edenler lütfen el kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum, Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 3. — Müdafaai Milliye Vekâleti 1340 
| senesi bütçesinde, Avrupa'da staj gören doktorlar 
| ve marul zabitan tahsisatı namına yeniden açılacak 
I: 293 B faslına cetvelde muharrer olduğu veçhile 
i 10 400 lira tahsisat konulmuştur. 

I REİS — Üçüncü madde hakkında mütalâa var 
I mı efendim? (Hayır sesleri) Üçüncü maddeyi aynen 
t Reyi Âlinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
I kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmiyenler 
| lütfen el kaldırsın,.. Kabul edilmiştir. 
I Madde : 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti-
| baren meriyülicradır. 

| REİS — Dördüncü madde hakkında bir müta-
| lâa var mı efendim? (Hayır sesleri) Dördüncü mad-
| deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi-

tKtNCt CELSE 

Bed'i Müzakere*; Saat: 5,20 

REİS — Birinci Reis Vekili tsmet 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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ni reye koyuyorum, İcabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 5. — îşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

REİS — Beşinci maddeyi aynen kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
buyurmuyanlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Efendim, işbu kanunun heyeti umumiyesini tayi
ni esami ile reye vaz etmeden evvel daha bir kanun 
vardır onu da beraber reye vaz etmek üzere müza
keresine geçiyoruz. 

2. — Mebanii Milliye inşaatına sarf edilmek üzere 
beş milyon lira tahsisat itiasına dair Kanun, 

REİS — Tümü hakkında söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) maddelere geçilmesini kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

Mebanii Milliye inşaatına sarf edilmek üzere beş 
milyon lira tahsisat itasına dair Kanun 

Madde : 1. — 1340 senesi Maliye Bütçesinin 
(51) nci Hükümet konakları tamirat ve tevsiat ve 
inşaatı faslına 1 500 000 ve Rüsumat bütçesinin 
(107) nci faslının ikinci inşaat ve tamirat maddesine 
1 500 000 ve Posta, Telgraf ve Telefon Müdürüyeti 
Umumisi bütçesinin (144) ncü faslının ikinci ebniye 
ve tamirat ve inşaatı maddesine 300 000 ve Maarif 
Vekâleti bütçesinin (236) nci faslının üçüncü inşaat 
ve tamirat maddesine 900 000 ve Müdafaai Milliye 
Vekâletinin (299) ncu faslının birinci tamirat ve in
şaat maddesine 800 000 lira ki cem'an 5 000 000 li
ranın tahsisatı munzamma olarak sarfına mezuniyet 
verilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi aynen Reyi 
Âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 2, — İşbu tahsisatın 1340 senesinde sarf 
edilemeyen miktarı 1343 senesi nihayetine kadar dev
ren sarf olunur. 

REİS — İkinci madde hakkında söz isteyen var 
mı? (Hayır sesleri) İkinci maddeyi Reyi Âlinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 

reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 3. — Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununun (13) ncü maddesindeki (Beş milyon kuruş) 
tabiri (İki yüz elli bin lira) olarak tadil edilmiştir. 

REİS — Üçüncü maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 4. — Maliye Vekâleti antrepo inşaatı 
için (250 000) liradan ziyade taahhüdata - girişmeye 
mezundur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri) Dördüncü maddeyi aynen Reyi 
Âlilerine vaz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul buyurma-
yanlar lütfen el kaldırsın... Kabul buyurulmuştur. 

Madde : 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradlr. 

REİS — Beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldısın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 6. — İşbu kanunun icrasına Maliye, 
Müdafaai Milliye ve Dahiliye ve Maarif Vekilleri 
memurdur. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul buyur-
mayanlar lütfen el kaldırsın... Kabul buyurulmuştur. 

İşbu iki lâyihai kanuniyenin her ikisini de tayini 
esami suretiyle. Reyi Alinize arz ediyorum. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Reis Bey! Mü
saade eder misiniz efendim? Burada yanan elektirik
ler Meclisi Âliyi ne tamamen tenvir ediyor ve ne de 
ihtiyaca kâfi bir kuvveti haizdir. Biz, böyle zayıf 
ve mühtes ziyalar istemeyiz. Heyeti idareden rica 
ederiz, bunu islâh ve ikmâl buyursunlar. 

VASIF BEY (Saruhan) — İştirak ediyoruz. Söz 
istiyorum. 

REİS — Efendim, heyeti idareniz bu hususta fev
kalâde meşguldür her halde Meclisin şerefiyle müte
nasip surette tenvir edecektir. 

