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Münderecat 

1. — ZAiBTI SABIK HULÂSASI 

2.—SUALLER 

Sayfa 
2CI1 

acıı 
1. — İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin; 

Musul meselesi hakkında Başvekâletten sual tak
riri ve İsmet. Paşa'nın cevabı 201:202 

3. — EVRAKI VARÎDE 

Mazbatalar 
1. — İstikraz olunan mebaliğ mukabilin

de emvali gayrımenkulenin teminat iraesine 
mütedair 25 şubat 1328 tarihli Kanunun onuncu 

202 

202 
202 

Lâyihalar 
1. — Türk Ceza Kanunu Lâyihası (1/782) 
2. — Tünk Tayyare Cemiyetimin posta 

münakalâtı ücuratından muaf tutulan mües-
sesat meyanma ithali hakkında kanun lâyi
hası (1/796) 202 

202 S Teklif 
î. — İzmir Mebusu Ahmet Münir Beyin; 

(Ford) ve bu sistemdeki otomobillerin gümrük 
resminden istisnası hakkındaki teklifi kanunisi 
(2/514) 202 

202 

Sayfa 
maddesinin tefsiri hakkında Başvekaletten 
mevıüt (3/433) numaralı tezkere ve Tapu 
Encümeni mazbatası. 202 

2 — Gazete ve kitap kâğıtlarıyla matbaa 
âlât ye edevatının gümrük resminden muafiye
tine mütedair 9 Kânunuevvel 1336 tarihli Ka
nunun 1342 sıenesıi Martından itibaren ilgası 
hakkında (1/730) numaralı kanun lâyihası ve 
Maarif ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları, 20? 

3. — Gümüşaıne Mebusu Hasan Fehmi 
Beyin; emval ve emlâki düşman, usat ve has-
bellüzum hükümet tarafından tahrip edilmiş 
olanların maliyeye intikal eden emlâk müza
yedelerinde alacakları mesken bedellerinin 
Mahsubu Umumî Kanunu mucibince takas ve 
mahsubuna Maliye Vekâletinin mezuniyeti 
hakkında (2/484) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddine dair Kavanini Maliye ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 202 

4. — İstanbul Emval Eytam Sandığının 
mülga Maliye Nezaretine ikraz eylediği me-
•baîüğin tediyesi için 1339 senedi ma&yesü 
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Sayfa 
bütçesinde açılacak faslı mahsusa dört yüz 
bin lira tahsisat ilâvesine mütedair olan 
kanun lâyihasının Meclisçe henüz tasdik edil
memiş olmasına binaen, meblağı mezburun 
1340 Senesi Bütçesine ithali hakkında Başve
kâletten mevrut (3/234) numaralı tezkere ve 
tayini muameleye mahal olmadığına dair Mu
vazeneı Maliye Encümeni mazbatası. 202 

5. — Muhtelit kanunların suveri tatbikiye-
sinde vuku bulan yanlışlıkları mutazammın olup 
münderecatları itibariyle muhtacı tefsir görü
len dört istida hakkında (58/6) Numaralı İstida 
Encümeni mazbatası ve tayini muameleye ma
hal olmadığına dair Kacanini Maliye ve Mu-
vazenfâi Maliye encümenleri mazbataları. 202:203 

6. — Vesaiti Nakliye Komisyonunun suretli 
teşekkül ve vazaifi hakkında (1/711) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye . Encümeni maz
batası. 203 

Tezkere 203 
1. İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Be

yin istifasına mebni Maarif Vekâletinin İzmir 
Mebusu Mustafa Necati Beye tevdi edildiği 
hakkında Cumhuriyet Riyasetinden mevrut 
tezkere, 203 

Takrir 203 
1. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin; İz

mir'e Hükümetin getirmiş olduğu on silin-

Sayfa 
dirden ikisinin Denizli'ye gönderilmesi temenni-
yatına dair takriri. 203 

Evrakı Saire 203 
1. — îrtica hareketini teessüf ve teessürle 

'töFıin eylediikOıenine dair Giresun'dan mevrut 
telgraflar, 203 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 203 

İ. — Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu 
muvakkatinin üçüncü faslının meclisi idare 
teşkilâtına ait altmış ikinci ve altmış dördüncü 
maddelerinin tadili hakkında (1/715) numaralı 
kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazba
tası, 203:204 

2. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
22 mart 1330 tarihli beşinci muaddel madde
sinin tefsiri hakkında (3/456) numaralı Baş
vekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye ve 
Müdafaai Milliye encümenleri müşterek maz
batası, 204:205 

3. — (Tedeyyün Kanunu) lâyihası (1/694) 
ve iskân ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları. 205:212 

4. — Bazı Devairin senei haliye bütçele
rine tahsisatı munzamma ilâvesi ve muhtelif 
fasıl ve maddeler arasında münakale icrası 
hakkında (1/767) numaralı kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 212:222, 

i 223:224 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,30 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Talât Bey (Çankırı) 

• 

iREİÎS — Celseyi açıyorum efendim; 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

"RI0ÎS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Yirmiyedinci tçtinıa 

19 Kânunuevvel 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
(Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı salbılk hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Zabıtanın sureti terfileri, Kazanç Vergisi ve İma
lâtı Harbiye Müdiriyeti Umumiyesinin teşkilâtı hak
kındaki kanun lâyihalarının iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi kıraat edMi. 

lldarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakkatinin 
alteıışikinoi ve altmışdördlüncü maddelerinim muaddel 
kanun lâyihası bir müddet müzakereden sonra verilen 
takrirlerle birlikte Encümene iade olundu. 

İdarei Umumiye Vilâyat Kanunu muvakkatinin 
126 ncı maddesi makamına kaim olan kanunun birin
ci maddecinin tadili hakkındaki teklifi kanuninin bi
rinci müzakeresi icra ve bir maddesi tadilen ve me-
vadı sairesi aynen kalbul edildi. 

Âşairi seyyarenin iskânına dair olan teklifi kanunî, 
on beş gün zarfında tetkik ve iade edilmek üzere Da
hiliye ve îskân Encümenlerine tevdi olundu. 

1 — İstanbul Mebusu Edip Servet Beyin; Musul 
meselesi hakkındaki suali ve Başvekil İsmet Paşa Haz
retlerinin şifahî cevabı. 

REtS — Efendim; İstanbul Mebusu Edip Servet 
Beyin Musul meselesi hakkındaki sual takririni Baş
vekâlete havale ediyoruz. 

ıfetanbul Mebusu Edip Servet Beyin Musul me
selesi hakkındaki sual takriri, okunacaktır : 

Derviş oğlu Çolak Mahmut hakkında affı hususî 
istühsalne dair olan Adliye Encümeni mazbatası kı
raat ve cereyan eden müzakere neticesinde yeniden 
tahkikat yapılması için evrakm Başvekâlete tevdii ka-
rarigir oldu. 

Mücadele günlerinde hudut haricinde kaldıkları 
için silki alskeriden tart edilmiş olan bazı kesan hak
kında Sinop Mebusu Recep Zühıtü Beyin takriri kıra-. 
at ve Başvekâlete havale olundu. 

11 Teşrinievvd 1338 tarihli altıncı Avans Ka
nununun sekizinci maddesine müteallik Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası kalbul edildikten sonra 
bu mesele hakkında Kavanini Maliye Encümenince 
tanzim edOlmiş olan teklifi kanuninin ikinci defa mü
zakeresine geçilerek reddedildi. 

Evkaf Müdiriyeti Umumiyeisnin 1341 senesi büt
çesine tahsisatı munzamıma ilâvesine dair olan ka^ 
nun lâyihası müzakere ve bir maddesi tadilen ve me^ 
vadi sairesi aynen kabul ve kanunun heyeti umumi-
yesi tayini esami ile reye konularak ekseriyetle ka
bul edildiği bittebliğ pazartesi günü içtima edilmek 
üzere celse tatil olundu. ? 

Zaptı sabık hakkında bir mütalâa var mı? (Ha
yır sesleri) Aynen kabul edilmiştir. 

