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kıt'a kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Mİizakerat : Saat 2,15 

REİS : Reis Vekili Ali Sunıri Bey. 

KÂTİPLER ; Ragıp Bey (Zongul lak), Hakkı Bey (Van), 

REİS — Celseyi açıyorum efendim 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Reis — Zaptı Sabık Hulâsası okunacaktır. 

'sEKSENBEŞİNCİ İÇTİMA 

23 Mart 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Öğleden evvel Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde 

bilinikat zaptı sabık hülâsasının kıraat ve kabulünü 
müteakip, İstiklâl madalyası ile taltifleri takarrür et
miş olan zevatın madalyalarının tevzi ve taliki me
rasimi icra ve öğleden sonra toplanmak üzere celse 
tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Paşa tarafından kuşat edilerek Evrakı Vari

de aid oldukları mahallere havale olundu ve hadisei 
isyaniye mıntıkasında İlân edilmiş olan İdarei örfi-
yenİn bir ay daha temdidi hakkındaki Başvekâlet tez
keresi kıraat ve kabul edildi. 

Ereğli - Karadere Şimendüfer hattı hakkında 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin sualine Zira
at Vekili Sabri Bey tarafından verilen cevap istîma 
olundu. 

/. — Zonguldak Mebusu Tunalt Hilmi Beyin; 
Ereğli İle Zonguldak arasında şimendifer hattı inşa 
edilmemesi esbabına dair sual takriri, 

REİS — Ticaret Vekâletine havale edilmiştir. 
2. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; şahsî menfaat

ler temini maksadıyla bazı müessesatı ticariye ve 
ilmiyeye haylulet edenler hakkındaki takibat ve 
tahkikat neticesinin İzahına dair şifahî sual takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Reis Bey! Müsaade Duyuruluyor mu efendim! Bir 
maruzatım var. 

Tütün ve sigara kâğıdı hakkındaki Tütün En
cümeni Mahsusu mazbatası ikinci defa olarak reye 
vaz ve Divanı Muhasebat Reisi Saniliği için intihap 
icra edildi. 

Badehu, Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesinin 
müzakeresine geçilerek mevcut fusul aynen kabul 
edildi. 

Müteakiben Müdafaai Milliye Vekilinin teklifi 
üzerine Maliye Vekâleti Bütçesinin ellinci faslının 
birinci maddesine, «6CıCte bin lira ilâvesine, mensubini 
askeriyenin tezyidi muhassesatına ve Erkânı Harbi. 
yei Umumiye Reisinin makam tahsisatına mütedair 
kanun lâyihaları müzakere ve iki evvelkiler aynen, 
diğeri tadilen kabul olundu. 

Badehu, tütün Encümeni mahsusu mazbatasının 
ekseriyetle kabul edildiği ve Divanı Muhasebat Reisi 
San İliği ne Hüseyin Âlim Beyin İntihap olunduğu bit-
tebliğ salı günü içtima edilmek üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında mütalâa var mı' 
efendim? (Hayır sesleri) zaptı sabık hülâsasını kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar.. Kabul olundu efendim. 

REİS — Buyurunuz! 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim! Dünkü celsenin zabıt hulâsasında mastur 
olduğu veçhile, Heyeti Celilenİz tütünden han s: i usu
le göre, varidat cibayet edileceğine dair kati kararı
nı ittihaz buyurdu. Bittabi bu karara tevfikan icabe-
den levayıhı saire tanzim edilecektir. Bütün temenni
miz mülkü milletin selâmet ve saadeti için Meclisi 
Âlinİzce kabul edilen kavaninin hüsnü netice verme
sini temenniden ibarettir. Yalnız evvelce kabul edi
len muvakkat bir kanun ile de reji idaresinden mü-
devver tdarei inhisarıyenin bir sene devam etmesi ve 

1. — SUALLER 
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bu bir sene zarfında inhisar usulüne göre muamele 
yapılması o kanun iktizasındandır. Bu kanun İle ka
bul edilen şekil hem bir tecrübe devresi İdi ve hem 
de mesele halledil ine İye kadar, yeni vazıyet takarrür 
edınciye kadar, yapılması lâzım gelen ve zarurî 
olan bir muamele idi. Fakat Heyeti Celile tütün me
selesi hakkındaki kararım kati olarak tespit ettikten 
sonra, vaziyetin yeni şekle göre şimdiden nazarı dik
kate alınması lâzımdır. Idarei İnhisariye Heyeti Ce-
lilenizin dünkü kararı ile hitama erdi, demektir ve bu 
husustaki idam kararı Heyeti Celilenüzden sadır ol
muştur. (Allah rahmet eylesin sesleri) Fakat vaziyet 
gayrı tabii şekil izhar ediyor. Diyoruzki bir sene 
Idarei inhisariye mevcuttur. Fakat aynı zamanda sen 
İdama mahkûmsun, bununla beraber bakiyei hayatın
da muvaffakiyet temenni ediyoruz. Zannediyorumki, 
ne zaman hayattan çekileceği malûm olan bir mü
esseseden, muvaffakiyet ümidinde bulunmak bey
hude bir temennidir ve böyle bir mesuliyeti hüküme
tiniz üzerine almakta tereddüt eder. Binaenaleyh 
bendeniz yeni vaziyete göre bazı müstacel esaslar 
yapılması lâzımdır kanaatindeyim. Bandrol esasına 
göre yeniden kanun hazırlamak ve onun Heyeti Ce-
lilenizin tasvibine iktiran etmesi uzun zamana mü
tevakkıftır. Bitki bundan evvel Heyeti Ce I ilen in ka
rarı veçhile bir uzun tatil araya girecek ve yeni şekli, 
lâyihai kanuniye ile tespit etmeye imkân bulamaya
cağız. Bendenizin istirhamım bu yeni vaziyete göre 

Lâyilıalar 
/. — Ahiren ilga edilmiş olan Aşar Kanununa 

müteferri sulama ücreti hakkında kanun lâyihası 
(l 1661) 

REİS —' Ziraat ve Muvazene! Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

2. — Düveli ecnebiye sefaret ve konsoloshanele
ri İçin bazı kuyut ile tapu senedi itası hakkında ka
nun lâyihası (IJ662) 

REÎS — Tapu ve Hariciye Encümenlerine havale 
edilmiştir. 

3. — Demiryollar İnşaat ve İsletme Müdiriyeti 
Umumiyesİnin IHI senesi bütçe kanununun üçüncü 
maddesine ilâvesine lüzum görülen fıkra ile yeniden 
inşa edilecek ve isletilecek olan şimendiferler hakkın
da aynt tarzda mumale ifasına dair kanun lâyihası 
(11663). 

müstacelen ittihaz edilmesi lâzım gelen tedabıri, Tü
tün Encümeni Mahsusuna havale ediniz, tensip bu
yurursanız Encümeni Mahsus bugün veya yarın İç
tima etsin, bendeniz de kendilerine maruzatta bulu
nayım. Tasvip buyurulmazsa müstacelen yapılması 
ve hükümete verilmesi lâzım gelen şeyler için bir iki 
maddelik bir lâyiha Heyeti Celilenize getirilsin. Ben
deniz bunu, mevadı muhtelife halinde tespit ettim. 
Tensip'buyurursanız bu, bir zemini müZEİkere olmak 
üzere Tütün Encümenine havale olunur, bunlar ora
da müzakere edilir. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan) — Encümene vermiş 
olduğunuz bu madde - ki proje şeklindedir - Heyeti 
Vekile nâmına mıdır, yoksa Maliye Vekâleti namı
na mıdır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hükümet namına efendim! 

REİS — Efendim! Yalnız şu ciheti arz edeyimki, 
Vekil Beyin verdikleri kâğıtlarda İmza yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır! Zaten hükümetçe mukarrer bir şey yoktur. 

REİS — Efendim! Teklifin esasını reye arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Bu kâğıt
ları da Encümene gönderiyoruz efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Not halinde verdim efendim. 

REİS — Nafıa Muvazenei Maliye Encümenine 
havale edilmiştir. 

4. — Eskişehir'de Çifteler Çiftliği dâhilinde kıs
men zürraa tevzi tefviz edilmiş ve bir kısmı derdesti 
tevzi bulunmuş olan arazi icarei zemini olarak tahak
kuk ettirilen meblâğın affı hakkında Kanun lâyiha
sı (11666) 

REİS — Ziraat ve Muvazene! Maliye encümenle
rine havale edilmiştir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — En
cümende müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Müstaceliyet teklifinin tahriri olması 
icabeder efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Tah
riri teklifi vardır, müsaade buyurunuz. 

Takrirler 
/. — Eskişehir Mebusu Abdullah Azmi Efendinin; 

Çifteler Çiftliği dâhilinde bulunan kuradan arazi io 

3. — EVRAKI VARİDE : 
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arei zemini olarak tahakkuk ettirilen meblâğın affı 
hakkındaki lâyihai Kanuniyenin Encümende müsta-
çelen müzakeresine dair takriri (3/266) 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Çifteler Çiftliği dâhilinde bulunan kuradan arazı 

icarei zemjni olarak tahakkuk ettirilen meblâğın 
affı hakkındaki lâyihai Kanuniyenin Encümende müs-
tacclen müzakeresini teklif ederim. 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

REİS — Efendim! Encümen tarafından müstace-
len yani serian intacını temenni ediyorlar. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
d kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Lâyihalar 
5, — İskân Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 büt

çesinin 325 nci faslından sarf edilemeyen (248 900) 
liranın 134} senesine devren sarfı hakkında kanun 
lâyihası (1/664) 

KülS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükü

meti arasında münakit Ahitnamenin tasdikine müte
dair Kanun lâyihasının^ tesrii intacı hakkında Başve
kâlet tezkeresi (3(403) 

REİS — Hariciye Encümenine havale ediyo
ruz, 

2. —: Ahvali hazıra hasebiyle tahtı silâha alınan 
ihtiyat zabitanına, memuriyeti daime ile bir tarafa 
izâm olunanlar misillü harcırah ve yevmiye İtası için 
Harcirah Kararnamesinin bazı mevadinin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut tezkere (3)404) 

REİS — Kavanİn ve Muvazenei Maliye encümen
lerine havale ediyoruz. 

3. — Memurini fenniyehin geşlügüzar ettikleri 
müddet zarfında vasaiti nakliye için tesviye ettikle
ri ücuratın eshabmdan alınmış senedat irae edilme
dikçe Divanı Muhasebatça vize edilmediğinden bu 
bapta bir karar ittihazı hakkında Başvekâletten gelen 
tezkere (3/405) 

: REİS — Kavanİn.ve Muvazenei MaKye encümen
lerine havale ediyoruz. 

4. — Memurin Muhakemat Heyeti Âzasından uzun 
müddet mezun bulunan Erzurum Mebusu Halet Be-

].yin yerine diğerinin intihabına dair Memurin Mdıa-
skematjleyeti Riyasetinden mevrut tezkere. 

REİS — Okuyacağız, 

. 1341 C ; 1 

Riyaseti Celileye 
Uzun müddet mezun addedilen heyetimiz âzasın

dan Halet Beyin yerine ekseriyet temin etmek üzere 
diğerinin intihabına müsaade Duyurulmasını rica ede
rim efendim. 

23 . 3 . 1341 
Memurin Muhakemat 

Heyeti Reisi 
Karesi 

Mehmet Vehbi 

MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Pekâlâ efen
dim. 

REİS — Bu baptaki teamülümüz malûm, en çok 
rey alan Bolu Mebusu Şükrü Bey arkadaşımızdır. Bi
naenaleyh ,$ükrü Beyin âzalığını kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir,. 

5. — Münhal olan Reisi saniliklereintihap olunan 
azadan Âbidin ve Âlim beylerden inhilâl eden âzalık-
lara münasiplerinin intihabı hakkında Divanı Muha
sebat Riyaseti tezkeresi (3/406) 

REİS — Okunacaktır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Münhal olan Reisi saniliklere Meclisi Âlice inti
hap buyuruları azadan Âbidin ve Alim beylerden in
hilâl eden âzalıklara münasiplerinin intihabı esbabının 
istikmal buyurulması temenni olunur efendim hazret
leri. 

23 . 3 . 1341 
Divanı Muhasebat 

Reisi Evveli 
Fuat 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Efendim! Ge
çen gün Divanı Muhasebat tezkeresi okunurken, 
müddeiumumilerin de intihabı mevzubahsoldu. Fa
kat o sırada bu tezkere müşterek Encümene gitmişti. 
Bu nazarı dikkate alınmamıştır. Bu cihetin de ilâve
ten nazarı dikkate alınmasını ve oraya havalesini rica 
ederim. Yani müddeiumumiliklere de namzet göste
rilmesin. 

REİS-— İhsan Bey; Meclisçe öyle bir karar mı 
vardır? 

İHSAN. HÂMİT BEY (Ergani) — Mevzubahis ol-
muş ve ol suretle havale edilmiştir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Diva
nı Muhasebat Reisi, âza ve müddeiumumileri eski ka
rarname mucibince mensup idiler. 