HEYETİ İDARE NAMINA ALİ RIZA BEY 
(İstanbul) — Arkadaşlar! Bu vaziyeti hakikaten biz 
de görüyoruz. Fakat bir çare bulamıyoruz. Çünkü 
elde bir kanun vardır. Maliye Vekâleti lâzım olan 
motor ve dinomaları münakaşa ile almak mecburiye
tindedir. Bu elektirikler bu vaziyet dairesinde altı 
aydan evvel ıslah edilemeyecektir. Münakaşadan sar-
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fi nazar edilecek olursa kısa bir zaman zarfında Ma
liye Vekâleti lâzım olan motor ve dinomoları getirte
bilir. Mesele bundan ibarettir. (Reye sesleri) Ben
deniz münakasasız olarak elektirik motorlarının mü-
bayasının reye vaz'ını teklif ediyorum. 

REÎS — Efendim, Heyeti idare usulü dairesinde 
teklifte bulunur ise Riyaset ruznameye alır ve mü
zakere edilir. Her iki kanun lâyihasını tayini esami 
ile reye arz edeceğimi söyledim. (Yoklamaya lüzum 
yoktur ekseriyet mevcuttur sesleri) 

Müsaade buyurunuz efendim, yoklama ile yapı
lacaktır. 

Ardahan dairei intihabiyesinden istihsali araya 
başlandı.) 

Reylerini istimal etmeyen rüfeka varsa lütfen isti
mal etsinler. İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuş
tur efendim. 

İstihsali ârâ neticesini arz ediyorum: 1340 senesi 
bütçesinin fusûl ve mevadı muhtelif esine tahsisatı 
munzamma itasına dair kanun lâyihasına iştirak eden 
azanın adedi (152) dir. Muamele tamamdır. (133) 
kabul, (17) red ve iki müstenkif vardır. Binaenaleyh 
kanun (133) rey ile kabul edilmiştir. 

Mebanii Milliye İnşaatına sarf edilmek üzere beş 
milyon lira tahsisat itasına dair olan kanuna iştirak 
eden azanın adedi (155) dir. (135) kabul, (18) red 
ve (2) müstenkif vardır. Binaenaleyh muamele ta
mamdır. Kanun (135) reyle kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

3.—Başvekâlete Ali Fethi Beyefendinin tayin 
kılındığına ve müşarünileyh tarafından teşkil olunan 
kabinenin tasdik buyurulduğuna dair Reisicumhur 
Hazretlerinin tezkeresi. 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Başvekâlete Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Ali Fethi Beyefendi Hazretleri tayin olunmuştur. 
Müşarünileyh tarafından intihap olunan ve isimleri 
ve deruhte ettikleri vekâletler âtide muharrer bulu
nan Hükümet heyeti tasdik edilmiş olmakla Meclisi 
Âliye arz olunur efendim. 

Başvekil ve Müdafaai Milliye Vekili : İstanbul 
Mebusu Ali Fethi Beyefendi Hazretleri, 

Adliye Vekili : İzmir Mebusu Mahmut Esat Be
yefendi, 
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Dahiliye Vekili ve Mübadele, İmar ve İskân Ve
kâleti Vekili : Kütahya Mebusu Recep Beyefendi, 

Hariciye Vekili : Menteşe Mebusu Şükrü Kaya 
Beyefendi, 

Maliye Vekili : Kângırı Mebusu Mustafa Abdül-
halik Beyefendi, 

Maarif Vekili : İzmir Mebusu Saraç Oğlu Şükrü 
Beyefendi, 

Ziraat Vekili : Gümüşhane Mebusu Hasan Beye
fendi, 

Ticaret Vekili : Gaziayıntap Mebusu Ali Cenani 
Beyefendi, 

Nafıa Vekili Diyarıbekir Mebusu Feyzi Beyefen
di,-

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili : Aydın 
Mebusu Doktor Mazhar Beyefendi. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

BAŞVEKİL FETHİ BEY (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar; hastalığını büyük bir teessür ve te
essüfle karşıladığımız İsmet Paşa Hazretlerinin istifa
ları Malûmu Âliniz olmuştur. Bu istifadan sonra 
Reisicumhur Hazretleri yeni Heyeti Hükümeti teşkil 
etmek vazifesini bendenize tevdi buyurmuştur. Ben 
de arkadaşlarımla müdavelei efkâr ettikten sonra 
böyle bir vazifeyi muavenetinize, müzaheretinize isti
naden kabul ettim. 