Riyaseti Celiieyd 
(Meclisi Akvamın Musul Vilâyetimiz hakkında ver

miş olduğu haksız karar için Hükümetimizin ne gibi 
mukabil bir karar ittihaz ettiğinin hemen ıbu celsede 
Başvekil Paşa Hazretleri tarafından izalh ve beyan 
buyuninrasını rica ederim efendim. 21 . 12 . 1341 

İstanbul 
Edip Servet 

2. — SUALLER 

— 201 — 
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3. — EVRAKI VARİDE 

riciye VöklMimizin avdetini bekliyoruz. (Muvafık ses
leri) 

REÎS — Efendim; Haricîye Vekilinin avdetinden 
isonra suale cevap vereceklerini 'beyan buyuruyorlar. 

,KI VARİDE 

BAŞVEKİL İSMET PAŞA (Malatya) — Edip 
Beyefendinin sualine arzı cevap ediyorum. Bu mese
le için Meclise arz olunacak etraflı malûmatı, Büyük 
Meclisin, Başmurailıhasrmuz ve Hariciye Vekilimiz
den dinleyeceğini tahmin ediyorum. Bu sebeple Ha-

Lâyihalar 
1. — Türk Ceza Kanunu lâyihası. (1/782) 
REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
2. —̂ Türk Tayyare Cemiyetinin posta münakalâ

tı ücuratından muaf tutulan müessesat meyanına ithali 
hakkında kanun lâyihası. (1/796) 

'REİS — Fosta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine havale edilmiştir. 

Teklifler 
1. — İzmir Mebusu Ahmet Münir Beyin; (Ford) ve 

bu sistemdeki otomobillerin gümrük resminden istis
nası hakkındaki teklifi kanunisi. (2/514) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — İstikraz olunan mebaliğ mukabilinde emvali 

gayrimenkulenin teminat iraesine mütedair 25 Şubat 
1328 tarihli Kanunun onuncu maddesinin tefsiri hak
kında Başvekâletten mevrut (3/433) numaralı tezke
re ve Tapu Encümeni mazbatası. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

2. — Gazete ve kitap kâğıtlarıyle matbaa âlât ve 
edevatının gümrük resminden muafiyetine mütedair 
9 Kânunuevvel 1336 tarihli Kanunun 1342 senesi mar
tından itibaren ilgası hakkında (1/730) numaralı ka
nun lâyihası ve Maarif ve Muvazenei Maliye Encü
menleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

3. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin; 
Emval ve emlâki düşman, usat ve hasbellüzum hü
kümet tarafından tahrip edilmiş olanların Maliyeye 
intikal eden emlâk müzayedelerinde alacakları mesken 
bedellerinin Mahsubu Umumî Kanunu mucibince ta
kas ve mahsubuna Maliye Vekâletinin mezuniyeti hak
kında (2/484) numaralı teklifi kanunisi ve reddine da
ir Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye Encümen
leri mazbataları. 

RiEÎS — Okunacaktır. 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Reis Pa

şa Hazretleri; Encümen mazbatası reddi tazaimmun 

eder. Bendeniz teklifimi müdafaa edeceğim. Onun 
için ruzna'mıeye alınmasını teklif ve rica ederim. 

REİS — Ruznameye alıyoruz efendim. 
4. — İstanbul Emval Eytam Sandığının mülga Ma

liye Nezaretine ikraz eylediği mebaliğin tediyesi için 
1339 senei maliyesi bütçesinde açılacak faslı mah
susa dört yüz bin lira tahsisat ilâvesine mütedar olan 
kanun lâyihasının Meclisçe henüz tasdik edilmemiş 
olmasına binaen meblâğı mezburun 1340 senesi bütçe
sine ithali hakkında Başvekâletten mevrut (3/234) 
numaralı tezkere ve tayini muameleye mahal olmadı
ğına dair Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

IR03ÎS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celliley© 
tlstanbul Emvali Eytam Sandığından mülga Mai -

ye Nezaretine ikraz olunan melbaîiğin tediyesi için 
1340 bütçesine 400 000 liranın ithaline dair Baş
vekâlet tezkeresi tetkik edildi. Salifüzziikir mebaliğ 
1340 senesi Maliye Bütçesiyle kabul edilmiş olduğun
dan, muameleden müstağni 'kalan işbu tezkerenin Ri
yaseti Celiieye takdimi karargir oldu. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çankırı 
Mustafa Albdülhalik 

REİS — Encümen mazbatasını kaibul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Kaibul etmeyenler lütfen elleri
ni kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

5. — Muhtelif kanunların suveri tatbikiyesinde 
vukubulan yanlışlıkları mutazammın olup mündere-
çatları itibariyle muhtacı tefsir görülen dört istida hak
kında (58/6) numaralı İstida Encümeni mazbatası ve 
tayini muameleye mahal olmadığına dair Kavanini 
Maliye ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Okunacaktır ? 

Riyaseti Oelifeye 
(Mahsubu Umumî Kanununun birinci maddesinin 

tefsirine dair olup Kavanini Maliye Encümeni Riya
setinin takririnde mevzubahis edilen mazbata Encü-
menlimizin 5 Kânunuevvel 1341 tarihli ve (71) numa-
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ralı mazbatasıyîe birlikte Heyeti Umumiyenin 14 Kâ
nunuevvel 1341 tarihine müsadif yirmidordüncü içti-
maında blmüzakere intaç edimiştir efendim. 

Muvazentıi Maliye 
Encümeni Relisi 

Çankırı 
Mustafa Albdülhalik 

RîEtS — Efendim; Encümen mazbatasını... 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Trabzon) — Reis Pa

şa Hazretleri; 7 Teşrinisani celsesinde onlar hakkın
da Adl'iye Endülmeni mazlbatasmdan başka lâyihalar 
vardı. Buralar ile birleşip buraya sevkolumması Kon
ya Mebusu Musa Kâzım Bey tarafından teklif olun-
rnıuiş ve o yolda iade edilmişti. Şimdi gelen şu lâyi
hada Adliye Encümeninin mazbatası yoktur. Eslbabı 
mucilbesini saJâhiiyetstarlar beyan etsinler. Rumları ica-
beden şeyler var mıdır? Omları beyan etsinler, ya Mali
ye Vekili Rey veyahut mazbata muharriri bunun esbabı 
mucîbesini Meclise arz etsinler. Fındık meselesi de 
hu dört istida tneyanındadır. Geçen celsede o mesele 
mevzubahis olduğu vakit sadet haricindedir, gelme
miştir denildi. Şimdi ona dair izahat versinler!.. 

MUSTAFA ABDÜLHALtK BEY (Çankırı) — 
Müzakere istiyor, ruznaımeye alınsın, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ruznameye alin, Reis Paşa... 

iRBÎS — Efendim; anlaşılıyor ki mesele müzake
reye lüzum gösteriyor. Onun için ruznameye alıyo
ruz. 

6. — Vesaiti Nakliye Komisyonunun sureti teşek
kül ve vazaifi hakkında (1/711) numaralı kanun lâyi
hası ve Dahiliye Encümeni Mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

4. — MÜZAKERE El 

REİS — Efendim; müzakere edilecek mevada 
geçiyoruz. 

1. — tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu muvakka
tinin üçüncü faslının Meclisi İdare teşkilâtına ait alt
mış ikinci ve altmış dördüncü maddelerinin tadili 
hakkında (1/715) numaralı Kanun Lâyihası ve Dahi
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendiim; bunun müstacelen ve tercihan 
müzakeresi Meclisi Âltiniin kararı Miızasındamdi'r. 

DAHİLİYE ENCÜMENİ REİSİ ERUREKÎR 
HAZIM REY (Niğde) — Bir sehiv var efendiim, «Ka
zaların azası meyanrnda ŞihMye memuru» deniliyor. 
Halbuki Sıhhiye memuru eğil, Hükümet tabibidir. 
O suretle tashihini rica ederim. 

Tezkereler 
/. — İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin 

istifasına mebni Maarif Vekâletinin İzmir Mebusu 
Mustafa Necati Beye tevdi edildiği hakkında Cumhu
riyet Riyasetinden mevrut tezkere 

REİS — Okunacaktır: 

Rüyüık Millet Meclisi Riyaseti Cefliilesine 
İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Reyin ahvali 

sihhıiyesi hasebiyle vukubulan istifasına mebni inhi-
lâl eden Maarif Vekâletimin, Başvekâlettin imtllhap ve 
işari veçhile, İzmir Mebusu Necati Reye tevdi tasdik 
edilmiştir. Keyfiyeti Meclisi Âlinikı ıttılaına arz ey
lerim efendim. 