167 — ' 
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Divanı Muhasebat Reisi ve Reisi sanilerin ve âza
larının MecEsi Afice intihabı hakkında ahiren bir 
kanun kabul edildi ve intihap elyevm bu suretle icra 
ediliyor. Müddeiumumilik kararname mucibince za
ten mansuptur. Ve onun intihabına dair kabul etti
ğimiz kanunda bir sarahat yoktur. Bu İntihap nere
den çıkıyor? anlayamıyorum. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Divanı Mu
hasebat Reis ve âzalariyle müddeiumuler, eski ka
rarnamesi mucibince doğrudan doğruya Hükümet 
tarafından tayin olunurdu. Divanı Muhasebatın bu
rada müceddeden teşkiline evvelki sene bir karar 
verilmiş ve bütçeye tahsisat konulmuştu. O tahsi
sata binaen Hükümet, Divanı' Münasebet azalarını 
tayin etmiş idi. Bilâbara Heyeti CelHetıiz bir kanun 
çıkardı ve o kanuna tevfikan Heyeti Celile âza ve 
reisleri intihap etti. Fakat Divanı Muhasebatın He
yeti Umumiyesi bir kül halindedir. Ve Müddeiumu
mi de mahkemei hesabiye müddeiumumisidir. Bu
na binaen âza ve reisleri Heyeti Celbenizden inti
hap edilen mahkemei hesabi yenin, müddeiumumisi
nin de buraca intihabı lâzım gelir diye geçenlerde 
burada mütalâa dermeyan edildi. Bendeniz arz et* 
tim ve bu noktanın nazarı dikkate alınması için üç 
encümene yani müşterek Encümene gitti. Bunun 
hakkında bir mütalâa dermeyan edeceklerdi veya 
kanun böyledir veya şöyle yapmak lâzımdır, inti
hap su esasa tevfikan yapılmaktadır diye, fikir der
meyan edip getireceklerdi. Gösterilen namzetler me-
yanında bunun hakkında hiçbir beyanatta bulun
madılar. Onun için bendenizde İhsan Hâmit Bey bi
raderimizin fikrine iştirak ediyorum. Bu nokta hak
kında müştereken Encümen noktai nazarlarını tes
pit ederek bize bildirmelidir. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Ben
deniz vaziyeti teamüliyeyi izah ettim. İntihap sırf he
yeti hâkime, reis ve âza hakkındadır. Müddeiumu
miler hakkında bir şey yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
Divanı Muhasebat Kanununu okuyorum. Birinci mad
de: Divanı Muhasebat Büyük Millet Meclisine mer
but varidat ve masarif atı onun nâmına murakabe 
ile mükelleftir. 

İkinci Madde: Bu heyet bir reisi evvel ile üç reisi 
sani ve sekiz azadan mürekkep olup, işbu rUesa ve 
azalar erbabı ihtisas meyanuıda Meclis Heyeti Umu-
miyesinıte rey ve ekseriyeti mutlaka ile hariçten 
İntihap olunur, 

Dördüncü madde: İşbu kanuna muhalif ahkâm 
mülgadır. 

Burada müddeiumumi hakkında bir şey yoktur. 
Müddeiumuminin de Meclisi Âli tarafından intihap 
edileceğine dair bîr kayıt yoktur. Eğer müddeiumu
minin de intihabına dair bir şey varsa, dördüncü 
madde ile mülga oluyor. Müddeiumumilik vaziyeti 
ne şekil alıyor, onu Meclisi Aliniz takdir etsin. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Müsaade bu-
yurulur mu efendim! Divanı Muhasebatın tezkeresi
nin nihayetinde (Temenni olunur) diyor. Başvekâlet
ten gelen tezkerelerde bile Meclisi Âliye karşı daha 
ziyade hürmet İzhar edilmektedir. Binaenaleyh Di
vanı Muhasebatın Meclisi Âliye karşı daha hürmet-
kârane muamele izhar eylemesini rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY. (Trabzon) — 
Efendim! Gerek Mükerrem Beyefendi, gerek kanunu 
okumak suretiyle Süleyman Sırrı Beyefendi, müddeiu
muminin müntahap veyahut mansup olması hak
kında kanuna muvafık mütalâatta bulundular. Ben
deniz de şunu arz edeyimki; Divanı Muhasebatta
ki müddeiumumi, Hazinenin müddeiumumisidir ve 
oraya mensuptur. Divanın heyeti umumİyesİne men
sup değildir. Müzakerelerine bile iştirak etmez, rey 
vermez. Yalnız zat ve zaman hesabatı hakkında dai
relerce veyahut heyeti umumiyece bir itiraz vâki olur
sa, hazinenin hukuku noktai nazarından onu serde-
der ve icabeden muamelâtı kanuniyeyi faaliyete ge
tirir. Bendeniz müddeiumumiyi Divanı Muhaseba
tın heyeti hâkİmesinden görmüyorum. Hazinenin bir 
vekili, bir müddeiumumisi olarak orada bulunmak
tadır. Zannederim ki, Meclisi Alice intihabı doğru 
değildir. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergâıü) —. Efendim, esas 
hakkında müzakereye girişmedik. Müşterek Encü
mene bir şey havale edilmiş, onun hakkında müta
lâasını beyan etmeye mecburdur. Mütalâasını beyan 
eder, buraya gelir, müzakere ederiz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Süleyman Sır
rı Bey biraderimiz Divanı Muhasebat Kanununu oku
du ve Mükerrem Bey biraderimizde dermeyan edİ-
yorki kararname budur. Eski kararnameyi ilga eden 
ve Divanı Muhasebatın mahiyetini gösteren mad
de şurada okundu. Binaenaleyh bunda müddeiumu
mi yoktur. Vekü Beyefendi buyunıyorlârki, Divanı 
Muhasebat nezdindeki müddeiumumi, Hazinenin 
vekilidir. Bendeniz . dlyorumki, Divanı Muhasebat, 
mahkemei hesabiye suretiyle elbette Hazine muha-
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sebatını görecek. Hazine mahkemesidir. Bunun müd
deiumumisi de onun mahkemesinde bulunacaktır. 
Orası Hazine mahkemesidir, başka bir mahkeme de
ğildir. Binaenaleyh bunun müddeiumumisi, hangi he
yete niyabeten işlere bakıyorsai o mevkiden intihap 
edilmek lâzım gelir. Fakat bu mevzubahis değil. Bu 
kanunla kararname arasında sakit kalan, badiİ şüp
he olan bir nokta var. Evvelce dernıeyan edilmişti. 
Encümen bunun üzerindeki noktai nazarını telif 
etsin, bildirsin. Burada ondan sonra müzakere ede
lim. Şimdi hacet yoktur. 

REtS — Efendim! Söz alan daha üç arkadaş var
dır. Fakat mesele nizamnamei dâhiliye taallûk edi-

.ypr. Müsaade ederseniz. Divanı Muhasebat Riya
setinden gelen tezkereyi alelusul üç encümene havale 
edelim. Müddeiumumi meselesine gelince, bazı arka
daşlarımız müddeiumuminin de Meclisi Âli tarafın
dan intihabı lâzım geleceğini iddia ediyorlar. Bu bir 
tefsir demektir. Bu mesele için bir takrir verilerek 
alelusul aidolduğu encümene havalesi suretiyle, ay
rı bir mesele olarak Meclisi Alice hallolunur. Onu 
bu mesele ile karıştırmayalım. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Müsaade bu
yurun Reis Bey! 

REİS — Efendim! Sizden evvel söz almışlar var, 
müsaade buyurun eğer bu suretle kabul edilmezse.. 

MALtYE VEKÎLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Tefsir diye telakkisine imkân yoktur. Bendenİzce... 

RElS — Olsa olsa öyle olabilir. 

.,; MALtYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Olsa olsa öyle değildir. 

REİS — Müddeiumuminin Meclisi Alice intihap 
olunması zemininde mütalâa beyan eden arkadaşların 
fikri her halde tefsire müncer olmak lâzım geliyor. 

' Başka tarik yoktur. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Muhilli tefsir 
'' değildir efendim, 

REİS — Efendim! Tefsir demiyoruz. Arkadaş
lar, iddialarında İsrar ediyorlarsa takrir versinler, 
alelusul encümene havale edelim. Tefsir değil teklifi 
kanuni yapmak lâzımdır. Tefsirlik bir iş yoktur. 

J Efendim! Divanı Muhasebat Riyasetinden gelen 
tezkereyi alelusul Divanı Muhasebat, Kavanin ve 

'Muvazene! Maliye Encümenlerine havale ediyo-
yoruz. 

, f" MUVAZENE!' MALÎYE ENCÜMEN! MAZ-
''BATA MUHARRİRİ ŞAKIR BEY' (Çatalca)a— 

Müşterek encümene havalesi hakkında maruzatta 

bulunmak istiyorum. Efendim malûmu âlileri geçen 
defa Reisi sanalikler için gelen tezkere müşterek en
cümene havale buyrulmuş idi. Bu şekil bir faîdei 
âmeliye temin etmiş değildir. Beyhude müşterek en
cümenlerin içtimai ile vakit geçmektedir. Eğer Mec
lisi Ali, müşterek encümenlerin tespit edeceği zevat 
arasından intihabı yaparsa, faidei ameliyesi vardır. 
(Gürültüler) Bu şekil kabul edilmediği takdirde müş
terek encümenlere gönderilmemesini rica ederim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim! 
Karar var, evvelce teamül vardır. Olveçhile muamele 
olunur, bunu müzakereye koymaya hacet yoktur. 

'REİS — Efendim! Heyeti Celile encümenden 
gösterilen zevatın intihabı ile .mukayyet değildir. 
Hattâ encümenlere havaleye de mecbur değildir. 
Fakat bir suhulet olmak üzere gönderiyor. Bina
enaleyh bersevabık bu encümenlere havale ettik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Divanı 
Muhasebat Encümende dahil değildir. 

RElS — Müsaade buyurunuz efendim! Bu me
sele kapanmıştır. 

Mazbatalar 
/, — Bayezit Mebusu Şefik Beyin; muhacirin 

nizamnamesine muvakkat bir zeyil ilâvesi hakkında 
(2/391) numaralı teklifi kanunisi ve Dahiliye ve 
İskân Encümenleri mazbataları. 

REtS — iskân Encümeni mazbatasında, bu mese
leyi ihtisas, ve vazifesi haricinde addederek Müda-
faai Milliye, Kavanİni Maliye ve Muvazenei Ma
liye Encümenlerine havalesi lüzumunu teklif ediyor. 
Bunun hilâfında bir mütalâa var mı? (Hayır ses
leri) Şu halde ö encümenlere havale ediyoruz. 

Takrirler 
2. — Ergani Mebusu İhsan Hâmit Beyin, Divanı 

Muhasebat müddeiumumiliğinin müntehap olup ol
mayacağının tefsirine dair takriri (3/269) 

REtS — Efendim! Şimdi Ergani Mebusu İhsan 
Hâmit Beyden bir takrir aldım. Okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebat müddeiumumiliğinin müntehap 

olup olmayacağının müşterek encümence tefsirini 
teklif ederim. 

Ergani 
İhsan Hâmit 

RElS — Müsaade buyurursanız alelusul yeril
miş bir takrirdir, encümene gönderelim. 
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S, — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin; İstik
lâl Madalyası Kanununun alımcı maddesinin tadili 
hakkında mütekadim teklifi kanunisinin tesrii İntacı
na dair takriri. (3/268) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey! 
Encümenden rica ediyorum, bunu bchcmahal yarın 
Heyeti Celileye sevk etsin, zira kanunu mevcut tat
bik olunmuyor. 

RElS — Filhakika Öyledir. Kanun her gün taliki 
mecburî olduğu suretindedir. Encümenden teşriini ri
ca ederiz, biran evvel bu tadili Meclisi Âliye gönder
sin. 

4. — Krklareli Mebusu Doktor Fuat Beyin; sıt
ma ile mücadele hakkındaki kanunların sürati müm
küne ile Heyeti Umumiyeye şevki hakkında takriri 
(3)267) 

RElS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Efendim! 

Bu husustaki teklifi kanunilerin Muvazene Encüme
ninde olduğunu haber aldım. Binaenaleyh Muvazenei 
Maliye Encümenine havalesini rica ediyorum. 

REÎS — Efendim! Bu teklifler Muvazenei Mali
ye Encümeninde mi, yoksa Adliye Encümeninde mi
dir? 

1. — Mensubini askeriyenin tezyidi muhassesatı 
hakkında Başvekâletten mevrut (1/610) numaralı 
kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Encümenleri mazbataları. 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Mensubini askeriyenin tezyidi muhassesatı 
hakkındaki kanunun dünkü müzakeresi esnasında, 
bir maddenin noksan olması dolayısıyle tehiri ricasın
da bulunmuştum. Encümenimiz ikinci madde olarak 
bir madde tespit etmiştir. Müsaade buyurulursa mad
deyi bir defa okuyayım. Madde seçen sene kabul 
buyurulmuş olan zammı muhassesat kanununda mün-
deriç kanuna mutabıktır. 