Arkadaşlar; Teşkilâtı Esasiye Kanununun maddei 
mahsusası mucibince bir hafta zarfında ümit ederim 
ki daha kısa bir zamanda, takip edeceğimiz siyasete 
ait beyannameyi Huzuru Âlinizde okuyacağım ve 
itimadınızı talep edeceğim. 

Arkadaşlar, Meclisinizin Riyasetinde bulunmak 
suretiyle beni, ithal ettiğiniz dairei samimiyetten, şim
di icrai bir vazife deruhte etmiş olmaktan dolayı, çı
karmamanızı ve bundan evvel hakkımda tecelli eden 
hissiyat müzaheret ve muavenet ve samimiyetinizin 
bakasını temenni ederim. 

Gene temenni ederimki, Meclisi Âlinizin muave
net, müzaheret ve irşadı ile yeni teşekkül eden Heyeti 
Hükümet; Meclisi Alinizin arzu ve tamayülâtı daire
sinde memlekete ve millete büyük hizmetler, hiç ol
mazsa kendi vus'u dairesinde hizmetler ifa etmeye 
muvaffak olsun. 

Her halükârda Meclisi Âlinizin müzaheretine ve 
muavenetine istinat etmek birinci vazife olacaktır. 
(Allah muvaffak etsin sesleri) (Sürekli alkışlar) 
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Takrirler 
4. — Kütahya Mebusu Nuri Beyle rüfekasmın; 

rahatsız bulunan İsmet Paşa Hazretlerinin istifaları 
hatırı için Divanı Riyasetten bir heyet intihabına dair 
takriri. 

Riyaseti Celileye 
Vatanın halâs ve taâlisi yolunda gösterdiği azim 

ve deha ve hidematı fevkalâdesiyle Türkiye Cumhu-
hiyetinin müttekâsı olan ricali âliyemizden İsmet Pa
şa Hazretlerinin burada rahatsız olduğuna kemali te
essürle muttali buluyoruz. Müşarünileyhin istifsar» 
hatırı için Meclis namına Divanı Riyasetten bir he
yetin intihabı ile izamını teklif eyleriz. 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Kütahya 
Cevdet 

İstanbul 
Ali Rıza 
Ertuğrul 
Rasim 
Siirt 

Mahmut 
Bozok 
Avni 

Cebelibereket 
îhsan 

Denizli 
Mazhar Müfit 

Rize 
Ahmet Fuat 

Elâziz 
Hüseyin 

Diyarıbekir 
Zülfü 

Antalya 
Rasih 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim! Bu takriri kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.... (Müttefikan sesleri) Müttefikan kabul edil
miştir. 

5. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Bey ve arka
daşının; İsmet Paşa Hazretlerine Meclisin hürmetlerini 
iblâğ için Meclis tarafından bir heyetin izamına dair 
takriri. 

Riyaseti Celileye 
Pek buhranlı zamanlarda vatana ettikleri hidamatı 

fevkalâde kabili inkâr olmayan, geceli gündüzlü meş
guliyetleri neticesi olarak hastalanan pek muhterem 
îsmet Paşa Hazretlerine Meclisin hürmetlerini iblâğ 
ve iadei afiyet buyurmaları duavatıyle istifsarı hatır
ları için Meclis tarafından bir heyetin izamma karar 
verilmesini arz ve teklif eyleriz. 

Yozgat Çorum 
Ahmet Hamdi İsmail Kemal 

REİS — Bu da aynı maaldedir. 
Efendim; ruznamemizde müzakere edilecek iki 

kısa madde vardır, tensip buyurursanız içtimamızı 
Çarşambaya talik edelim. (Muvafık sesleri) 

O halde Çarşamba günü öğleden sonra içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitam Müzakerat; saat : 6,0 

» • « 

m — 



İ : 11 22 . II , 1340 C : 2 

1340 Senesi Bütçesinin füsul ve mevaddı muhtelif esine tahsisatı nıunzaınnıa itasına dair Kanun hakkındaki 
ârânm neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Kemal fi. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir fi. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi fi. 

AYDİN 
Dr. Mazhar fi. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Sami'n' Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
MuhMdin Nârrii fi. 

BOLU 
Mehmed Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdı B. 
Avni fi. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 
Mustafa Şeref fi. 

Reye iştirak 

Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferit B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali fi. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARIBEKİR 
Fevzi B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Abdüthak B. 
Sabit B. 

edenler : 152 

: 133 

: 17 
; 2 

| ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 

[ Raif fi. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİAYINTAP 
j Ahmed Remzi B. 
1 Ali Cenanı B. 

Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
M uh iddin B. 

GİRESUN 
Tâhir B. 
Şevket! Ef. 