Reisicumhur 
Gazi Mustafa Kemal 

(Allah muvaffak eylesin sesleri), (tebrik ederiz 
sesleri). 

Takrirler 
/. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, İzmir'e Hü

kümetin getirtmiş olduğu on silindirden ikisinin De
nizliye gönderilmesi temenniyatına dair takriri. 

REÎS — Temenni mahiyetindedir, Başvekâlete 
havale ediyoruz. 

Evrakı Saire 
/. — İrtica hareketini teessüf ve teessürle telin 

eylediklerine dair Giresun'dan mevrut telgraflar. 

REİS — Vardır, Divandan münasip cevap yazı
lacaktır. 

KADRİ AHMET REY (Siverek) — Geç kaûmış; 

tLEN MEVAD 

REİS — Bfemdim; kamunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI REY (Bozok) — Kanun 
Encümenle tevdi edildikten sanıra, encümen heyeti 
umumiyesıi içtJma ederek müzakere etmiş ve karar 
defterine geçerek mazbatası yapimış ve öyle bura
ya gelmiş değildir. Görüldüğü g'bi üç imza ile gel
miştir. .Halbuki uzun uzadıya müzakere edüeeekfcirj 
Meclisi Mebusan Kanununu tadil ediyor, Belediye Ka
nununa taalluk ediyor. Omun ;çin encümenin heyeti 
umumiyesi 'bunu müzakere ederek bir şekli mahsus 
verecek, ondan sonra reis ile mazbata muharriri im
za edip makamı âlinize taJkd'm edecekti. Böyle olma
mış. Meselâ MecM Mebusan Kanununun bu kanu-

— 203 — 
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na muhalif olan ahkâmı mülgadır diye yazılmak lâzım 
'gelir. Bunlar için tetlkükat lâzım ıgelıir. Sonra encüme
nin azalarına hürmet etmek icap eder. 

AHMET MÜNlR BEY (İzmir) — Efendim; ge
çen celsede tadil olunan maddelerin yeni'den tadil 
olunması halklkında müstacel bir ikarar ittihaz buyrul-
muştu. Bu Ikairar üzerine Dahiliye Encümeni Reisli ve 
mazbata muharriri ve kâtibi ile Encümenden itki zait 
da hazır olduğu halde toplanıldı. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kimdir o? 
AHMET MÜNİR BEY (İzmir) — Galip Beyefen

di. Faik Beyin de malûmatı vardır. 

'İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Malûmatla 
olmaz efendim. 

AHMET MÜNİR BEY (Devamla) — Toplanıldı. 
Fakat yalnız üç imza ile bu tadilâtı yaptık efendim. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Ortada usulü
ne muvafık bir mazbata yoktur. Binaenaleyh bu, 
ımüzakere Edilemez. Mazbata tekrar Encümene gitsin, 
usulüne muvafık bir tarzda gelsin. 

REİS — Neyi Encümene verelim? 
MUSA KÂZIM BEY (Konya) — İşte bu maz

batayı. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Reis Paşa 

Hazretleri, Dahiliye Encümeni ya vardır, yahuitta, yok. 
Varsa Dahiliye Encümeninin ittihaz edeceği karar
ları ahp Meclis© göndermek lâzım gelir. Yoksa yalnız 
reis ve mazbata muharririn hodbehod mazbataları 
'Meclisi Âlide müzakere edilemez. 

REİS — Efendim; Encümenin müaimelai dahili
yesinle ait bir söz geçmektedir. Riyasete mazbatalar, 
reis ve mazbata muharririnin imzasiyüe gelir. Encü
men dahilinde ıbütün azanın iştira!ki ile müzakere edil-
memişse şimdiye kadar Makamı Riyaset ondan ha
berdar değildir. 

AHMET MÜNİR BEY (İzmir) — Encümenden 
beş zait haberdardır. Huzuru Mecliste tadil edilmiştir. 

GALİP BEY (Niğde) — Bendeniz de vardım efen
dim. 

REİS — Efendim; encümenlerin asgarî kaç kişi 
lüle toplanıp (içtima edebileceği nizamnamede musar-
(rahtıır. <İBeş sesleri) Eğer o miktar aza toplanıp karar 
vermişse mesele yoiktur. Ydk eğer, ekseriyeti . ma
ilime yoksa tabiî kabul edilemez. Mazbata keenlem-
yekundur. İaıde ederiz. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Kara- yok
tur. Reis. Paşa Hasretleri getirsinler karar defterini, 
hangi aza (toplanmış ve iımıza etmiş? 

AHMET MÜNİR BEY (Çorum) — Burada, Mec
listin huzurunda yapılmıştır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozuk) — Encümenin 
(günleri ımuayyenidlir. Fakat davetsiz içtima edemez. 
Resmen de davet valki olmamıştır. Eğer Encümen iç
tima etmişse karar defterine muvazzah mazbatası ya
zılır. Sonra reis ve mazbata muharriri ve aza, yapılan 
mazlbaitayı imza eder. Buraya gelir. Bundan bizim 
malûmatımız yoiktur. 

REİS — Efendim; Encümen bu 'mazbatayı geri 
alır, topluca müzakere eder ve Heyeti Umuımıiyeye 
gönderir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yaffinız bir 
şey rica edeceğim Paşa hazretleri.. Badema bu gibi 
şeyler tekerrür etenesin!, (handeler). 

RAGIIP BEY (Kütahya) — Reis Paşa hazretleri; 
şimdiye kadar Encümenler beş aza ile içtima edebili
yor ve verdikleri İkarar da bu Mecıliıse geliyor ve ye
tiyor. Fakat Encümene devam etmiyor, sonra bura
da iltiraz ediyoruz ki encümende bulunmayan aza
nın burada hakkı itliraızi olaımaz. Binaenaleyh mazba
tanın ve tadilin derhal mevkii müzakeıreye vaizini tek-
!liif 'öderim. (Gerlti sesleri). 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Encümene 
devam dtlmiyen yok, hepimiz geliyoruz. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim. Nizamna-
mei dahilîî mucibince encümenin içıtitaa edeceğinden 
aza haberdar edilir. Eğer ha'berdar edildikten sonra 
gelmemişlerse söz (Söylemeye halkl'aırı yoiktur. Madem 
(ki burada itiraz ediyorlar, haklarını dinlemek tabiidir. 
(teamül var sesleri). 

REİS — Efendim; raznamemizin ilk'inci maddesin-
deiki kanıunun likinci müzakeresi için lâzılm olan za
man geçmiştir. Onun müzakeresine başlıyoruz. 

2. — Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 22 Mart 
1330 tarihli beşinci maddesinin tefsiri hakkında (3/456) 
numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Muvazenei Maliye 
ve Müdafai Milliye encümenleri müşterek mazba
tası (i) 

Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun beşinci maddesini 
muaddil 22 Mart 1330 tarihli Kanunu muvakkatin 

tadili hakkında kanun 

Madde 1. — 22 Mart 1330 tarihli Kanunu muva-
katle tadil edilmiş olan Askerî Tekaüt ve İstifa Kanu
nunun beşinci maddesi 'berveçbiati tadil olunmuştur: 

«Umumî veya mevziî seferberlıiğıe iştirak eden 
berrî, bahrî, havaî ve jandarma erlkân, ümera, zabi-
tan ve memurin ve mensubini askeriyenin telkaüt 
müddetinin hesabında ilân harpten akdi sulha kadar 

(/) Birinci müzakeresi 24 ncü içtima zaptındadır. 
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geçen zamarı bir seneden dûn ise bir sene ve bir se
neden fazla ve iki seneden dûn ise iüki sene ve daha 
fada ise bu nispet üzere zam icra olunur,» 

REİS — Efendilin; birinci madde hakkında tadil 
teklifi yoktur. İkinci defa müzalkieresidir. Maddeyi 
reyimize arz cdüyorum. Kaibul edenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edimiiştlir. 

Madde 2 .— İşbu muaddel maddenin hükmü ital
ya, Balkan Harpleriıyle Harbi Umumîye de şamuld'ir. 

REİS — İkinci maddeyi kabul edenler el kalidır-
sm.. Kabul eltmüiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 3. — Askerî Tekaüt ve tsıtifa Kanununun 
•beşinci maddesini muaddil %1 Marit 1330 tarihi ka
nunu muvakkat iliga olunmuştur. 