Madde 2. — İşbu kanun ile maaşları tezyit edilen
lerin tekaüt ve eytam ve eramil maaşları tahsisinde 
1341 senet maliyesi bidayetine kadar halı hazır maa* I 
şatıve 1341 senei maliyesi bidayetinden İtibaren son 
bes sene zarfındaki maaşı vasatî ve beş sene hitamm-

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Muvazene Encümeninde yalnız Hükümet tarafından 
gönderilen yedi teklif vardır. Onlar Muvazenei Ma
liye Encümcnİndedir. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Bendeniz 
de bunların teşriini rica ediyorum. Oraya havalesini 
teklif ederim. 

REİS — Şu halde Muvazenei Maliye Encümeni
ne de havalesini İstiyorsunuz. 

DOKTOR FUAT BEY (Kırklareli) — Hayır 
efendim! Muvazene Encümeninde olduğunu bu sa
bah haber aldım. Binaenaleyh Heyeti Umumiyeye 
tesrii şevkini rica ediyorum. 

REİS — Şu halde hem Adliye ve hem Muvaze
nei Maliye Encümenine havale ediyoruz. 

Rey İstihsali 
7. — Zabıtan muhassesatına mütedair 360 numa

ralı Kanunun birinci maddesine bir zeyil İlâvesi hak
kındaki kanun lâyihası. 

REİS — Bu lâyiha tayini esami ile reye kona
caktır. Fakat müsaade buyurursanız ruznamei esasi
de bir mesele vardır ve bugün hitam bulacaktır. İkisi 
birden reyi âlinize arz edilecektir. (Muvafık sesleri) 
Şu halde ruznamei esasiyeye geçiyoruz. 

dan sonra işbu kanun üe tayin edilen maaşı asliye 
esas ittihaz olunur. (Muvafık sesleri) 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZ^ 
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Devamla) — 
Binaenaleyh diğer maddelerin numaralarını da ona 
göre tebdil ederiz. 

REİS — İkinci madde olmak üzere encümenin 
teklif ettiği madde hakkında mütalaa var mı? (Hayır, 
muvafık sesleri) Bunu ikinci madde olarak kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul otundu. 

Binaenaleyh diğer maddelerin numaralarını da 
ona göre tashih edeceğiz. 

Şimdi efendim! Bu da tayini esami ile reye vaz 
olunacaktır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Müsaade buyurur mu
sunuz? Cetvel üzerinde de tashihe ihtiyaç olacaktır. 
Efendim! Kanun, malumu âlileri jandarma mensup
larına da aittir. Halbuki cetvelde görüyoruz ki, jan-

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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daima, hesap jnemurlan hakkında biraz tereddüdü 
mucip olacak ibham mevcuttur. Bunu biraz tavzih 
etmeyi faydalı gördük. Çünkü jandarma hesap me
murları ile diğer mensubini askeriye arasında bazı 
farklar mevcuttur. Jandarma hesap memurlarından 
birinci sınıf hesap memuru, orduda, ikinci sınıf mu
amelât memuruna muadildin Bu muadeleti nazarı 
itibara alarak, kanunun cetvelinde işaret ve ilâve bu-
yurulması faydalı olacaktır. Cetvelde ikinci sınıf 
muamelât memuru yirmi beş lira olarak gösterilmiş
tir. Eğer müsaade buyurulursa onun hizasına (Jandar
ma birinci sınıf hesap memuru) ilâve edilecektir. 
Maruzatım budur. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efen
dim! Ne ilâve edilirse edilsin, zaten cetveli görme
dik. 

REİS — Cetvelle beraber tab ve tevzi edilmiş ol
duğundan bu ciheti tafsile hacet yoktur. Bu ifade 
zapta da geçmiştir. 

Efendim! Her iki kanunu tayini esami ile reye arz 
edeceğim. 

Karahisansahip dairei intihabiyesinden başlıyo
ruz. (Reyler toplandı) 

Reyini istimal etmeyen arkadaşlar varsa lütfen is
timal buyursunlar. 

2. .— 1341 senesi Muvazene! Umumiye Kanunu 
lâyikast ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
U1506) 

A) Bahrîye Vekâleti Bütçesi : 

REİS — Bahriye Bütçesinin müzakeresine başlı
yoruz. Efendim! Bahriye Bütçesinin heyeti umumiye-
si hakkında söz İsteyen var mı? (Hayır sesleri). 

ARİF BEY (Eskişehir) — Söz istiyorum. 
RElS — Buyurun efendim! 
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Senelerden 

beri ihmal edilmiş olan Bahriyemiz, meşrutiyet dev
rinde biraz canlanmış, fakat mütarekeyi müteakip, 
gene felce uğramış olduğu malumdur. 

Bugün Bahriyemizi madum addetmiş olsak, hata 
etmiş olmayız. Geçen sene Heyeti Celjienm bahriye
mizin ihyası hakkında gösterdiği temayülât, hiç şüp-
tıesizki bu sene de gösterilecektir. Yalnız senelerden 
beri devam eden atalet, elde mevcut bir kaç bahriyeli 
arkadaşımızın da terakkiyatı bahriyeyi lâyjkıyte takip 
ve tatbik etmelerine mani olmuş ve bu suretle mük-
tesebatı ilmiyeleri ve tecrübeleri çok noksan kalmış
tır. Binaenaleyh, Bahriyemizi yeniden tensik ve ıslah 
etmek için, behemehal ecnebi mütehassıslara ihtiyaç 
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olduğu kanaatindeyim. Halbuki bütçede buna dair hiç 
bir sarahat görmedim. Vekil Beyefendinin bu baptaki 
noktai nazarlarım anlamak isterim. 

Efendiler! Lozan muahedesi mucibince boğazları 
açılmış olan Türkiye'mizin, müdafaai bahriyesi daha 
ziyade kesbi nezaket ve ehemmiyet etmiştir.-Muaz
zam bir donanma teşkil etmek için, ne vaktimiz ve 
ne de kuvvei maliyemiz müsait olmadığı malumdur. 
Esasen kendi hududu millileri dahilinde müstakİllen 
ve rahatça yaşamak azminde bulunan Türkiye Cum
huriyetinin siyaseti bahriyesinin, tedafüi bir şekilde 
olacağına ve kendi kanaatime göre de, böyle olması 
lâzım geleceğine nazaran, muazzam bir donanma teş
kiline de lüzum olmadığına kaniim. 

Fakat efendiler! Henüz asgari bir programla da
hi iki seneden beri işe başhyamamış olmamızdan do
layı,-teessürlerimi beyan etmek mecburiyetindeyim. 

Son, terakkiyatı bahriyenin doğurmuş olduğu tah
telbahirler ve bahri tayyareler hakkında uzun uzadıya 
mütalâa dermeyan ederek Heyeti Celilenizt tasdi et
mek istemem. Fakat pek yeni bir silâh olan, tahtel
bahirlerin tarz ve sureti istimalini lâyıkiyle bilen, 
memleketimizde hemen yok gibidir. Ufak bir masraf 
ve zahmetle geçen sene br tahtelbahir mubayaa edil
miş olsa idi, hiç olmazsa bu sene alacağımız tahtel
bahirler İçin icap eden insanları ihzar etmiş olurduk. 
Bunun yapılmamasını, bendeniz müdafaai memleket 
noktai nazarından büyük bir kusur telâkki ederim. 
İnkişafı bahriyemizde tahtelbahirler çok mühim rol 
oynayacaklarından, geçen sene ve evvelki sene yap
mış olduğumuz zararın, sürati mümküne ile telâfisi
ne de himmet buyurmalarını Vekili hazırdan istirham 
ederim. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Efendim, Eskişehir Mebusu muhteremi Arif Be
yefendi hazretleri, Bahriyenin hali hazırının madum 
telâkki edilecek bir vaziyette olduğundan ve mevcut 
mahdudül miktar Bahriye Zabitanının mütareke sene
leri gibi uzun senelerin araya girmesinden dolayı, 
müktesebatı ilmiye ve fenniyelerinden zayi ettiklerin
den bahis buyurdular ve bahriyenin inkişafı için, ec
nebi mütehassıslarına lüzum olduğunu ifade ettiler ve 
vekâletin bunu nazarı dikkate almasını tehbih buyur- , -
dular. 

Esasen iıtiklâl, beka ve hayatını müdafaa endişe
siyle mütehassis olan hükümet, sırf müdafa maksa
dına matuf bir bahriye siyaseti tanzim ederken, Arif 
Beyefendinin pek muhik ve isabetli görülen noktai 
nazarını, nazarı dikkate almıştır, 
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Efendiler! Bilirsiniz, bahriyede yalnız gemiler, top- I 
lar kendi kendine harpte müessir bir rol ifa edemezler. 
Malzemeyi hüsnü İstimal edecek ehemmiyetli olan, 
insan kısmıdır. Onun için vekâleti acizi. Cumhuriye
tin müstakbel bahriyesini idare edecek, malzemeyi 
hüsnü istimal edecek, genç ve dinç bahriye mensubi-
ni yetiştirmeyi bir esas ve bir program olarak kabul 
etmiştir. Bunun için (Bahriye Harp Mektebi) namiyle 
bir mektep tesisini tasavvur etmekteyiz. Bu mektebe 
mütehassisini ecnebiye getireceğiz. Fakat bizi dizgin
lerimizden tutarak felâkete atacak ve memleket için 
felâket doğuracak, maceralara atacak ecnebi kuman
danlarını değil. (Bravo sesleri). Ecir olarak maaşı ile 
hizmet edecek ve Türkiye idaresinde bulunacak.ecne
bi mütehassıslarını, muallimlerini getirteceğiz. (Çok 
iyi sesleri). Muayyen zamanlar zarfında, bir kurs müd
detini ikmal etmek üzere, binbaşıdan yukarı mtbeye 
kadar olan bahriye mensuplarını, bu muallimlerin tah
tı tedris ve terbiyelerine vereceğiz. Nazariyatı göre
cekler, Aynı zamanda tamirine muvaffak olduğumuz 
ufak filomuzu da bu mektebin emrine vereceğiz. 

Efendiler! Bahriye Vekâleti kanidirki, Bahrİyecilik 
yalnız lisan bilmekle, yalnız masa başında kitap oku
makla tahsil edilir bir meslek değildir. Bahrİyecilik, 
deniz üzerinde, semi içerisinde iktisap edilir bir mes
lektir. Onun için bilumum bahriye mensuplarını bu 
mütehassısların idaresinde denize atacağım, gemi ile 
denize sevkedeceğim, orada uzun müddet uğraştıraca
ğım. Ondan sonra gösterecekleri kabiliyetlere göre, 
istikbal bahriyesinde kendilerine vazife vereceğim. 

Sonra tahtelbahir dediler. Çok doğrudur. Tahtel
bahir de yeni bir süâhtır. Bahriyemizde gerçi tahtel
bahir de kullanılmış ve şöhret kazanmış ufak miktar
da arkadaşlarımız vardır. Fakat kâfi değildir. Terak-
kiyat durmadan ilerliyor. Binaenaleyh bir tahtelbahir 
mütehassısı getireceğim, hatta torpido mütehassısı ge
tireceğiz. 

Sonra Efendim, fabrikalarımız, malumu âliniz Ar-
mistrong fabrikası ile tersanenin münasebeti vardır. 
Kendileriyle müzakeredeyiz. Kabul etmedikleri takdir
de başka talipler vardır. Onlarla da anlaşamazsak ve 
tersaneler bizim elimizde kalırsa, inkişafını temin et
mek. için buraya da ecnebi mütehassılar getireceğiz. 
Arif Beyefendi emin olsunlar, kendi 'noktai nazarla
rı, bahriyenin de noktai nazarıdır ve bunun için büt
çemize ecnebi mütehassısı masarif ve ücurâtı namiy-
.le, kırkbeşbin lira koyduk ve bu zammın kabulünü 
faslın' müzakeresinde Heyeti Cel il en izden rica edece-
Sız. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Haliçte bir
takım eski gemiler gördüm, bunlar ne olacak? 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Vekâleti deruhte ettiğim zaman, bu bendenizin de 
nazarı dikkatimi celbetti. Hemen bir komisyon teşkil 
ettim. Mevcut süfünü harbiyenin hangisi az çok bir 
tamir ile mubarebei müstakbelede az veya çok iş gö
rebilir ve hangisinin tamiri ve ihyası imkânı yoktur? 
Bunların tefriki için inşaiye mütehassıslarından mü
rekkep bir komisyon tefrik ettim ve bu komisyondan 
rapor aldım. Tamİriyle muharebatı müstakbelede az 
çok hizmet görebileceklerini gösterdiler ve hiç bir su
retle tamir ve istimal edilmeleri mümkün olmayan ve 
feshedilmeleri lâzım gelenleri de bir cedvel ile ben
denize bildirdiler. Tamiri İcap edenleri tamir ettire
ceğim. Bunun İçin faslı mahsusuna para koydum. Fes
hi icap edenleri de; teklif ettiğim onbeş milyonluk 
fevkalâde bütçeye karşılık olmak üzere, satılması için 
Maliye ye teslim edeceğim. (Kâfi sesleri). 