GÜMÜŞANE 
Hasart Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü' Ef. 
İbrahim Ef. 
Mükerrem fi. 

İÇEL 
Dr. Tevfik fi. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmed Muhtar B. 
Ali Fethi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura' B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B. 
Mustafa' Necatı B. 

i Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi1 B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalk' B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali fi. 
İzzet Ulvi fi. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
İsmair B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmöd Cavid B. 
Mehmdd Vehbi B. 
Osman Niyazi fi. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed1 B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 

Hasan Fehmi Ef. 
KAYSERİ 

Ahmed Hilmî B. 
Dr. Halid B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Bekir Ef. 
Eyüp Sabrı" Ef. 
Fuad B. 
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Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzını Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa Fevziİ Ef. 
Na'im Hazım Ef, 
Refik B, 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
A1İ Saip B. 
Ali Şadı B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehme'd B. 
Mithat B. 

ANKARA 
Alî Fuat Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikrî B. 

ERGANİ 
İhsari B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

MARDİN 
Abdülgariî B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Ya'kup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi • B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ebubekir Hazım B. 
Halid B. 

ORDU 
Recaî B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 

(Reddec 

ERZURUM 
Halet B. 

Münür Hüsrev B. 

Rüştü Paşa 
Ziyaettin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

(Müstenk 

ERZUI 
Câzınl Ef. 
Raif Ef. 

Esad B. 
Fuad B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabrı B. 
Mebmed Yaşar B. 
Mustafa Fevzi B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. 
Ziya B. 

ienler) 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Dr. Adnan B. 

KARS 
Ömer B. 

ORDU 
Faik B. 

if 1er) 

IUM 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
Faik1 B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 
Abdullah B, 
Şefik B. 

URFA 
A1İ B. 
Refet B. 
Saffet' Ef. 
Yahya Kemal B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Tunalı Hilmi' B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

TOKAT 

Bekir Sami B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 

..+,. »>••« 
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Mebaniî Milliye inşaatına sarfedilmek üzere beş milyon lira tahsisat itasına dair olan Kanuna ait aranın 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
İsmail Sefa Ef. 
Kemal B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Alî Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahme'd Sâk'i B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi fi. 

AYDIN 
Dr, Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Şamili Rıfat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Mehmetf Vasfi B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahme'd Hamd'i B. 
Avnİ fi. 

BURSA 
Mustafa Fehmi fi. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

Reye iştirak 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferid B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazhar Müfid B. 
Nedip Ali B. 

DİYARIBEKİR 
Feyzi B. 
Şeref B. 
Zülfî B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Hüseyin Rıfkf B. 

ELÂZİZ 
Mustafa B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbî B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 
Rasim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİAYINTAP 
Ahmed Remzîi B. 
AH Cenan* B. 
Hafız Şahin B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

GİRESUN 
Tâhir B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞANE 
Hasart Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
1 Nazmı B. i 

edenler : 155 

: 135 
: 18 

: 2 

] İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
İbrhaim Ef. 
Mükerrem B. 

İSTANBUL 
Ali Fethi fi. 
Ali Rıza fi. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
İbrahim1 B, 
İbrahim Süreyya' B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhali'k' B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Al!i fi. 
İzzet Ulvi fi. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

Ali Sururî B. 
İsmail B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazı B. 

KASTAMONU 
Ahmed Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi1 B. 

KIRKKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rızâ B. 

KONYA 
Bekir Ef. 
Eyüp Saibri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Mustafa Ef. 
Mustafa' FeyZİ Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Alı Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep fi. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Reş'id Ağa 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak fi. 
Derviş B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Şükrü Kaya B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Halid B. 

ORDU 
Recai B. 
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RİZE 

Ekrem B. 

Esa'd B. 

Rauf B. 

SARUHAN 

Hac{ Ethem B. 

Kemal. B. 

Mustafa Fevzi B. 

Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rasim B. 
Ziyaettin Ef. 

SİVEREK 
Kadri Ahmöd B. 

TEKFURDAĞI 
Cemil B. 
Faik1 B. 

TOKA D 
Emin B. 
Mustafa Vasfı" B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Şefik B. 

URFA 

Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 

İbrahim B. 

Mürtib B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 

Tunalt Hilmi B. 

(Reddedenler) 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münür Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaettin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İSTANBUL 
Dr. Adnan B. 

KARS 
Ömer Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

SİVAS 

Halis Turgut B. 

TOKAT 

Bekir Sami B. 

TRABZON 

Ahmet Muhtar B. 

Rahmi B. 

(Müstenkifler) 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Raif Ef. 

) V A « 
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