REİS — Üçüncü maddeyi kaibul edenler el kal
dırsın.. Kaibul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
me ştıir. 

Madde 4. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Dördüncü maddeyi kabul edenler el kal
dırsın.. Kabul etmiyenler di kaldırsın.. Kabul edil-
•miştir. 

MADDE 5. — işbu kanunun icrasına Mıüdafaai 
MÜye, Bahriye, Dahiliye, Maliye vekilleri me
murdurlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — (işbu ka
nunun ahkâmının icrasına) denilecek. 

REİS — işbu kanununun ahkâmının icrasına di
yor. Maddeyi hu suretle kafbu! edenler el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Efendim; kanunun heyeti umumıiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın.. Kabul et
miyenler el kaldırsın.. Kabul edilmıişjtiı. 

3. — (Tedeyyün Kanunu) lâyihası (1/694) ve İs
kân ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Efendim; malûmuâliniz bunun hakkında 
müstaceliyet kararı vardır, heyetti uımumiyesi hakkın
da .söz istiyen var mı? 

REŞİT BEY (Malatya) — Bu maddei kanuniıyeler 
rnıuvafıktır. Leh ve aleyhinde bir şey arz etmiyeceğûm. 
Yalnız şunu arz edeceğim ki esbabı mucibe lâyihasın
da hududu millî haddinden gelen mültecilere emlâki 
milliyeden - arazii mill'iyeden - arazi ve verilecek ve 
bunlar yirmi sene zarfında aiınacaklti'r, filan diyor. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur._ 

Halbuki 1341 senesindeki Muvazenei Umumiye Ka
nununda 23 ndü madde olarak bir madde geçrmi'ştir 
ki Heyebi Celilenizoe malumdur. Onda bu gibi ara
ziye oiivar bulunan ehli zürnaa iki yüz dönümü teca
vüz etmemek üzere arazili mill'iyeden arazii verilecek
tir diye bir kayut vardır. Eğer bu kanunu heyeti umu-
miyesiyle kabul edecek olursak acaba o madde ile te
zat teşkil etmez mi? (O, bir ısene içindir sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Btim'ez. 

REŞİT BEY (Malatya) — Eder efendim.. Çünkü 
bu Lâyihai Kanuniyeyi aynen kaibul edersek o mad
dei karuuniyenin hükmü kalmıyacaktır. Sonra o Mu
vazeneli Umumiye Kanunu - 'söylendiği gibi - bir sene 
için değildir. O tadil olununcaya kadar mutlak ve 
muteberdir. Sonra om adde ile de tearuz eder beye
fendiler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tearuz ötmez. 

REŞİT BEY (Malatya) — Eder efendim eder. Bu
nun içlin şimdi, yani hududu millî haricinden gelen 
mültecilere arazii emiriiye verilipte meskûn olan ve 
asırlardan beri vatana cedbecet bilfil ıbedenen hizmet 
etmiş Olan adamlara arazi vermemek muvafııkı adalet 
değildir. Bundan dolayı eğer muvafıksa yedinci mad
de olarak Muvazenei Umumiye Kanununun yirmi 
üçüncü maddesindeki (A) fıkrasının ahkâmı baki 
değildir, lağvedilmiştir diıye kayut koymak lâzım ge
lir. Bu kayıt konacak olursa daha muvafık olur ka
naatindeyim. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Memle
kete hariçten nüfus celbini temin etmek ve memle
ket dahilinde tamamiyle kendilerinden istifade edil-
lemiyen aşairi iskân etmek nöktai nazarından ka
nun, şüphesiz iyi bir nokai nazarla hareket edilmiş 
olduğunu bize teslim ettirir. Ancak bütün memleke
ti alâkadar eden ve evvelce yapılmış bulunan kanun
larla taaruz eder bir vaziyette bulunması ndk'tai na
zarından da mahzurlu görüyorum. Filhakika yalnız 
bir noktai nazardan hareket olunmuştur. Yalnız ha
riçten gelecek kimseleri iskân, memleket dahilindeki 
aşairi iskân noktai nazarından görülürse doğrudur. 
Fakat arz ettiğim gibi bu kanun yalnız bunları alâ
kadar etmez. Daha evvel yapılmış olan ve elbette 
Meclisi Âlice kabul edilirken iyilikleri, muhassenatı, 
derk ve teyakkun edilerek yapılmış olan kanunların 
daha icraatına bile geçilmeden onları ortadan kal
dırır suretinde hareket etmenin, dün yapılan kanun-

I ları bugün ihmal eder vaziyette görünmenin mem-
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leketteki her türlü irıkaşafata mühim hail ve engel 
olacak bir şey olduğunu kabulde bendeniz şahsen 
tereddüt etmem. Memlekette birçok ahval ve hadisat 
ve tecarip, ihtiyaç olduğu tamamen idrak edilen hu
suslar üzerinde ifade edilen şey kanundur. Kanun 
tonu ifade eder. Dün ihtiyaç olan şeyi bugün orta
dan kalkmıştır diye iddia edecek vaziyette deği
liz. Meselâ, memlekette son inkilâbatın, muharebatrn 
tevlit ettiği çok acıklı ve feci hadisat ve netayiçten 
mülhem olarak sefaletzedelere, felâketzedelere, ha-
rikzedelere muavenet lüzumunu his ve kabul eden 
Meclisi Âliniz bir kanun tanzim etmiştir. Ve bugün 
bu bir kaç milyon halkın tamamen refah ve saade
te kavuştuğunu ve bütün ihtiyaçlarımı defettiğimizi 
iddia etmek mevkiinde olmadığımıza göre böyle âm 
ve şamil manasiyle o kanunu dahi silip, süpürüp 
götüren bu kanunu kabul etmek, bilmiyorum ne 
dereceye kadar makul ve mantiki olur? Bilirsiniz ki 
memleketimizde birçok köyler ve hatta bazı kasaba
lar vardır ki, yüzlerce ve binlerce nüfusa karşı bir 
karış toprağı, tarlası yoktur. Ekip biçmek içtin ora
ların civarında bir kaç kişinin çiftlikleri vardır ve 
ziraat edilecek arazi bundan ibarettir. Onlar ister 
de sürdürürse eker, biçer, yoksa açtıır. Belki odun
culuk bulursa yapar. Fakat tasavvur buyurunuz ki, 
öyle bir köy vardır ve onun yanında emlâki milliye-
den 20-30 bin dönümlük bir çiftlik veyahut müba
dillere ait iher hangi bir çiftlik vardır. Bu kanunu ka
bul ettiğiniz ve yalnız aşiretlere, muhacirlere ve mül
tecilere tahsis ettiğiniz gün, memleket dahilinde müs
tahsil olmalarını daha çok kuvvetle arzu ettiğiniz bir 
kısım halka bir karış toprak vermek imkânından hü
kümeti uzaklaştırmış olacağız. Kanun yalnız bu top
rağı muhacirlere, mültecilere verir. O memleket aha
lisi bir kaos toprak almak hakkına malik değildir. 

Efendiler; zannederim ki, bütün bunların ve bu
ma mümasil kanunlarım istihdaf ettiği en mühim ga
yelerden birisi de halkı azamî müstahsil yapmaktır. 
Bunu yapmak isterken yalnız şu kısım halkı, yahut 
bu kısım halkı müstahsil yapmayı istihdaf etmek ka
dar çürük bir noktai nazar varit olmaz. Bir taraftan 
böyle halk olduğuna, arazisiz ve araziye muhtaç in
sanlar olduğunu kabul ettik ve bundan dolayı da ge
çen sene kanununa hatta bir de madde koyduk. De
min Reşit Beyefendinin bahsettikleri gibi 200 dönü
mü tecavüz etmemek ve on sene müddetle ödenmek 
şartiyle arazi verilir denildi. Fakat biliyorsunuz ki, 
bu yalnız arazi kelimesine inhisar etti. Müstahsillerim 
ihtiyacı yalnız, toprağa buğday, arpa ekmekten mi 