REİS •— Söz alan kalmamıştır efendim. Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lİra 

513 625 308 Maaşat 

REİS — Malumu âliniz, vekil maaşını 2 400 ol
mak üzere tashih ediyoruz. Onun için yekûn 513 625 
lira ediyor. 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim, burada ufak bir tashihi elzem görüyoruz. Dün 
müzakere edilen mensübini askeriye kanunu dolayı-
siyle bu fasıl biraz tehir olunsun. Çünkü o kanun 
kabul edilirse bir miktar zammı istilzam edecektir. 

REİS — Efendim! Tehirini mi İstiyorsunuz? Yal
nız Makamı Riyaset sizden rica ederki; reye konma
dan evvel mütalânİzî dermeyan buyurunuz. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Söyliyecek-
tim, reye vazediliyordu.-

REİS — Efendimi Mazbata Muharriri Bey, de
min reye vazolunan kanun, münasebetiyle bazı zam-
miyat İcra edileceğinden! bu faslın, tehirini teklif, edi
yorlar. Mütalâa varmı? . . . 

Efendim! tehirini' ka'bul edenier' 'lütfen"ellerini 
kaldırsınlar... Kabul etmeyenler ' işaret' 'tuyursun'fer... 
Müsaade buyurun' anlaşılmadı." Mazbata;,lmuharriri 
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Beyin, teklifL;veçhile, bu. faslın tekirini- kabul eden
ler, lütfen ayağa kalksın... Kabul^tıjıiyenler. ayağa 
kalksın... Tehiri kabul edİlmitşir. 
Fasıl Lira 

309 Muayyenat 646 420 

ŞÜKRÜ BEY (Bİga) — Bendeniz bu faslın ikin
ci maddesine, pek ufak bir zam teklifine içtisar 
edeceğim. Öyle zannediyorumki, Maliye Vekili Be
yefendi veyahut Muvazenei Maliye Encümeni azayı 
rmthteremesi bu ufacık zam teklifini fazla görmez
ler ve kabul buyururlar. Malumu âlîniz tek imza 
ile olan takrirler bu iki zat ve heyetten biri tarafın
dan kabul edilirse reye oknulabiür. 

Bendenizin teklifatım, iki maddede taamiye ve 
ziyafet masarifi olarak geçen sene (25) bin lira mu
harrer bulunduğu halde, bu sene onbin lira kon
muştur. Dairei İntihabı acizi Çanakkale olmak itiba
riyle orada bayrağımızı gelen geçenlere göstermek 
üzere, bir sefinei harbiye daimi surette bulunmakta
dır ve geminin süvarisi ekseriya gelip geçen sefinei 
ecnebiye kumandanlarının ziyaretine gitmek ve onla
rın ziyaretini kabul etmek mecburiyetindedir ve bun
dan başka İzmir'de, izmit'te, İstanbul'da, mevakii 
sairede sefaini harbiye kumandanlarımız birçok sü
tünü harbiye kumandanlarını ve züvvarı kabul et
mekle, ecnebi sefaini süvarilerine ziyafet vermekle 
mükelleftirler. Onun için konulan bu tahsisatın ademi 
kifayesini bendeniz geçen sene rey-ülayn gördüm ve 
taik&kten takdir ettim. 

Biliyorsunuzki herhangi bir sefinei harbiyemizin 
kumandanı, kolordu kumandanı ve vali gibi hini ha
cette hükümeti temsil ile mükelleftir. Binbaşı veya
hut kaymakam rütbesinde veyahut ona muadil bir 
rütbei bahriyede bulunan bir zatın, kendi kesesinden 

, gelecek misafirleri izaz ve ikram etmesine kolaylıkla 
imkân bulamıyacağım, Heyeti Cehle de kabul eder. 

'Onun için, bendeniz geçen senek i, tahsisatın aynen 
kabulünü, yani buna onbeş bin lira daha ilâvesini 
rica ediyorum. Az bir zammı Maliye Veikli Beyefen
di de reddetmezler zannederim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Bendeniz usul hak-
„kında arz edeceğim. Zammı ya hükümet teklif etme
lidir, yahut encümen teklif etmelidir. Mebus tara-

, fından teklif edilirse takrir «İli imzalı olmalıdır. Tek 
'imza ile olamaz,.Nizamname! dahilide sarahat var-
• ı d ı r . .,: . < . - . . , 
, BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Efendim! Süfünü harbiyenin.devri çarkı esnasın

da zabıtan ve efrada bir miktar taamiye yerilmesi, 
bütün dünya bahriyesi arasında kanunla-üteden .be
ri riayet edilen bir usuldür. . . . . . , . . 

Türkiye Bahriyesinde de, Harbi Umumiden evvel 
mevcut olan bu kanun mucibince, gemiler hareket 
üzerinde bulunduğu vakit zabitah 've efrada taamiye 
namiyle bir miktar para verilirdi. Harp başlayıpta ga
layı es'ar kendini gösterdiği vakitte, tabiî paranın kıy
meti işti rai y esi düştü. Seferberlik müddetine ait ol
mak ve seferberliğin hitamından altı ay sonra itibar 
edilmemek şartiyle birkanun yaptılar. Gene taamiyeyi 
o noktadan ve galayı es'arı nazarı dikkate alarak ver
mekte idiler. Şimdi seferberlik bitti ve altı ay müddet 
de geçti. Harbi Umumiden evvelkt miktar nazarı 
itibare alınarak, kanunen beş kuruş gibi bir taamiye 
vermekteyiz. Vekalet bunu nazarı itibare almış, He
yeti Vekileden bir kanun geçirmiştir. Bu kanun, Mu
vazenei Maliye Encümeninde müzakere edilmiş, tasvip 
olunmuştur. Elyevm Müdafaai Milliye Encümeninde-
dir. Beyefendinin mütalâatına vekâlet tamamiyle iş
tirak eder ve kendilerine samimî surette teşekkür ey-
ier. Kanun Müdafaai Milliye Encümenindedir. Heyeti 
Umum iyede müzakere, edildiği zaman kendi fikirle
rini Heyeti Umumiye muvafık görürse, Bahriye Ve
kâleti kendini çok mesut addedecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Binaenaleyh şimdi 
bu teklife mahal yoktur. i 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — O kanunun müzakeresine 
taiiken teklifimi geri alıyorum. Mademki bir kanun 
geliyor," o zaman mevzubahis ederim" ' 

REİS — Efendim! Başka mütalâa yoktur. Faslın 
yekûnunu reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsınlar.. Kabul etmeyenler el kaldırsınlar.... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Lira 

310. Melbusat ' 23 S 950 

REİS — Mütalâa var mı? 
BAHRİYE ^ K l t l j H S A N BEY (Cebelibereket) 

—Efendim! Mektebi Bahriyeden neşet eden mülâ-
zjrnlara teçhizat namiyle yüz ellişer lira verilmesi 
hakkında bir kanun vardır ve ruznamededir. Müda
faai Milliye bütçesinde bunu Heyeti Celileniz kabul 
etti. Bizim teçhizatımız süfünü har biyenin teçhizatı 
.olduğu için, bunu.teçhizat faslından .göstermiyoruz, 
melbusat: faslında gösteriyoruz. .Onun, için,,ruznamede 
olan, Mektebi Bahriyeden neşet edecek zabıtana 
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(150) 5er lira verilmesi hakkındaki kanunun müst&celen 
müzakeresini ve ona göre bu faslın tespitini rica edi
yorum. Bununla şu hesaba nazaran bu melbusat 
maddesine (4 950) lira ilâvesi lâzım gelir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — EmsaK varsa şim
diden kabul edelim. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Devamla) — 
Şimdiden ilâve ederseniz Heyeti Celilenize arzu mİn-
netdarî eylerim. Zaten azdır. (4 95C0 liradır. 

REİS — Efendim! Vekil Bey ait olduğu lâyiha 
kesbi katiyet edinciye kadar bu faslın tehirini ve o 
lâyihanın müstaceliyetle müzakerİni teklif ediyorlar. 
Ayrı ayrı reyinize arz edeceğim. Bu faslın tehirini ka
bul edenler lütfen d kaldırsınlar.. 

BAHRİYE VEKİLİ ÎHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Faslın tehiri değil efendim. 

REİS — Ba;ka türlü olmaz. Bütçenizin hitamını 
müteakip lâyiha kesbi kanuniyet eder, ondan sonra 
bu fasıl müzakere olunur. Bu suretle faslın tehirini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsınlar.. Faslın tehiri kabul edil
miştir. 

Talep ettikleri lâyihanın Bahriye Bütçesini müte
akip derhal müzakeresini kabul edenler lütfen el 
kaldırsınlar.. Kabul etmiyenler işaret buyursunlar., 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

311 Müteferrika 4 GCO 
REİS — Mütalâa var mı? Vekil Beyefendi mü

talâanız var mı? 
BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelikereket) 

— Yok. 
REİS — Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.,. 

Kabul etmiyenler; İşaret buyursunlar.... Kabul edil
miştir. 
Fafü Lira 

312 Tenvir ve teshin 8 550 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler lütfen 
el kaldırsınlar... Kabul etmiyenler; işaret buyursun
lar... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

313 Masarifi daime 1 003 647 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Bundan 
birkaç ay evvel bir temenni takriri verdim. (Kür-
lüye sesleri.) 

. 1341 C : 1 

REİS — Müsaade buyurun, yerinde söylemesine 
mezuniyet verilmişti. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tersane
mizde yetişen çıraklar biraz fazla yevmiye bulur bul
maz kaçıyorlar. Beşyüz yetim alarak, orada Hadde
hanenin bir sanathane haline getirilmesini temenni 
etmiştim. Bu bapta vekâletçe ne yapılmıştır? Lütfen 
izah buyursunlar. Haddehanenin bir sanat da-
rüleytamma kalbi İçin bir temenni takriri 
verdim. Haddehaneyi bir sanat darüleyta-
ınına kalbedilmek için, bunu bu veçhile tef
sir edersem daha kısa söylemiş olurum zannediyo
rum. Binaenaleyh Haddehaneye beşyüz Öksüz alına
rak burada istihdam edilmişse ne netice vermiştir? 
Lütfen izah buyursunlar... 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Efendimi Vekâlet böyle temenni takriri almamış
tır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vekâlet 
almamışsa, Müdİriyetİ Umumiye, Müdafaai Milliye 
zamanında almıştır. O da vekâlete devretmiştir. Ve^ 
kâletin bittabi haberdar olması lâzımdır. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Tetkik ettireyim, sonra haber veririm efendim. 
Şimdiye kadar haberdar değildim. 

TUNALI HlLMl BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Devamla) — 
Efendimi 313 ncü faslın ikinci maddesi, sefain ve 
esliha ve teferruatı ve fabrikalar ıslâh ve tamiri ma
sarifidir, Bu maddeye geçen sene 600 bin lira vazolun-
muştur. Bu sene bütçeye mevzu para İse (380) bin 
liradan ibarettir. Bu, (380) bin liranın 138 914 lirası 
geçen sene sipariş edilip, bu sene teslim edilecek mal
zeme bedelidir. Maliyeciler pek iyi bilirler efendimi 
Biz de yeni vakıf olduk. Divanı Muhasebatın Öyle 
oyunları vardır ki, içinden çıkmak pek müşküldür, 
bunu anlamak bir sanata mütevakkıftır. 1340 sene
sinde sipariş yaparsınız ve bu para bütçenizde mev
cuttur. Para mevcut mu? Mevcut, 1341 de almak 
şartiyle siparişinizi yaparsınız. Fakat I341'e kadar bu 
parayı sarfedemezsiniz. 1341 senesi bütçesinde mev
zu olan o para yandığı gibi, 1341'deki bütçeden de 
bu parayı alırlar. İki tarafı da Maliye Vekilinin 
hesabına İşler bir paradır. Şimdi bu hesaptan dola
yı bu sene bize vereceğiniz ve burada gördüğünüz 
(380) bin liradan (138 914) lirasını geçen sene sipa
riş ettiğimiz ve bu sene tesellüm ettiğimiz malzeme-
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ye vereceğiz, geriye pek cüzi bir para kalacak. Bu 
para ancak fabrikaların bir sene için idame masrafı
nı temin edebilecek, tamirat yapmak .mümkün ola-
mıyacak. Halbuki demin Arif Beyefendinin bir sua
line cevap vereceğim zaman arz etmiştim. Muaye
ne ettirdiğim ve tamir ettirildiği zaman harpte ise 
yarıyacaktıı diye rapor aldığım gemileri tamir etmek 
zaruretindeyimki, Bahriyei yarın için yetiştireyim. 
Bu para ile gemilerin tamiri değil, ancak fabrikala
rın İdamesi mümkün olabilecetkir. Şu itibarla He
yeti Celİlenizden buna (250 000) lira daha zamme
dilmesin! rica ederim. 

Fakat Heyeti Celİlenizden evvel Maliye Ve
kili Muhteremi Beyefendi ile de evvelce karar ver
dik. Efendileri Bir şey arz edeyim ki, Bahriye mes
leğinin zaten bir talihsizliği vardır. Bu talihsizliğin 
halâ devam ettiğine delâlet olarak, Bahriye Vekâ
letine tam bir iki zam yapacağımız zaman, Müda
faa! Milliye bütçesinin müzakeresinde dünkü tayya
re meselesi oldu. Maliye Vekili Beyefendi de be
yanatta bulundu. Heyeti Celilenizde zam aleyhinde 
bir his hâsıl oldu. (Değil sesleri) ve bu da Bahriye 
bütçesinin müzakeresinin arifesinde vaki oldu, ta
lihsizlik burada tecelli etti. (Handeler) Onun için 
Heyeti Celİlenizden çok rica ederim ve söylerken 
gözlerim korkudan Maliye Vekili Beyin gözlerine 
initaf ediyor. Maliye Vekili muhteremi bu 250 000 
liranın zammını kabul etmiştir. Bilmem Heyeti Ce-
lileniz kabul edecek mi? (Eder sesleri) Sonra efen
dim aynı fasılda (alâtı tıbbiye ve alâtı cerrahiye) 
maddesi vardır. Bunun için görüyorsunuz 9 250 lira 
konmuştur. Efendiler! Biliyorsunuz ki geçen sene 
gemiler, denizin üzerinde bir fıçı gibi bağlı idiler 
ve şu suretle gemideki askerler hastahanelerden ilâç
larını ve cerrahî levazımlarım alıyorlardı. Bu sene 
inşallah bunları hareket ettireceğiz ve öteden beri 
mevzubahis olan da budur. Bunları denizde çalış
tıracağız. Şu suretle gemilere muktazi alâtı cerrahiye 
ve mualece almak üzere (5 750) liranın bu fasla ilâ
vesini rica ediyoruz. Bunda da Heyeti Vekile de Ma
liye Vekili Beyle mutabık kaldık, yani manasını an
larsınız. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bunlar encümende te
zekkür edildi mi? 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Efendim arz edeyim. Malumu ihsanınız ve
kâlet, yeni teşekkül etmiştir. Bendeniz vekil olduğum 
zaman, bütçe Muvazenei Maliye Encümenine veril

miş ve müzakeresi hayli ilerlemişti ve bütçeyi geri 
almak imkânı yoktu. Sonra teferruatına da iki günlük 
vekil olduğum için vakıf değildim. Şimdi bu haki
katlere vakıf oldum. Heyeti Vekilede uzun uzadıya 
münakaşa ettik ve haklısın dediler. Hiç şüphe yoklu 
Heyeti Celileniz de haklısın diyecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Faslın yekûnunu 
söylesinler. 

HALİt BEY (Kastamonu) — Efendim! Bu fas
lın dördüncü maddesinde (ebnlye tamiratı) vardır. 
Bu vesile ile Vekil Beyefendinin, bir noktaya naza
rı dikkatlerini celbedeceğim. Geçen sene tatilde 
Amasra'ya uğramıştım. Amasra'da bir Üssü bahri 
var, kadrosu mucibince mevcut kumandanı, erkân 
harbi ve zabiti vardır ve kendileriyle temas ettim. 
Bilhassa ebniye hususunda şikâyet ediyorlar. Çok 
buhrandadır. Tabiî vaziyeti biliyoruz. Birdenbire bu
nun hepsi olamaz. Yalnız orada esaslı surette yer
leşmeye mani olmak üzere bir şey söylediler. O da 
üssü bahrinin Karadeniz'de Amasra'dan başka bir 
noktada olacağı şayiasıdır. Bu, sureti katiyede ta
hakkuk etmemiş, tabiî zabıtanın böyle uzun uzadı
ya yerleşmemesine bu da âmildir. Bu noktaya nazan 
dikkatlerini celbederim ve orada bir de güzel mek
tep binası vardır. Orada vaktiyle ahali bu binaya 
başlamıştır, natamamdır. Vaktiyle Bolu mutasarrıfı 
İsmail Kemal Bey başlatmışlardı. Taş binadır, gayet 
güzeldir. Zannederim keşfine de adam göndermiştir. 
Az para verirlerse ahati de yardım ederler, taş vesaire 
çoktur. Eğer orada kalacaklarsa bilmiyorum nazan 
dikkatlerine arz ediyorum. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Fabrika
larımızda Mayın imal edilebiliyor mu? 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Evvelâ Muhtar Bey biraderimize cevap ve
reyim. 313 ncü faslın yekûnu (1 259 397) liradır. 
(zamaimle beraber mi sesleri) Evet zamaimle beraber
dir. Hâlit Beyefendiye cevap vereyim. Evet beyefen
di! Üssü barilerdeki ebniye noksanını nazan dikkate 
aldık. Binaenaleyh mütalâattnız vekâletçe de tama-
miyle varittir. Bunu zaruri bularak ebniye inşaat fas
lına bir miktar zam yaptık. Hem Amasra hem de Ak
deniz'deki Üssiİ bahriler için yapılacak mebaniye bu 
parayı sarfedeceğiz. 

J$4£ü Paşa Hazretleri fabrikalarımızda (Mayın) 
yapmak mümkün değil midir? Buyurdular. Dünyada 
mümkün olmayan hiç bir şey yoktur. Nitekim müm
kün olduğu için yapıyorlar. Bize gelince : Mayın ta
miri için izmit'te bir fabrikamız vardır. 
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RÜŞTÜ-PAŞA (Erzurum) —* İcabında harice 
muhtaç olmadan dâhilde yapabiliriz. Değil mi? 

BAHRİYE VEKlLl İHSAN BEY (Devamla) — 
Hayır şimdiki vasaitimizle yapamayız. Şimdiki, va-
saitimiz- dahilinde, üleşi berisi'noksan ve muhtacı ta
mir bir miktar mayın vardır. Muhtacı tamir mayın
lan tamir için, İzmit'teki çuha fabrikasında bir ma
yın tamirhanesi yaptık ki, Heyeti Celilenizi temin ede
rim, hakikaten'muvaffakiyetli surette neticeler alıyo
ruz - söylemesi caizse - şimdiye kadar 46 tane mayın 
tamir ettirdik. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Yeniden yapmak 
"çin bir teşebbüs var mıdır? 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Devamla) — 
Yeniden yapmak için bir teşebbüsümüz yoktur. Bu 
para meselesidir,-yalnız mevcutları tamir ettiriyoruz. 

ÂBIDIN BEY (Saruhân) — Efendim! Bu, 250 
bin lirayı Maliye Vekili Bey kabul buyurmuş, vere
cekler mi? 

. BAHRİYE VEKlLl İHSAN BEY (Devamla) — 
Efendim! Maliye Vekili Beyin bendenize, daima lü
tufkârlıkla müteveccih olan nazarlarını üzerime ateş 
püskürtmeyiniz, rica ederim. (Handeler) 

REİS — Efendim! Başka söz alan yoktur. Encü
menin mütalâası nedir efendim? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Ça
talca) — Encümenimiz sureti umumiyede zamma ta
raftar olmamak esasını kabul etmiştir. 

BAHRİYE VEKİLİ ÎHSAN BEY (Cebelibere
ket) — İşte efendim! Bahriyenin talihsizliği dediğim 
budur. Maliye Vekili ve Heyeti Vekile kabul etmiş
tir. 

"REİS — Efendim! Bu zammı reyinize arz ediyo
rum. (Hepsini sesleri) Efendim! iki maddeye taalluk 
ediyor. Hepsini reyi âlinize arz ediyorum. Hüküme
tin zam teklifini kabul edenler lütfen işaret buyur
sun... Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun..; Ka
bul edilmiştir efendim. 

Bu zamla beraber fasıl 1 259 397 lira olmuştur. 
Faslı bu suretle kabul -buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul buyurmayanlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl B « 

314 Nakliye (Tahmİliye ve ücürat) 28'500" 
•-REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses

leri) 314 ncü faslı aynen kabul edenler lütfen işaret 
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buyursun:.. Kabul etmeyenler lütfen işaret buyursun
lar.,. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

315 karat 4 750 
BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere

ket) — Efendim! Bahriye Vekâletini teşrif eden ar
kadaşlar oturduğumuz binayı görmüşlerdir. O bina
ya girmek için biraz cesaret lâzımdır. Bu bina için 
senevi 2 970 lira icar veriyoruz. Son olarak bir ül
timatom verdiler. Kirayı tezyit etmezseniz çıkaraca
ğız dediler. Bundan başka İzmit ve Amasra Üssü bah
rî binalarına da kira vermekteyiz. Halbuki yalnız 
Bahriye Vekâleti binasının senevi icarı 3 000 lira-
olunca buraya mevzu 4 750 liranın bu maksada kifa
yet edip etmeyeceğini Heyeti Celİleniz takdir buyu
rurlar. 

Heyeti Vekilede bu hususu da nazarı dikkate aldık. 
Bu maddeye (4 750) lira ilâvesiyle (9 500) lira olması
nı Maliye Vekili ve Heyeti Vekile kabul etti. Bendeniz 
de kabulünü Heyeti Cel ilen izden rica ederim. 

REİS — Efendim! Encümenin noktai nazarı ne
dir? 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Aynı 
noktai esaside musırrız, yani encümen sureti umumi
yede zamma taraftar değildir efendim. 

REİS — Efendim! Vekil Beyin teklif ettiği zam
mı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye ko
yuyorum; kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir efendim. 

O halde fasıl 9 500 lira oluyor. Faslı bu suretle 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

316 Masarifi Mütenevvia 165 240 

SÜLEYMAN SIRRI EFENDİ (Trabzon) — Efen
dim! Bu faslın üçüncü maddesinde Buharii şerif kıraat 
masrafı vardır. Bunun için hükümet 415 lira teklif et
miş, Encümen bunu kabul etmiyerek reddetmiştir. 
Halbuki bahriyenin banii sanısı olan Cezayirli Ha
san Paşanın - yakınlardaki Hasan Paşa değil, 250 se
ne evvelki Cezayir'i! Hasan Paşa - Vakfı var. Şu en
kaz, şu gördüğümüz mevcut bahriyenin nesi varsa 
merhum Hasan Paşanın asarıdır. Bu' para buraya ke
yif için konmuş değildir, öyle sene başında, Martın 
onbeşinde toplansınlar, böyle yapsınlar gibi şeyler İs-. 
lâmiyette olmadığı İçin, kendisi Kasımpaşa kışlasını 
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bina ettirmiş ve içinde de bir cami yaptırmış. Kendi
si de içerisinde yatıyor. Ruhaniyetten İstianel etmek üze
re benim .türbemde oturacak olan bir hoca, Buharii 
şerif okusun, ben size dünya kadar evkaf kazandırdım.. 
Diye vakfetmiş. Meclisi Âli her şeye zam yaparken bu
nu buradan kaldırmaya zannedersem rıza göstermez. 
(Ne kadardır sesleri) 415 lîra efendim, binaenaleyh 
bunun ilâvesini teklif ediyorum. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ NAMINA 
ŞAKIR BEY (Çatalca) — Efendim! Şimdiye kadar 
bütçemizde, bu yolda bîr madde görülmesi, vaktiyle 
Bahriye Nazırlarının bu vakfın mütevellisi olmasından 
ileri geliyordu. Malumu âliniz şimdiki vaziyetimizde 
Evkaf Müdüriyeti Umumiyesi bu vazifeyi İfa etmek
tedir. Binaenaleyh bunun Bahriye bütçesiyle alâkasını 
görmedik. Bu noktai nazardan Bahriye bütçesinden 
bunu çıkardık. (Evkafa aldınız mı sesleri) 

* HULUSİ BEY" (Karesi) — Efendim! Encümenden 
bir sual soracağım. Bahriyeden tayyedildi, Evkafa 
zammedildi mi acaba? 

ŞAKtR BEY (Çatalca) — Efendim! Şimdi fas
lın numarasını derhatır edemiyorum. Evkaf mütevelli
lerine ait bir madde vardır. Orada Evkaf Müdürüyeti 
Umumiyesînin nazarı dikkati celbedilmiştir. O meyan-
da idare edilecektir. O madde, bu vakfı da oraya ilhak 
ediyor ve o meyanda idare ederler. 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— 36 ncı faslın birinci maddesi top, alât ve edevatı
dır. Bu maddeye mevzu para. (37 050) liradır. Halbuki 
sene i sabıkada yapılan ve ancak bu sene tesellüm edi
len siparişat bedeli vardır, (33 171) liradır. (37 050) li> 
radan bunu çıkardığım zaman, bu sene için elimizde 
(3 879) lira kalıyor. Bununla hiçbir iş yapmak imkânı 
yoktur. Bu para ile mevcut toplara cephane tedarikinin 
katiyen imkânı yoktur. Hakiki ihtiyacımız (200) bin 
liradır, fakat biz böyle hakikî ihtiyacımız budur diye, 
bunların biranda tedarikini istemiyoruz, yalnız bu pa
raya (42 000) liranın zammını istirham ediyoruz. Bu 
hususta da Heyeti Vekilede müzakere ceryan etti ve 
Maliye Vekili Beyefendi ile mutabık kaldık. Bu para
nın bu fasla ilâvesini rica ederim. 