ibarettir? Ziraat etmek bunlardan ibaret midir? Zey
tin ağaçlarına malik olmak, bağcılık yapmak vesaire 
bunlara mümasil şeyleri yapmak ziraat, rençberlik 
zümresine dahil değil midir? Bir defa öyle kasret-
mişıtik. Sonra bittabi tamimlerle, kanunla mübadile 
lere ait olan emlâk ve arazi bundan müstesnadır de-
dik. Bu suretle herhangi bir köyün civarında, gitmiş 
Rumlara ait olan bir çiftlikten, Rumlara ait herhan
gi bir araziden ahalii malhalliyeye bu suretle tevzi 
etmek imkânını ortadan kaldırdık, tcap ettikçe böyle 
bir köyün civarında gayrı mübadil mütegayyiplere 
ait olan herhangi bir araziyi icabında, lüzumuna bi
naen başka bir mahaldeki diğer Rum emıvaliyle mü
badele edebilmek için Maliye Vekâletiyle uyuşarak 
o gayrı mübadillere ait olan çiftliği de mübadillere 
verdik. Bunları da elden çıkardıktan ve yalnız bu su
retle de araziyi hasır ve kasır ettikten sonra yerli 
ahalinin ihtiyacatını tatmin etmek için artık arazi 
bulmanın imkânı kalmış mıdır? Şüphesiz hüsnü ni-
'yetle ve samimiyetle halkın refah yollarımı arayıp 
bulmak için çalışıyor ve kanun yapıyoruz. Bunlara 
burada belki ilâvesi zait telâkki olunabilecek bazı 
mülâhazat zam edilebilir. îskân meselelerinde iddia 
edemeyiz ki memleketlerin hakikî ihtiyacatına, elde 
kalan emlâk ve araziyi hakikî şekillerine, vaziyetle
rine tamamiyle tevfiki hareket olunmuştur. Bunu id
dia edecek bir vaziyette olmadığımızı itiraf edebili
riz, Bir vardır ki on bin, yirmi bin mühariri müref-
fehen yaşatacak kabiliyet ve kudrettedir. Fakat ora
da iki bin muhacir iskân edilememiştir. Bazı yerler 
de vardır ki, mübadiller fevkalâde teksif edilmiştir. 
Aynı zamanda vaziyetlerinim müsaadesi nisbetinde 
gayrı mübadil oldukları halde, adiyen iskân suretiy
le iskân muamelâtına iştirak etmiş, senelerden beri 
memleketimizde az çok yerleşmiş ve belki de refah 
ve huzur sahibi olmuş, merati'bi memuriyetin en yük
sek derecelerine kadar çıkmış zevat dahi vardır ve 
bunlar bittabi diğer iskân meselelerini de btiraz dar
laştırmalardır. İşte bu noktai nazardan herhangi bir 
suretle 1922 senesinde Yunanistan'dan ayrılırken bir 
memuriyette bulunmuş olmak talih eseri telâkki 
edilmiş ve o mübadil olmuş aynı zamanda onun bir 
kardeşi Sivas'ta memur bulunduğu için bu haktan 
mahrum olmuş, sonra bilmiyorum ne gibi bir ka
nuna istinat edilmiştir, gayrı mübadil oldukları mü-
tehakkik olanlar dahi bazı yerlerde mübadil mua
melesi görmüşlerdir. Bu suretle mübadillere ve 
dolayıısiyle omlardan artacak olan arazi yerli ahali
den muhtaç olanlara da verilmek imkânını seîbet-
mekte amil olmuşlardır. Çünkü kendilerinin kanun 
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mucibince doğrudan doğruya alabilmek hakları ol
dukları arazi vesaireyi bilâ ivaz almakla kalmamış
lar, aynı zamanda berikilerinin de vaziyetlerini taz
yik ekmişlerdir. Bütün bunları, biraz da yerli ahali
nin arazi ve emlâk edinebilmesi hakkındaki gaye
mize mani olan engeller meyanında bildiğim için arz 
ettim. Binaenaleyh bir defa ifade edilmek lâzımıdır 
kanaatindeyim ki, geçen sene yaptığımız kanunları 
bu sene baltalamıyalım. Bir kanun yaptık, Ermeni 
emlâkini tahsis ettik. Saraheten ifade etmek lâzım
dır ki bu kanunun dairei şümulünde değildir, onlara 
sirayet etmez. Esbabı mucibesini arz ettim. Dün ha
kikî ihtiyace binaen yapılmış olan bir kanunu bugün 
ortadan kaldırmanın veya ihmal ediyor görünmenin 
fena mehaziri vardır. 

İkincisi yerli ahaliden hakikaten araziye ihtiyacı 
olan, emlâke ihtiyacı olan binlerce ahali vardır. Bir 
dönüm arazisi yoktur. Bir çift öküzü vardı, düşman 
aldı götürdü. Bir evi vardı, yandı. Bugün onlara 
gösterilen yere, yarın bin tane koyunu ile, üçyüz ta
ne sığırı ile aşiret reisi getirilip iskân edilir ki, bu 
kadar emlâki şu müsait şerait altında edinebilmek sa
lâhiyetine maliktir. 

Fakat yanıbaşmda felâketlere maruz kalmış olan 
yerli ahaliden herhangisi Ahmet, Mehmet böyle tak
diri kıymetle yirmi senede ödenmek vesaire gibi bü
tün şeraitten uzak olarak fena bir vaziyette bulunur. 
Demin arz ettim, şu kadar arazi alabilirsiniz dedik. 
Alabilmek şöyle dursun fakat şerait arasındaki farkı 
gözetmek kâfidir. O müzayede 'û& 8-10 sene müd
detle alır ve müzayede ile de birçok şeyleri, farkları 
vardır. Bu kadar ayrı ve istisnaî muamelenin doğru 
olmıyacağı kanaatindeyim Binaenaleyh kanunun bu 
mkatı nazardan çok noksan olduğuna kaniim. Eğen 
Heyeti Celileniz de kanaatime ve nofctai nazarıma iş
tirak buyurursanız, böyle mühim kanunun madde
lerinin burada teklifler yaparak tadili mahzurlu ola
cağına kaniim ve fena maddeler çıkabileceğine ka
niim. Binaenaleyh bunun tekrar encümene gitmesi 
lüzumlu ve hatta bu meyanda Dahiliye Encümenini 
de alâkadar görüyorum. (Tapuya da sesleri). 

'Sonra arkadaşların verdikleri iskânı aşaire dair 
levayibi kanuniye de Encümenlerdedir. Tensip etti
ğiniz şekilde şu veya bu encümene veya müştereki 
encümenlere havele ederek bu noktai nazardan tas-
hihen tekrar getirilmesini rica ederim. (Çok doğru 
sesleri) 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Muhterem efendiler; Mazhar Beyefendinin izahet-

— 207 

tikleri esasatın hepsini bu Borçlanma Kanunu ihtiva edi
yor ve endişe ettikleri nıkattan da müteberri bulunuyor. 
Sekizyüz bin kilometre murabbaı mesahai satfriyesi 
olan Türk Cumhuriyeti vatanında, bugün mevcut 
olduğu tespit edilmekte olan onbeş milyon nüfus bi
zim iktisadî inkişafatımız için, her türlü amalimiz 
için azdır. Misaki Millî Hududu haricindeki millet-
daşlarımıziı hududumuzun içine, memleket dahiline 
getiriyoruz. Bu gelenleri az zamanda müstahsil et
mek ve yerli ahali ile hemhal etmek hükümetinizin 
uhdesine Meclisi Âliniz tarafından teffiz edilmiştir. 
Bu vazifeyi ifa için iskân kanunu vardır. Muvazenei 
Umumiye Kanununun yirmi üçüncü maddesi ve on
beş Nisan tarihli kanunlar vardır. Bunları sırası ila 
arz edeceğim ki bütün bu tevehhûmatıın hepsini izale 
eder. İskân Kanununun bahşettiği salâhiyet müba-
deleten memlekete gelenlerin ne suretle yerleştiri
leceğini temin ve tespit eder. Bu kanunun salâhiyeti 
dahilinde muamele yapılmaktadır ve mübadiller adi-
yen iskân edilmişlerdir. Zengin olanların da ellerinde 
bulunan tapuları tetkik olunarak kendilerine arazi 
teffiz olunmaktadır. Bittabi bu tetkikat uzun sürdü
ğü için teffiz muamelâtı da uzun sürmektedir. Mü
badillere tahsis edilmiş olan Rum emvali metruke-
si, tasfiyei katiye ve umumî hesap yapılmadıkça baş
ka cihete verilemez. 