Sonra efendiler! bundan başka 316 ncı faslın ikin
ci maddesinde Harp cephanesi ile nişancı yetiştirmeye 
mahsus cephane) tahsisatı vardır. Bu maddeye mevzu 
tahsisat ile, süfüriü harbiye ve mevakii müstahkeme-
deki toplann cephanelerini temin edeceğiz, bu sene için 
bütçede mevzu para (90 000) liradır. Halbuki 1340 
senesinde sipariş edilip, bu sene zarfında tesellüm edi

lecek harp cephanesi için, tesellüm edilen miktara 
mukabil tediyesi zaruri olan meblâğ (99 994) liradır. 
Binaenaleyh bu serie bütçeye mevzu oîan' parayı'ver
dikten sonra, daha (9 994) lira kadar borcumuz kalı
yor. Bu para ile donanmanın ateşli talimlerini yaptır
mak nasıl mümkün olabileceğini Heyeti .Celileniz bi
lir. Bunun için de bu maddeye (100) bin lira ilâvesini 
rica ediyorum. Heyeti Vekil de mutabık kaldık. Ma
liye Vekili Muhteremi de bu hakikati takdir buyurdu
lar. Zannederimki Heyeti Celileniz de kabul buyu
rursunuz. 

Sonra bir şey daha rica edeceğim. (KütUp ve risail 
ve harita ve edevatı fenniye)' maddesi var. Bunun 
yanına (ve neşriyat İkramiyesi) diye ufacık bir kelime
nin ilâvesini rica edeceğim. Çünkü bahriyenin ha
kikaten tarakki ve tekâmülünü temin için, dünya 
bahriyesinin teksmmülâtım lisanımıza tercüme ve neş
redeceklere, bir miktar ikramiye verilmesini muva
fık görüyoruz ve bunu vermek zaruridir. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim! Her fasılda 
tahsisatı munzammanın lüzumuna kani bulunuyor
sunuz. Buna diyecek yoktur. Fakat İskân Vekâletinin 
ilgasından, Müdür üye ti Umumiyeye kalbinden son-. 
ra bütçeyi geri aldılar, yeniden bütçe yaptılar. .Zatı 
âlileri de vekâlete geçtikten sonra niçin bütçeyi gelip 
alıp da yapıp vermediniz? 

BAHRÎYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Reşit Ağa! Bendeniz Heyeti Celileniz! ve bilhassa 
zatı âlilerini bilirim. Çok munsîfsiniz. Onun için ke
limeler üzerinde oynamazsınız. Maksat işi tasvir et
mek, hakikate göre para almaktır. Ha bütçeyi geri al
mak, ha burada yapmak ikisi birdir. Binaenaleyh bir 
kusur da yapmadım. Eğer bir kusurum varsa affeder
siniz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Bahriye 
Vekâletinin teşekkülünden evvel Bahriyenin bir kütüp
hanesi varmış, bunu Maarif Vekâleti almış, doğru 
mudur? 

BAHRtYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebeliberaket) 
— Kütüphane mevcuttur. Alınmış bir şey yoktur. 
(Darülfünuna verilmiştir sesleri) 

RElS — Efendim! Zamlar hakkında Encümenin 
noktai nazarı nedir? • . . - - < . - . . 

MUVAZENEl MALlYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Aynı noktayı nazar
dayız. 

REİS — Vekil Bey! Arkadaşlardan birisi Buharii 
Şerif hocaları ve tekâya için 41*5 liranın kabulünü tek
lif ediyor, siz de kabul ediyor musunuz? - • ' 
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BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Efendim! İstanbul'da Buhariİ Şerif okunur-
mus. ve bunun mütevellisi de Bahriye nazırları İmiş, 
Bu halde bendeniz mütevelli oluyorum: Fakat Anka
ra'da oturan bir mütevelli, İstanbul'da okunan Buha
riİ şeriften haberdar olamaz; bunun temininde bel
ki bir hata eder. Heyeti Celilenizden rica ediyorum-

._ ki, bunu Vakfa havale buyurunuz ve ben böyle mane
vî bir ceza altına girmiyeyim, belki bir hata yaparım. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — ihsan Bey de zaten 
mütevelli gözü yok ki, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
— Evkaf bütçesinde. Maliye ile Evkaf arasında bazı 
meseleler vardır. Bu da orada halledilsin. Buraya zam
mına taraftar değilim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Şartı vakıf vardır. 
Bu verilen paranın Evkafta sarahaten zikredilmesi lâ
zımdır. Yani Evkafta sarahaten geçmek şartiyle bu
radan kalkmasını kabul ederiz. 

REİS — Efendim! Tezyit tekliflerini - malumu 
âliniz - ya hükümetin veyahut muvazene Encümeninin 
kabul etmesi lâzımdır. Şimdi bu suretle İki taraftan 
da kabul yoktur. Yalnız, başka bir noktai nazar var
dır. O da, Evkaf bütçesinde nazarı dikkate alınsın. 
Binaenaleyh teklifi reye vaz etmek İmkânı yoktur. 
(Muvazene Encümenine sesleri) 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — 
Bütün mebusanı kiramın malumu âlileridir ki; Buha
riİ şerifin bir büyük hassası vardır. Buharrii şerif okun
duğu bîr yerde yangın olmaz ve Buharü şerif okunan 
donanmanın galibiyeti itikadı umumidir. Bu itikadı 
umumiye binaen, donanmanın muzafferiyeti için Bah
riye Nezaretinde bu Buharü şerif şimdiye kadar okun
maktadır. Hususiyle bu Buharü şerifin Bahriye Ne
zaretinde okunması, bütün Anadoludan gidip de ora
da fedayı can eden müslümanların itikadını, kuvveİ 
maneviyesini takviye eder. Bunun oradan kaldırıl
ması siyaseten muzırdır. Binaenaleyh masrafını ister 
Evkaf versin, ister Diyanet İşleri Riyaseti versin, ora
da bu Buharii şerif okunmalıdır. Onun varidatı alı
nıp Bahriye Vekaletine verilmelidir. 

REİS — Efendim! Gerek Bahriye Vekili Beyin, 
ve gerek Encümenin noktai nazarları. Evkaf bütçesin
de nazarı dikkate alınsın merkezindedir. Onun için 
bendeniz bu teklifi reye vaz edemem ve arz etmek im
kânını göremiyorum. 

Efendim! Bahriye Vekili Bey bu faslın birinci 
maddesine zam teklifinde bulundular. Tafsilâtı ma-
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lumdur. Birinci madde hakkındaki bu zam teklifini 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul olundu efendim. 

REİS — İkinci maddeye vaki olan zam teklifini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın,. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul olunmuştur. 

Şimdi efendim, Vekil Bey, üçüncü maddeye iki 
kelime ilâvesini teklif etmişlerdir: «Kütüp ve risail 
ve harita ve edevatı fenniye» dan sonra (ve neşriyat 
İkramiyesi) kelimelerinin ilâvesini teklif ettiler. Bina
enaleyh üçüncü maddenin şekli (kütüp ve risail ve ha
rita ve devatı fenniye ve neşriyat ikramiyesi) oluyor. 
Bu suret malum olduktan sonra faslın yekûnunu arz 
edeyim. Faslın yekûnu tadilâttan sonra (307 240) li
ra oluyor. Faslı bu veçhile kabul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
olunmuştur. 
Fasıl Lira 

317 İmalât ve mübayaat ve inşaatı cedide 456 000 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— 317 nci fasdlın birinci maddesi «Torpido alât ve 
edevaU» dır. İltibasa mahal kalmasın diye arz ediyo*. 
rum. Bu, torpido gemisi değildir. Yani torpidobot de
ğildir. Atılan torpildir. Mayında değildir. Yanlışlığa 
mahal kalmasın diye söylüyorum. Bu alât ve edevat 
için mevzu para (380 000) liradır. 1340 senesinde sipa
riş edilmiş, bu sene tesellüm edilecek olan malzeme 
edevat için bu paradan (182 276) lirasını tesviye et
mek zaruretindeyiz. Bütçeye mevzu paradan bu para 
tenzil edildikte, (197 724) lira kalır ki, bu para ile eli
mizde bulunan torpido ve levazımını ikmal etmek 
ve yeniden torpido ve silâh almak imkânı yoktur. 
Elimizdeki sefainin silâhını ikmal için, bu sene sipa
rişi zarurî olan torpidolar için, (59 500) lira ilâvesini 
rica ediyorum. Heyeti Vekilede Maliye Vekili Beye
fendi ile mutabık kaldığımız bir meseledir. 

317 nci faslın dördüncü maddesinde bir de Ebni-
ye inşaatı vardlır. Halit Beyefendi bu noktada bir şey 
buyurdular. Hakikaten Üssü bahrî kumandanlıkları 
harap bir şekildedir, oturacak mahalleri yoktur. Kira 
ile tutmuş oldukları yerler berbat bir şekildedir. Bu
nun için maddeye mevzu para yeniden bina İnşa et
mek maksadına mebnidir. Üssü bahrî kumandanlık
larının arzı ihtiyaç ettiği mebaniyi inşa edeceğiz. Ge
ne Maliye Vekili beyden korkarak arz ediyorum. Bah
riye Vekâleti teşekkül etmezden evvel, Ankara'da 
vekâlet binaları inşa edilmek üzere beş milyon lira 
kadar bir para verilmiştir. Bu paradan Bahriye Ve-
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kâletine bir şey yoktur ve Bahriye Vekâleti bu liste
ye dahil değildir, ihtiyacı umumiyi nazarı dikkate 
alarak bırakırlarsa bendeniz bir sene daha şimdiki 
harap bina içinde oturabilirim, kendim için para iste
miyorum. İsteseydim her halde yüzbin lira kadar bir 
miktar rica edecektim. Mümkün görmediğim için ta
lep etmedim. Maliye Vekili Bey de bu sözlerim üze
rine benden yüz çeviriyor. Mümkün olmadığı İçin 
onu İstemiyorum. Yalnız Üssü bahrî kumandanlığı 
için bri bina yapmak lâzımdır. Bunun için de bu fasla 
(38 000) lira İlâvesini istirham ediyorum., Yani ebniye 
inşaatı faslına; Heyeti Vekilede Maliye Vekili Bey
le de mutabık kaldığımız veçhile bu maddeye (38 000) 
liranın zammını rica ediyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Maruza-
zatım her maddede söylenilebilir. Görüyorum ki, ge
çen sene bahriye teşkilâtına verdiğimiz paralar, hiç 
nazan dikkate alınmamıştır ve bizim memlekette bah
riye yokmuş gibi, ne mevcut para sarfolunmuş ne de 
hiç bir şey yapılmıştır. Keenlemyekun hükmünde tu
tulmuştur. Sonra bahriyeyi maatteşekkür Meclis dü
şünerek vekâlet tesis ve bu suretle bahriyeyi canlan
dırdı ve son dakikada siparişatını filan yaptı. Lâ
kin geç yaptığı İçin yetişmedi, Onun İçin şimdi büt
çelerine zamma mecbur oluyoruz. Eğer biz Bahriye 
Vekâletini teşkil etmeyeydik, bahriye gene eskisi gi
bi kalacaktı, Ne torpil alınacak, ne top alınacak, ne 
öte ne beri, hiç bir şey alınmayacaktı. Son zamanlar
da en son dakikada yapılan siparjşat gösteriyor ki, 
biz vekâlet teşkil etmeyeydik hiç bahriyeye bakan 
yoktu. Bu memleketin bahriyesini hiç yapmayacak
lardı. Güya biz denizi kurutacağızda, orasını çimen
lik yapacağız da, hayvanlar otiayacak bir hale gele
cekti. Bütçesi yok, bakan kimsesi yoktu. Onun için 
Bahriye Vekilinin talebini, ben şimdiye kadar on pa
ra .zamma muarız olduğum halde kabul ediyorum. 
Diyor ki, 90 bin lira para koydunuz ve 99 bin lira 
siparişimiz var ne o siparişi de sizin bize verdiğiniz 
bütçeden sipariş ettim, fakat vaktiyle gelmedi vere
medim. Onun İçin bu parayı bana veriniz. Yani öyle 
bir vaziyet karşısında kaldık ki, herherkesden evvel 
ben elimi kaldırıyorum. Bu memleket namına sipariş 
yapılmıştır. Tabiî parasını vereceğiz. Vaziyette öyle 
elim bir şekil hasıl olduki, sanki bu memlekette hiç 
Türkiye'nin bahriyesi yokmuş gibi, diretnavt için iki 
milyon veriyoruz, sarfolunmuyor, mayın İçin, top için 
para veriliyor, öyle kalıyor. Bunu maatteessüf kür
süden söylüyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim. Faslın bi

rinci maddesinde «Torpido ve torpil âlât ve edevatı» 
denilmiştir. Fevkalâde bütçe ile karışmaması için, tor
pil kelimesinin tayyı muvafık olacaktır. Yalnız «Tor
pido âlât ve edevatı» olacaktır. 

REİS — Efendim! Zam teklifi hakkında Encüme
nin mütalâası nedir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Zamma iştirak etmiyo
ruz efendim. 

REİS — Bu faslın birinci maddesindeki (torpil) 
kelimesi zait İmiş, onun İçin müsaadenizle bu kelime
yi kaldırıyoruz. Vekil Beyin iki madde hakkında zam 
teklifleri vardır. Bendeniz ayrı ayrı reye koyacağım. 
Faslın birinci maddesine ait zam teklifini kabul eden
ler İşaret buyursun.. Kabul etmiyenfer işaret buyur
sun.. Kabul edildi. 

Dördüncü ebniye İnşaatı maddesine ait zam tekli
fini kabul edenler işaret buyursun.. Kabul etmiyen-
ler işaret buyursun.. Kabul olunmuştur. Şu halde fas
lın yekûnu, (553 500) lira oluyor. Faslı bu suretle ka
bul edenler işaret buyursun.. Kabul etmiyenler İşa
ret buyursun.. Kabul olunmuştur. 

Fasıl Lira 

320 Tahsisatı fevkalâde! şahriye 1 146 616 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibereket) 
— Efendim! 317 ncİ fasla (A) fıkrası namiyle bir ilâ
ve rica ediyorum. 

SAKİR BEY (Çatalca) — 317/A faslı olarak. 
BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Devamla) — 

Teklifimin esasını arz edeyim. İstediğim ilâve, Ko
caeli Üssü Bahrîsinin inşaat ve tesisine ait bir paradır. 
Efendim! Bu da Cumhuriyetin muvaffakiyeti idâdın-
dadır. Lehülhamd gerek Seyri Sefâin Vapurları, ge
rekse Türk vapur şirketlerinin adedi taaddüt ediyor. 
Türk sularında Türk Bayrakları, hamiyetperverleri 
heyecana getirecek surette dalgalanıyor. Fakat, Tür
kiye sahilinde emin bir üssü bahrî olmazsa bütün se-
faini ticariye ve hatta harbiye, faik düşman donan
ması karşısında birer yem mesabesindedir. Onun İçin 
hükümet Kocaeli Üssü Bahrisini tesise karar vermiş
tir. Bunun için bütçeye (500) bin lira ilâvesini Heye
ti Vekilede tezekkür etmiş ve kabul eylemiştir. (Az
dır sesleri) Efendim! Gerçi biz bunları kamilen bu 
(500) bin lira ile yapacağız demiyoruz. Heyeti Ceü-
lenize çaplarını ve cinslerini tadat etmeyi muvafık bul
madığım muhtelif cins toplarımız ve projektörleri
miz vardırki, bunlar (30) müyon kadar tutar. Bu mal
zeme Kocaeli'de toprak üzerinde açıktadır. Süfüni 
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har biyem izle, malzemei harbiyemiz, tesiratı havai ye
den mahvı perişan olmakta, ve bu suretle harabiye du
çar edilmek va2İyetindedir. Bunların yerini yapmak, 
yerlerine koymak, cephanelerini yerleştirmek için, bu 
sene her halde bütçeye (500) bin lirantrı konulmasını 
teklif ediyorum. Heyeti Vekİlede, Maliye Vekili beye
fendi de kabul etmiştir. Bu maddenin veya faslın ismi 
Tesisat ve tahkimat ve isdmlâkat masarifidir. Ka
bulünü rica ederim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul ede
riz ama geçen sene niçin konmamış, istenmemiştir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bahriyenin sahibi 
yok dedik ya, bahriye evvelce memleketin üvey ev
lâdı idî. 

REÎS — Efendim! 317 net (A) fash olmak üzere 
(Tesisat ve tahkimat ve İstimlâkât masrafı) namıyle 
(500) bin lirayı.. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Encümen iş
tirak etmiyor. 

REİS — Efendim! Vuku bulan teklifi kabul eden
ler işaret buyursun.. Kabul elmiyenler işaret buyur
sun.. Kabul edildi. 

RElS — Celseyi açıyorum efendim! Birinci cel
sede takdimen müzakeresini kabul buyurduğunuz 
kanunun müzakeresine başlıyoruz, 

S. — Mektebi Bahriyeden neş'et edip, donanma
da tatbikatta bulunan mülâzımlara yüz ellişer Ura 
itasına dair (l i 141) ve Mülkiye Baytar Mektebinden 
asker olarak mezun baytarlara yüz ellişer lira itası
na dair (1/392) numaralı İki ku'a kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatan. (I) 

(I) Evveliyatı on birinci cildin 22 ve on ikinci 
cildin 39 ncu içtimaları zaptmdadır, 

Fasıl Lira 

320 Tahsisatı fevkalâdei şahriye 1 146 616 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Birinci 

maddeyi durdurduk. Ondan dolayı bu da müteessir 
olmıyacak mıdır? 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Maaşat faslı tehir edildi. Malumu İhsanınız 
ona merbut olan tahsisatı fevkalâdenin de tehir edil
mesi lâzımdır. 

REİS — Tabiî, zarurî olarak tehir edilmesi lâzım
dır. 
Fasıl Lira 

320/A Telgraf ücuratı 5 000 

REİS — Bir mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 320/A faslını kabul edenler işaret buyursun. 
Kabul etmiyenler; işaret buyursun.. Kabul olundu. 

Efendim! Deminki kanunlara rey vermiyen arka
daş varsa lütfen istimal buyursun! Tenefüs için on-
beş dakika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 4,10 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi 
Muvazenei Maliye Encümanİ 1 . 2 . 1341 

Adet : 47 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası ' 

22 . 1 . İ 341 tarihli Heyeti Celile içtimaında ce
reyan eden müzakere ve verilen takrirler üzerine be-
rayı telkik tekrar encümenimize havale buyrulan 
Harbiye, Bahriye ve Baytar mekteplerinden neş'et 
eden efendilere teçhizatlarını ikmal İçin yüz ellişer 
lira verilmesi hakkındaki iki kıt'a lâyihaİ kanuniye 
tetkik ve müzakere olundu. 

••»• m> • - < • — '*» 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Mtiaakernt; Saat : 4.40 

REÎS : Reısvckili Ali Surun Bey 

KÂTİPLER ; Ragjp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kânsın) 
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Lâyihai kanuniyeye işbu kanunun 1 Mart 1341 
tarihînden itibaren meri olacağına dair bir maddenin 
ve icraya memur olan vekilleri meyanına Bahriye 
ve Maliye Vekillerinin ilâvesi ve birinci maddeye 
Müdafaai Milliye ve Bahriye Vekâletlerinin bu hu
susa mütedair fasılları numarasının vaz'ı takarrür 
etmiş ve lâyiha tadilâtı vakıa ile Heyeti Celileye 
takdim kılınmıştır. 

Muvazenet Maliye Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükerrem 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

-

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 

Çatalca 
Şakir 
Aza 
Niğde 
Galip 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

Birinci Madde : Mektebi Harbiyeden çıkan ve 
donanmada tatbikatta bulunan efendilere ve Mülki
ye Baytar Mektebi Âlisinden baytar olarak neşet 
ve staj görmek üzere dahil oldukları Tatbikatı Bay
tariye Mektebini itmam edenlere teçhizatlarını İkmal 
için Müdafaai Milliye Vekâletinin 296 ncı teçhizat 
ve Bahriye Vekâletinin 310 ncu melbusat fasılların
dan yüz ellişer lira verilir. 

İkinci Madde : İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihin
den itibaren meriyülicradır. 

Üçüncü Madde : tsbu Kanunun İcrasına Müda
faai Milliye, Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REtS — Efendim! Lâyihanın Heyeti Umumiyesi 
hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Maddelere ge
çilmiştir. 

Mektebi Harbiye ve Bahriye ile Tatbikatı Bayta
riye Mektebinden neşet eden efendilere teçhizat be
deli itası hakkında kanun. 

Madde 1. — Mektebi Harbiyeden çıkan ve do
nanmada tatbikatta bulunan efendilere ve Mülkiye 
baytar mektebi âlisinden baytar olarak neşet ve staj 
görmek üzere dahil oldukları Tatbikatı baytariye 

mektebini itmam edenlere teçhizatlarını ikmal için 
Müdafaai Milliye Vekâletinin 296 ncı teçhizat ve 
Bahriye Vekâletinin 310 ncu melbusat fasıllarından 
yüz ellişer lira verilir. 

REtS — Mütalâa var mı efendim? 

ALİ RIZA BEY (İstanbul) — Efendim! Madde
nin baş tarafında Mektebi Harbiyeden çıkan denili
yor. Sunun Mektebi Harbiyei Bahriyeden şeklinde 
tashihini teklif ediyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ŞAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! A1İ Rıza Beyin teklifleri ayrıdır. Esasen 
Mektebi Bahriyeden çıkanlar nazarı dikkate alın
mıştır. Hacet yoktur. Fıkranın Mektebi Harbiyeden 
çıkanlar suretinde kalmasını rica ediyorum. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Aynen efendim! 
Aynen reye... 

REİS — Başka mütalâa var mıdır efendim? (Ha
yır sesleri) Ali Rıza Bey! Tahriri teklifiniz yoktur. 
Ştı halde maddeyi aynen reyinize vaz ediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler 
işaret buyursunlar... Kabul olundu. 

TUNALI HİLMt BEY (Zonguldak) — Gene 
yanlış oldu. Ne Türkçedir, ne Arapçadır ne de Acem
ce! 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Geçti efendim, bi
rinci madde kabul edildi bitti.. 

REİS — Efendim! İki defa mütalâa var mıdır 
diye Riyaset sormuştur. Niçih mütalâam var diye be
yan buyurmadtnız? 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hakkı 
âliniz var efendim! Hakkı âliniz var. 

Madde 2. — İşbu kanun l Mart 1341 tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 

REtS — İkinci madde hakkında mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri) Kabul edenler işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Ka
bul olundu efendim. 

Madde 3. — İşbu kanunun İcrasına Müdafaai 
Milliye, Bahriye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Memur
durlar. 

REtS — Efendim! Üçüncü madde hakkında mü
talâa var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi kabul edenler 
işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyur
sunlar... Kabul olundu efendim, 

Bu kanunun mutazammın olduğu meblâğ tabii 
bütçeye konacaktır ve Mu\azeneİ Umumiye Kanu-
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nu da zaten tayini esami iîe kabul oîunacrJtîır. Bina
enaleyh zannediyorum bu kanun hakkında ayrıca 
tayini esamiye lüzum yoktur. (Yoktur sesleri) (Var
dır sesleri) 

Müsaade buyurulur nu efendim'.' Hangi kanun 
tayini esami ile reye konur, nizamnamede vardır. 
Müsaade ederseniz maddeyi okuyayım, mesele ta
vazzuh etsin. 

Madde 99. — Muvazene layihası ile vergi ihdas 
ve ilgasına veya tezyit ve tenkisine ve muahedata 
müteallik kanun lâyihaları hakkında doğrudan doğ
ruya reyi aleniye müracaat zaruridir. 

REİS — Şimdi bu kanun fıkralarım hangisine 
temas eder? Görülüyor ki, hiç birisine temas etmi
yor. 

MUSA KÂZİM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Tezyit ve tenkise taallûk ediyor. Öy!e bir kanunki, 
Muvazene Encümeni bütçeye mukabilinde para-koy
mak mecburiyetinde kalacaktır. Âdeta mecburen bu
nun icabettiğı masarifi koyacaktır. Bu kanunu redde
dersek konmayacaktır. Gerçi Muvazenei Umumiye 
Kanununun da tayini esami vardır ve onun zımnın
da da olabilir. Fakat bu kanunun reddi bankadır, 
Muvazenei Umumi yeye ait yüz milyon küsur lirayı 
reddetmek başkadır. Onun için yalnız bunu reddede
mez, fakat her hangi bir kanunu reddetmeye İmkân 
vardır. Onun için azayı kiramın reyini istimal etmek 
üzere o fıkrayı tatbikan bu gibi kanunların reye kon
ması vaciptir, (Vacip mi? sesleri) 

REİS — Fakat o kayıt, vergi ihdas ve ilgasına 
veya tezyit ve tenkisine aittiı. Bu, vergi değiidir, Ma
mafih aran buyurursanız btınıı da tayini esami ile 
reye koyalım. Daha ihtiyatlı olur. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Daha ih
tiyatlı olur. 

FERÎDUN FİKRÎ BEY (Dersim) - - Efendim! 
Meclisi Âlinin teamülü vardır. Bu kabil bütün kanun
lar şimdiye kadar tayini esami İle reye vaz ediliyor
du. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Celsenin nihaye
tinde reye müracaat edersiniz. Müzakereye devam 
edelim Reis Bey. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Müzakereye 
devam edelim, celsenin sonunda reye konulsun... 

REİS —• Efendim! Demin tayini esami İle reye 
konan iki lâyiha hakkında reyini istimal etmeyen ar
kadaş varsa lütfen istimal "buyursunlar. (Yok sesleri) 
Binaealeyh onlar hakkında istihsali ârâ hitam bul
muştur. 

Efendim! Bu kanun doiayısıyle Bahriye bütçesi-
n'n iki faslı tehir edilmişti. Ne buyuruyorlar? O fa-
sı Han şimdi intaç edelim mi? Yoksa kanunun tayini 
esami ile reye vazından sonraya mı tehir edfclim? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim! Encü
men hangi fasla ne miktar tesir yapacaktır, onu tes
pit etmiştir. Onun İçin şimdi çıksın... 