Rum emvalinden, kanunî salâhiyeti olmiyan hiç 
bir kimseye vesaiki tetkik edilerek salâhiyeti sabit 
olmadıkça bir parça verilmemiştir, bu vaki değildir. 
GayrımubadiDere mübadil muamelesi yapılmamaş-
tır. Vesikai resmiyesiyle mübadil . olduğunu ispat 
etmiştir. Belki ispat suretiyle yalancılık yapmıştır. 
Fakat elindeki vesaik mutlaka itimada şayan ve ka
nuna muvafık ve tespit edilmiş olmak lâzım gelir. 
Böyle bir vaka varsa Mazhar Beyefendi o zati, o va-
kayi söylerler, yeniden tetkikat yapılır, haksız alıl
mış mallar varsa tabiî ellerinden alınır, istirdat olu
nur. 

Harikzedeler meselesine gelince: Onlara onbeş 
Şubat tarihli kanun mucibince satılmakta olan Er
meni emvalinin hâsılatlı verilmiştir. Bu kanunda ha
rikzedeler için veyahut Ermeni emvali için hiç bir 
kayıt yoktur. Binaenaleyh bundan endişeye de ma
hal yoktur. 

Yerli ahaliden arazisi lOİmiyanlar vardır buyur
dular. Yerli ahaliye Rum veya Ermeni emlâk ve ara
zisi vermek için imkân yoktur. Arazii haliye, arazii 
mevat verilebilir. Bundan başka gene Muvazenei 
Umumiye Kanununun yirmi üçüncü maddesi mu-. 
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cibince hükümet dört buçuk milyon liralık emvali 
metruke saıtmaiktaıdır. Buna istiyenler iştirak ederek 
muhtelif vadelerle alınacak bu araziyi alabilirler. 
Fakat tasfiyei katiye yapılmadan ve elde ne kadar 
emvali metruke kalacağı tespit edilmeden İskân Ka
nunu ve diğer kavaran ahkâmı hilâfına şuraya bura
ya bu emvalden vermek imkânı yoktur. Bittabi bu 
kanunî vazaif ifa edildikten ve aıhdî vazifeler tespit 
olunduktan sonra bittabi elde kalacak olanlar da, da
ha geniş şeraitle yerli ahalimizden muhtaç olanla
rına borçlanmak suretiyle verilir. 

Mazhar Beyefendi diyorlardi ki: Bu yapılan iş
ler, gelen mübadillere emlâk ve arazi verilmesi, ha-
rikzedelere bu emlâk ve arazinin tahsisi, Yunanlı
ların cinayetleri yüzünden açıkta kalmış olanlara ve
rilmesi, yerli halkı müşkül vaziyete sokuyor, bunla
rın iktisadî vaziyetlerini bozuyor. Bu gelen müba
diller, harikzedeler ve yerli halkın nısfı zarardide 
edilirse Meclisi Âli buna daha ziyade razı mi olur? 
Yapılacak şey, hâriçten gelen ve bu vatanda yerleşip, 
bu vatandaşlarla birlikte müsavi hale gelmesi lâzım 
olanların işini yapıp terfih etmek ve ondan sonra 
umumî vaziyete göre çare bulmaktır. Binaenaleyh 
kanunun tekrar tetkikine ve saireye bir ihtiyaç yok
tur. Muvazenei Maliye ve İskân Encümenleri tetkik 
etmiştir. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Daha 
mütehassıs encümenler var. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Ne gibi? 

MEHMET FUAT BEY (Devamla) — Tapu En
cümeni vesaire gibi. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Devamla) 
— Temellük meselesi değildir. Bu doğrudan doğru
ya İskân Kanunu ve diğer kanunlarla ifa edilmekte 
olan vazaifi ve ne suretle bu kanunla Ermeni em
val ve emlâkinden alacağımızı tensip eder bir mua-
melei maliye kanunudur. 

REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, bir sual so
racağım. Mübadeleye gayrı tabi olan Ermenilerin 
arazisi emvali metrukte değildir, emlâki milliyedir. 
Sultansuyu Çiftliği vesaire vesaire çiftliği, bunların 
hepsi emlâki milliyedir. Bunların içinde olan erba
bı zürraın başka hiç bir arazisi 'yoktur. Onların dört
te birini yani ruhunu zeretmeik suretiyle istifade edi
yorlar. Geçen sene çıkan Muvazenei Umumiye Ka
nunundan bunların civarında olan ehli ziraate iki 
yüz dönümü tecavüz etmemek üzere arazi verilir di
ye, kayit vardır. Bendenizin maruzatım budur. Bun

lara. arazsi verilecek mi? Hariçten gelen adamlar ne 
için yerleştirilecektir, bunu soruyorum. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) 
— Bu sorduğunuz sualin bu kanuna temas eder bir 
ciheti yoktur. Emlâki milliıyeden olan çiftliklerin, da
hilinde bulunan köylere ne suretle verileceğini Mu
vazenei Umumiye Kanununun yinmiüçüncü madde
si tespit etmiştir. Bu kanunla alâkası yoktur. Bu ka
nun emlâki metrukeden emlâk ve arazi verilmiş olan
lardan, bunların parası ve hükümet tarafından ya
pılmış olan nakdî muavenetlerin nasıl tahsil edilece
ğimi tespit eder bir muamelei maliyei kanuniyedir ve 
sizin dediğinizin bununla alâkası yoktur. O kanun 
bakidir ve arazi onlara verilebilir. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim; Türkiye Cum
huriyeti haricinde kalmış olan ırkdaşlarımızı memle-
ketiniiıze celp ile onları iskân etmek, nüfusu teksir et
mek gibi aziz ve yüksek mefkure ile tertip edilmiş ve 
Meclisi Âliye gelmiş olan bu kanundan dolayı hü
kümetimiz şayani teşekkürdür. Ancak gerek Harbi 
Umumîde ve gerek mütarekeden sonra ve İstiklâl 
Mücadelâtı esnasında memleketimizin birçok semt
leri istilâzede olmuştur ve istilâzede olan yerlerin 
halkından birçok kimseler o sene bağından, tarlasın
dan, işinden mahrum olmuştur. Bundan başka bilhas
sa Yunanlılar memleketimizden firar ederken en gü
zel şehirleri kasaba ve köylerimizi yakmışlardır. Hü
kümeti Cumhuriyemizin adil ve müşfik himayesi sa
yesinde ahaliden kısmı azamı kendi hanelerini tamire 
muvaffak olmuşlardır. Fakat bunların içinde birçok 
musibetlere duçar olmuş olanlar ve hâlâ bugün muh
tacı muavenet bulunanlar da pek çoktur. Bu kanun 
böyle âli maksatları istihdaf ederken yalnız hariçten 
gelen ıfkdaşlanmızı değil, bugün vatanımızın çevre
sinde bulunan ve tekalif ile mükellef olan bir takım 
erbabı fakru ihtiyacı himaye etmek zaruretindeyiz. 
Böyle mühim mevzular müzakere edilirken bu kabil 
fakir ve muhtaç olanları düşünmek Meclisi Âlinin 
şiaridir ve Meclisi Âliden bütün milletin ümit etti
ği budur ve zaten geçenlerde aşairi seyyarenin iskâ
nı hususunda Denizli Mebusu muhteremi Yusuf 
Bey tarafından verilmiş bir teklifi kanunî vardır. Bu 
kanun ayni zamanda mübadillerle beraber aşiretlerin 
de iskânım istihdaf etmektedir. Gerek 1340 ve gerek 
1341 senesi Muvazenei Umumiye kanunlarında em
lâk ve arazi teffizine dair bazı kuyuıt ve şurut var
dır. Bundan başka İskân ve Mübadil Kanunları var
dır. Bu kanunların bazı mevadı ile bir yeni kanun 
maddelerimin tearuz etmesi İhtimali kuvvetlidir. Aşair 
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ye yeni nüfus işi bilhassa dahilî idare işidir. Onun 
için bendeniz yerli halkın hukukunu da kâfil olmak 
üzere kanun lâyihasının bir kere de Dahiliye En
cümenine havalesini teklif ediyorum. Bütün yerli hal
kın muhacirlerle beraber müsavaten iskânını ve ken
dilerinin terfihini Meclisi Âli tabiî istihdaf edecektir. 
Ümit ederim ki Heyeti Celile takririmi kabul ede
cektir, 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Gümüşane) — Muha
cirlere ve mültecilere bu suretle arazi tef f iz etmek 
ve (kendilerine tesıhilât göstermek hiç şüphesiz Tür
kiye'nin iktisadî şeraiti içinde bir lâzıimei hayatiye
dir. Ancak muhacir ve mültecilerden evvel memle
kette bugün (Parya) halinde yaşıyan memleketin aha-
liî asliyesi vardır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — (Parya) 
nedir? 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Devamla) — Memle
kette hiç bir araziye sahip olmadıkları giıbi sahip ola
bilmelerinin de ihtimali bugün mevcut değildir. 
Bunlar emvali metruke müzayedelerine iştirak ede
memektedirler. Emlâki metruke müzayedelerine işti
rak edebilmek için evvelâ hiç olmazsa birinci taksi-
di vermek lâzım geliyor. Halbuki zavallılarda bu bi
rinci taksidi. verecek para yoktur. Bunlar muhacir 
ye mülteci değildir, yalnız memleketin tebai asliye-
ısidir diye muhacirlere ve mültecilere gösterilen su
huletten mahrum mu kalacaklardır? Evvelemirde ve 
hiç şüphesiz memleketin kendi evlâdını kendisinin 
malik olduğu birçok araziden istifade ettirmesi lâ-
zimdir. Dairei intihabiyemize gittiğimiz vakit dinle
dik, aynen böyle diyorlardı: Birçok emvali metruke 
müzayedeye çıkıyor, herkes kapışıyor. Fakat bizim 
mevkiimiz evvelce ne idise bugün gene ayni vaziyet
tedir. Dün emlâk ve arazi sahipleri kimler ise, bugün 
gene onlar arazi ve emlâklerini tevsi etmişlerdir, biz 
gene her şeyden mahrum kalmışızdır. Emvali Met
ruke Satış Kanunu müzakere edilirken o kanuna, 
Türkiye'de arazi sahibi olmıyanlara, yahut arazisi 
kendi ailelerinin iaşesine kifayet etmiyenlere takdiri 
kıymetle arazi vermek hususu kanuna bir madde ola
rak ilâve edilmesi lâzım gelirdi (vardır sesleri) ve bu 
hiç şüphesiz ilâve edilmelidir, 

Muhterem efendiler; müzayedeye iştirak edilirken 
sekiz taksitte parası verilmek lâzım gelince, her zaman 
zengin olanlar fakir olanlardan daha fazla fiyat ve
rebilir, Bugün muhacir ve mülteciler kanunu müza
kere edilirken doğrudan doğruya bu memleketin za-

. va&h halkını nazarı dikkate almaklığımız lâzım gelir. 

Onlar da hiç olmazsa muhacir ve mülteciler kadar 
bir hak ve bir imtiyaz sahibi olmalıdırlar. Bunun için 
bu kanunun üçüncü maddesi olmak üzere şöyle bir 
madde teklif ediyorum: 

«Türkiye ahalii asliyesinden olup da arazisi bu
zlunum yanlar veyahut ailelerini iaşeye kifayet edecek 
derecede araziye malik bulunmıyanlar da istedikle
ri takdirde muhacirin ve mülteciler gibi birinci ve 
ikinci madde ahkâmından istifade ederler» hiç olmaz
sa kendilerine bu hakkı verelim. Zavallı halk da mül-
'teciler kadar kendi memleketlerinde bir imtiyaz sa
hibi olsunlar. 

RAGİP BEY (Kütahya) — Efendim; benden ev
vel söz söyliyen rüfekai muhteremenin mukaddeme-
lerini tekrar edecek değilim. Muhacirin ve mültecinin 
de bu vatan bağrına basarak onları her suretle re
fah ve saadete mazhar etmek için hepimizin vicda
nında yüksek bir arzu vardır. Yalnız bir emzikli va
lide tasavvur edelim: Yanında iki tane emzikli çocuk 
vardır. Birisi kendi çocuğudur, diğeri de bikes ve bir 
başkasının çocuğudur. Emzikli vaideye lâyik olan, 
kendi çocuğuna emzik verirken aynı şefkatle diğer 
bikes çocuğada kendi evlâdı gibi emzik vermek de-
ğiimidir? Fakat hiç bir vakit sen kendi çocuğunu 
atacaksın, ötekisini emzireceksin diye o valdeyi kimse 
icbar edemez. 

Şimdi hariçten gelecek muhacirini, dahilde bu
lunup da iskân edilecek aşairi düşünürken, memle
ketin felâket görmüş ahalini de bir dereceye kadar 
düşünmek ve hiç değilse hariçten gelenlerle müsavi 
nisbette düşünmek cümlemizin borcudur. Binaena-
ley bu noktadan şu elimizdeki kanun muhtacı tavzih
tir. Bendeniz de bu kanunun encümene gitmesi taraf-
tariyim. (Hangi Encümene sesleri) 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar, kanunun istihdaf ettiği gayeye aleyhtar deği
lim. Memleketimiz nüfus siyasetine muhtaçtır. Ta
biî gelecek muhacir ve mültecileri himaye' edecek 
olursak bunlar da rağbet ederler, memleketimiz de 
nüfus siyasetinde muvaffak olur. Yalnız arkadaşlan-
mın söylediği gibi kanun noksandır. Bunun Encü
mene gitmesine taraftarım. Esbabını arz edeceğim: 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasında diyor ki, 
hâriçten memleketimize gelecek muhacirlar - gelen 
değil- gelecek muhacirler hakkında hükümetçe taki
bi tasavvur edilen iskân siyasetini mevkii tatbika-
koyabilmek ümniyesi ile işbu borçlanma kanun lâ
yihası şu suretle müzakere edildi. Bu kanun lâyiha
sı nüfusu umumiyemizin teksirini, muhacir ve mülte-ı 
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çifterin msmlriketimizd© bir unsuru istihsal olarak 
çalışabilmelerini temin malksaûıyladjT. Gayesi çok 
güzeldir. Fakat arkadaşlar, R'agıp Bey arkadaşımı
zın da söylediği gibi gelecekleri himayeyi düşünmez
den evvel yerli anaşıırı da daha evvel düşünmek mec
buriyetindeyiz. Geçen sene 1341 İskân bütçesi mü-
izakere edilirken iskân tahsisatı diye bir fasıl vardı. 
Ona sureti malhsusada nazarı dikkati celp etmiştim 
ve bir kaç da misal arz etmiştim. Meselâ daiırei inti-
habiyemde bir mıntıka vardır. Bunların arazileri yok 
ve fevkalâde fakirdirler. Halbuki bunlar asırlardan 
beri oraya yerleşmiş ve dağlarda biten armut ve bil
mem neler ile yaşıyorlar ve elanda öyledirler. Şin> 
di, bunları bu halde bırakmak doğru değildir. Sonra 
gene misal göstermiştim. 1293'te ve daha evvel gelen 
muhacirler maatteessüf çok fena iskân edilmişlerdir. 
Meselâ İnegöl'de (Mıezit) vadisinde yerleşmiş Aba-
zaları geçen sene arz etmiştim. Bunlar o mıntıkada 
ziraat işleriyle iştigal edemiyorlar, hep eşkiyalık ya
pıyorlar. Çünkü miktarı kâfi arazileri yoktur. Binae
naleyh o gibileri de düşünmek lâzımdır. Bundan 
başka arkadaşlar, nazarı dikkatinizi diğer noktaya celp 
edeceğim, Malumuâliniz memleketimizin her tarafı 
orman dolu. İşittiğime göre Fransa bütçesinin dörtte 
ibitrini orman varidatı temin ediyor. Halbuki bizim 
memleketimiz orman memleketi olduğu halde iki mil
yon lira varidat alıyoruz. 

RASİH BEY (Antalya) — O kadar da masrafı 
var. 