BAHRİYE VEKİLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Bahriye bütçesini çıkarıverelim, kanun kabul 
edildi demektir. 

REİS — Pekiyi efendim! Bütçede tehir ettiğimiz 
fasılların müzakeresine geçiyoruz. (Muvafık sesleri) 

A.) BAHRİYE BÜTÇESİ (Devam) 

BAHRİYE VEKÎLİ İHSAN BEY (Cebelibere
ket) — Efendim! 30S ncî faslın İkinci maddesi «za-
bitan, gedikli, efrat ve memurini askeriye maaşatı» 
dır. Bu fasla ilâvesini İstirham ettiğim makamın es
babı mııcibesi şudur. Heyeti Celileniz, bugün men-
subini askeriyeye zam kanununu kabul etti, Müda-
faai Milliye bütçesinde mensubu askeriye ismi altın
da tadat edilen, Bahriye bütçesinde İki isim ile yâd 
olunurlar. Bunun biri memurini bahriyedir. Mümey
yizler, müdürler, kâtipler ve hademeler vardır ki, bu 
kısma biz memurini bahriye diyoruz. Rütbesiz cer
rahlar, emime vv esnafatı askeriyeye de mensubini 
bahnye diyoruz. Halbuki Heyeti Celilenîzİn kabul et
tiği mensubjn içinde hepsi dahildir. Onun için ayrı 
ayrı fasıllara ,ayrı ayrı maddelere bugün kabul etti
ğimiz zammı tahsisat kanunu mucibince arz edece
ğim zammiyatın ilâvesini İstirham ediyorum, O da 
budur: 303 nci faslın ikinci maddesine (13 080) lira, 
kabul buymtan kanun mucibince bu faslın üçüncü 
maddesine : Mensubini baîıriyei askeriye maddesine 
- ki, aynıdır - (2 040) lira; sonra bu fasla altıncı mad
de olarak mütehassisini ecnebiye ücurat ve masarifa-
tı namiyle (45 000) liranın, zammını arz ve rica edi
yorum. Zaten kanunun müzakeresi huzuru âlinizde 
olmuştur. Bunları lütfediniz, bundan başka efendim! 
310 ucu faslın ismt «Melbusat ve teçhizattın» şimdi 
kabul buyurduğunuz o fasıl okunacaktır. 

Fasıl _ Lira 

320 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 1 170 628 
REİS — Reyi âlinize arz ediyorum. 320 nci faslı 

bu suretle kabul buyuranlar lütfen İşaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler lütfen İşaret buyursunlar... 
Kabul bu vurulmuştur efendim. 
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Efendim! Şimdi 310 neti fasıl kaldı. Halbuki de
min arz ettim, kanun bchemahal tayini esami ister 
diye, mütalâa dermeyan buyrııldu. 

Binaenaleyh o kanun tayini esami ile reye vaz 
olunup neticesi alınmadıkça bu faslı reye koymak 
imkânı yoktur. (Yarın sesleri) (tskân bütçesine bağla
yalım sesleri) Tayini esamiye başlıyoruz efendim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Celsenin nihayetin
de reye konsun efendim. 

REİS — tyi ya, işte nihayeti efendim. (Ârâ isti
mal edildi) Reyini vermeyen arkadaşlar lütfen isti
mal buyursun... İstihsali ârâ hitam bulmuştur efen
dim. 

-Efendim! Kanunların neıİceİ arasını arz ediyo
rum: 

22 Teşrinievvel 1339 tarih ve 360 numaralı (Berrî 
Bahıî, Havaî ve jandarma eıkân ümera ve zabıtan ile 
memurin ve mensubini askeriye maaşat ve tahsisatı 
fevkalâdeleri hakkında) kanuna müzeyyel kanuna 
148 mebus iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. 145 
kabul, 3. ret vardır. Binaenaleyh kanun 145 rey ile 
kabul edilmiştir. 

Erkânı Harbiyei Umumiye Reisinin makam tah
sisatına dair kanuna 146 mebus iştirak etmiştir. Mua
mele tamamdır. 127 kabul, 18 ret, 1 müstenkif var
dır. Reyin birisi de sonradan verilmiştir. Şu halde 
kanun 127 rey ile kabul edilmiştir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENt NAMI
NA ŞAKIR BEY (Çatalca) — Mensubini askeriye
nin tezyidi maaşatı hakkındaki kanun dolaytsıyle 
zammı teklif edilen miktarlara encümenimiz taraf
tardır. Mütehassisini ecnebiye ücurat ve masarif atı 
namiyle ilâvesi teklif edilen altıncı maddeye gelince, 
esasen geçen sene bu hususta Maliye bütçesine vaz 
edilmiş olan tahsisatın bu sene her vekâlet bütçesinde 
ayrı ayrı gösterilmesi kararı umumî İktizasındandır. 
Binnaenaleyh Encümenimiz buna da muteriz değil

dir. Bunlar kabul edilince faslın yekûnu (573 745) 
liraya baliğ olur. Bu suretle reye vazını rica ederim. 
(Reye sesleri) 

REİS — Efendim! Bahriye S'ekâleti bütçesinin 
308 nci faslının ikinci, üçüncü maddelerinde yapılan 
tadilât şimdi arz ettiğim kanuna müstenit olduğu 
için ayrıca reye vaz'ına hacet yoktur. Yalnız bu fas
la altıncı madde olarak, mütehassisini ecnebiye ücu
rat ve masarifi namiyle 45 000 liranın ilâvesini Vekil 
Bey teklif ediyor, encümen de kabul ediyor. Binae
naleyh bunu reyinize arz ediyorum. Bu teklifi kabul 
buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... Kabul etme
yenler lütfen İşaret buyursunlar... Kabul olunmuştur. 
Şu halde faslın yekûnunu (573 745) lira olarak kabul 
buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ NAMI
NA ŞAKIR BEY (Çatalca) — 310 ncu fasılda gene 
bu kanuna müteallik olması itibariyle tehir edilmiş
ti. Kanun mucibince Mektebi Bahriyeden donanma
da tatbikat gören mülâzımlara verilen yüz ellişer 
liralık teçhizat bedeli olarak bu fasla (4 950) lira 
zammını rica ediyorum. Faslın İsmi de «Melbusat ve 
teçhizat» olacaktır. Yani «Teçhizat» kelimesi ilâve 
olunacaktır. Binaenaleyh Melbusat ve teçhizat masa
rifi olarak 310 ncu fasla (4 950) lira zammolunacak-
tır. Bunların kabulünü Heyeti Celileden arz ve İstir
ham ediyorum. 

REİS — Efendim! 310 ncu faslı tayin edecek ka
nunun neticei ârâsı henüz taayyün etmediğinden re
ye koyamayacağım. Efendim! O kanun hakkındaki 
neticeyi arz edeyim: Reye iştirak eden arkadaşlarımı
zın adedi 103'tür. Binaenaleyh muamele tamam de
ğildir. tkînci defa reye konacaktır. 

Yarın bermutat İçtima edilmek üzere celseyi ta
til ediyorum. 

Hitamı Müzakerıi; Saat : 5.20 
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il Teşrinievvel 1339 tarih ve 360 numaralı (Benî, babri, havai ve jandarma erkân, ümera ve zabitan İte 
memurin ve mensublni askerîye nıaaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkmla) Kanıma miizeyyel Kanunun neti-

cei ârftsı 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANKARA ' 
A1İ Fuad Paşa. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BtGA 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddİn Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 

Şükrü B. 
BOZOK 

Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CAN1K 
Cavid Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
ihsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B, 

R.eye iştirak edenler : 149 
Kabul edenler : 146 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

3 
— 

(Kabul edenler) 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
tsmail Kemal B. 
İsmet B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKlR 
Cavid B. 

Feyzi B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddirı B, 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B, 
Raif Ef. 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ah Cenani B. 
Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. 
Dr. Hakkı Şİnasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdı B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururİ B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Mehmed Vehbi B. 
Osman Niyazi B, 

KARS 
Agaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B, 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr, Halid B. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Mahmud Nedim B. 
Reşİd Ağa 

İM — 



MARAŞ 
Hacı Ahmed Ef. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

Necip B. 
MERSİN 

Besim B. 
MUŞ 

Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Halİd B. 

t : 86 

ORDU 
Faik B. 
Hamdı B. 

RİZE 
Ali B: 

Ekrem B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Reşat B. ' 

SÜRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 

BURDUR 1 
Hüseyin Bahı •i B. 1 Cafer 

24 . 3 . 1341 C : 2 

StVAS 

Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 
Mahmud B, 

TEKİRDAĞ 
Cemil B, 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 

(Reddedenler) 

Nebîzade Hamdi B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef, 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

EDİRNE 1 KARESİ 
Tayyar Paşa 1 Hulusi B. \ 

— 185 
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Erkânı Harbiye! Umumiye Reisinin Makam Tahsisatına dair Kanunun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

] 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B, 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâkİ B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Paşa 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

leye iştirak edenler : 146 
Kabul edenler : 127 
teddedenler : 
vlüstenkifler ; 

18 
1 

(Kabul edenler) 

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

DİYARBEKİR 
Cavİd B. 
Feyzi B. 
Mehmet B. 
Zülfi B, 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmid B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUGRUL 
Halil B, 
Rasim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenan i B. 
Hafız Şahin Ef. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

HAKKARİ 
Asâf B. 
Nazmı B. 

İSPARTA 
Mükerrcm B, 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Ali'Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B, 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi _B, 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Ali Sururi B. 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavİd B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 
Ömer B. 

KASTAMONU 

Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Riza B. 

KONYA 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef, 
Natm Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 

Ahmet Ferit B, 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Mithat B. 
Tahsin B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 
Necip B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

— 18<î 



Ata B. 
Halid B. 

Hamdı B. 
RİZE 

Ekrem B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Reşat B. 

t : W 

,,;•„ ,...., StİRB. 
Halil H u y ^ , . , 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep ZUhttt B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki fi 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

Mahmut B. 
TEKFURDAGI 

^ C e m i l B ^ ^ *»**: . 
TRABZON^* ^ 4 * T . 

Hasan B. ""''"' 
Nebizade Hamdf fi;« 
Süleyman Sırrı Ef. 

*Sefüç%. 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

•jr 

VAN 

ibrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B, 
Tunalı Hilmi B. 

* (Reddedenler) 

ANKARA 
Ali Fuat Pas» . 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ELAZİZ 
Naci B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. -
Raif Ef. 
Ziyaettin Ef. 

İZMtr 
Ahmet Şükrü B. 

KONYA 
Ahmet Hilmi B. 

Dr. Halit 8. 
Zeki B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmet Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

ORDU 
Faik B. 

SARUHAN 
Abidra B. "-•'' f 

SÎVAS 
Halis Turgut B. ,-

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

-(Müstenkif) 

ZONGULDAK 
Halil B. ''" 

*>m<m *-: 

r . * « > •." y 

• Ü t -

t-r- 117. ^ 
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1 Reddedenler 
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1 

AMASYA 
Nafiz B. 

-AİN&yRA. . 
A!i Fuad Pa$a''.;••.-. 

ANTALYA 
Ahmed Saki S. 
Hasan SıtkiBi " 
Rasih Ef, : 

Şefik B. 
BtGA 

Şükrü B. 
BİTLİS 

Muhiddin Nâmı B, 

BOLÜ 
Dr. Emin Cemal B. 
Şftkrü B. 

BOZOK 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki Et. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 

CANİK 
Cavid Para 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Pasa 
ihsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

^ < ;-:V-î;i\-.< i 

&*** etenler) 

DERSİM 
Ftridun Fikri B, 

DİYARBİRtRv 
Feyzi B. 
Zülfi B. ; • v 

BtAZıZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. " 

FRTUGRUL 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit U 

ERZURUM 
Câıim Ef. 
Raif Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 

Hafız Şahin Ef. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhiddin B. 

HAKKARİ 
Nazmı B. 

İSPARTA 
MÜkerrem B. 

İSTANBUL 
Ah Rıza B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa. 

İZMİR 
KAmiLıB* 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

İZMİT ' 
Ahmed Şükrü B. 
İbrahim B. 
Saffet B. 

KANGTRI 

Mustafa Abduthalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
« 9 » B. 
KARAHtSARI ŞARKİ 

ÂttSururi Bf. 
İtARESİ 

Haydar Adil B. 
Hulusi B. 
Mehmed Vehbi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B, 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rİza B. 

KONYA 
Fuad B. 
Musa Kâzım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

(Nisajtjçfctur.) 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 

MAjtAŞ '•' '•" 
MUbat B. 

MARDİN 
Abdürrezak B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

RİZE 
Fuad B. 
Rauf B. 

SARUHAN 
Abİdin B. 
Reşat B. 
Vastf B. 

SttRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİNOP 
Recep ZUhtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 
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TRABZON 

Ahmed Muhtar B. 
Rahmi B. 

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 

Hakkı B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Tunaü Hilmi B. 

(Müstenkif) 

HAKKARİ 
Nazmı B. 

t * * 4 ^ > * *>m<* 
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