HALİT BEY (Devamla) — Sonra ormanların tah
ribatından bahsediyoruz. Halbuki ormanların tahri
batında bir çok esbap olmakla beraber, bunlardan 
'birisi de gayet kesif orman mıntıkası 6 - 1 0 saat de
vam ettiği halde, hiçbir köy yok iken ormanın orta
sında iki üç ev var veyahut bir iki köy. İhtimal ki hü
kümet ileride yapacağı programda bu köyleri orman
ların içinden çıkarmak ve başka yerlere yerleştirmek 
mecburiyetini hissedecektir. Nitekim Orman Mıüdiri-
yeti ay*da bin şu kadar tahsisat vererek bir Fransız 
mütehassısı getirtiyor. Bu adam yarın gelecektir ve 
hükümete bir rapor verecek ve ihtimal ki, bu orman
lardan bu köyleri kaldi'rmazsanız bu ormanlardan 
istifade edemezsiniz, diyecek. Binaenaleyh 'bu kanu
nu biz katî olarak geîecelk muhacirler ve mültecilere 
diye yapar ve ati için bir açılk kapı bırakmazsak nok
san bir iş yapmış oluruz. Onun için bendeniz de tek
lif ediyorum, bu kanun Encümene gitsin, daha esaslı 
tetkik edilsin, vazıh ve şârn'il olarak bir kanun halinde 
gelsin, 

İSMAİL. KEMAL BEY (Çorum) — Bir sual so
racağım. Arazii haliyeyi imar ve ihya edenler müs-
talhâkı tapu olur. Bedeli misli ile ilik defa onlara tek
lif edilir. Bu kanunu kalbul edersek ilk defa onlara 
şümullü olmaz mı? 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Arazii haliye ve mevat müstesnadır. Onlar meceanen 
verilir, kanunda vardır. 

RASİH BEY (Antalya) — Bir çok: rüfekai kira
mın temas ettikleri noktaya maalesef bendeniz de te
mas etmek medburiyetindeykn, Hamdblsun memleke
timizdeki arazi, gerek mübadil olarak gelen, gerek 
muhaceret suretiyle gelecek olanlara mevcut nüfusu
muza nazaran çok vasidir. Fakat geçen sene Muiva-
zenei umumiye Kanununda bir madde kalbul etmek 
zaruretini hissetmiştik. O da, mübadele suretiyle ge
lenlere temlik edilmekte olan arazi içinde bulunan 
köylüleri nazarı itilbare almak suretiyle kalbul edilmiş 
ıbir madde idi. Fakat maalesef arkadaşlar şunu iti
raf etmek mecburiyetindeyiz ki, bu madde bugüne 
gelinceye kadar, gerek o köylerin müracaat edeme
mesi, gerekse müracaatlarının intaç edilememesi neti
cesi olarak akim kalmıştır. 

Meselâ : Kendi dairei intihalbiyemden üç köy arz 
edeceğim. Bu üç köy mübadeleye tabi olarak harice 
çıkanlardan kataııştır. Çiftliklerin içinde vaktiyle tees
süs ötmiş köylerin arazileri nasılsa mevcut olan şe
raiti hayatiye icabı hıristiyanların eline geçmiş. Behe
ri ellişer, altmışar, yüzer haneli olan bu köyler şim^ 
•diye kadar ziraat ettikleri arazinin mübadillere tah
sis edilmesi hasebiyle açıkta kalıyorlar. Mütemadi
yen müracaatları neticesinde : Arazi mübadillere tah
sis edilmiştir, sizi de mevcut diğer çiftliklere nakle
delim, diye cevap verilmiş. Mevcut arazi oraya iskân 
edilecek muhacirlere, oradaki köylüleri de başka 
çiftliklere. Şimdi ilki külfet karşısında kalınıyor. Bir 
defa o araziye mübadilleri iskân etmek, orada bulu
nan ahaliyi diğer bir mahalle nakledip orada iskân 
etmek. Halbuki mevcut arazi oraya iskân edilecek 
muhacirleri idare edecek derecede vasidir. 

Böyle olduğu halde bir türlü bu köylülerin mü
racaatları intaç edilip de, katî olarak araziden bir kı
sım ayrılıp da iskânları temin edilemedi. Bu yüzden 
(bir kaç gün evvel Dahiliye Vekili Beyefendiye bu 
köylerden birisinin şikâyetlerini ara etmiştim. Bugün 
açıkta kalmışlardır. Baharinin gerek İstiklâl Harbin
de, gerek Harbi Umumide kırkar, ellişer şehMeri var
dır. Bir sürü eytam, bir sürü dul kadınlar böyle açıkta 
duruyorlar, vaziyetlerinin ne olacağını 'bilemiyorlar* 
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Şimdi o çiftlikler temlik edildikçe alan mübadiller ya
hut satılacak olursa satınalanlar köylüleri oradan çı
karmak için icbar etmek vaziyetine geyeeeklerdir. 
Onun için bu kabil köyler çolk müşkül vaziyettedirler. 
Mulvazenei Umumiye Kanunumuzda geçen sene ka
bul ettiğimiz maddeyi bir an evvel tatbik edip "böyle 
yerli olan köylere 'kendilerine ihtiyacı nispetinde olan 
araziyi bir an evvel vermek mecburiyeti vardır. Bu 
kanunda bu cihetlerin nazarı itibare alınması zaruri
dir. Onun için kanunu esaslı surette tetkik etmek mec
buriyetindeyiz* 

IMIHHMET EMİN BEY (Karahisanşarki) — Bu 
kanunun hallkçılılk rulhu itibariyle ve memleketimizin 
yerli, muhtaç ve muzlar olan aksamının da faal, müs
tahsil bir hale getirilmesi noktai nazarından hissolu-
man eksikliği tamamlanmalıdır. Arikadaşlarımm fikri
ne bendenizde iştirak ederim. Yalnız, Tiirik; bizim 
hududu millîmiz dahilinde bulunan kardeşleri ihtiva 
etmelidir. Vaktiyle bir çok fatihlerin evlâtları da Ru
meli'de tavattun etmişler ve bir çok saadeti! günler 
görmüş oldukları halde en büyük mal ve menal ol
mak üzere kağnı arabalarına çoluik ve çocuklarımı yük
leyerek, yahut ondan da cüda olarak zulüm kırbacı 
altında sürüklene sürüklene bize iltica etmişlerdir. Biz 
onları kardeş telâkki ederek ağuşumuzu açmak vazife
si! huzurundayız. Onlara üvey kardeş nazariyle bak
mıyoruz ve bakmayacağız. 

REÎS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Tak
rirler okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

'Müzakere kâfidir. Bu kanun mühimdir. Ehemmi
yeti cereyan eden müzakere ile sabittir. Aynı zaman
da Arazi Kanununu da tadil mahiyetindedir. Bina-
enaelyh lâyihanın iskân, Dahiliye, Tapu Encümen
lerine havalesiyle yeniden tetkik edilerek vazıh ve 
şâmil bir lâyihanın tanzim ve Meclisi Âliye takdim 
edilmek üzere mezkûr encümenlere müştereken hava
lesini teklif ederim. 

21 Kânunuevvel 1341 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 

'Müzakeresi teklif buyurulan Borçlanma Kanunu 
mühimdir. Arazi temlikine ait olduğu için Tapu En
cümenine, doîayısıyle Ziraat Encümenine, idare do
îayısıyle de Dahiliye Encümenine gitmesi lâzımdır. 
Mesele uzamamak üzere üç encümende müştereken 

miüzafcere edilmesi için havalesini teklif ve rica ede
rim. 

Kastaımönu 
M. Fuat 

Riyaseti Celileye 
Mufassalan ara ve izah eylediğim veçhile Tedey-

yün Kanununun mevcut kaVanin ile olan tearuzunu ve 
alhailii mahall'iyenin de mazharı muavenet ve teshi-
lât olmasını temim edecek surette tadil ve tashihi için 
Dahiliye ve Muvazenei Maliye Encümenlerine hava^ 
leşini teklif ederim. 

Aydın 
IMazhaı? 

^Riyaseti Celileye 
Borçlanma Kanununun ehemmiyeti ve iskân ve 

teksiri nüfus muamelâtının Hükümeti Culmhuriyemd-
zin bilhassa idarei dalhiliyesiyle alâkadar olması se
bebiyle işbu kanunun bir kere de berayi tetkik Dahi
liye Encümenine havalesini arz ve teklif ederim. 

İzmir 
Kâhta 

'Riyasete 
Borç Kanununun bir defa da Ziraat ve Dahiliye 

Encümenlerince müştereken tetkikini teklif ederim. 
Aydın 
Mithat 

Riyaseti Celieye 
Borçlanma Kanununun daha esaslı tetkik ve tan

zim edilmek ve müştereken müzakere olunmak üzere 
Dahiliye ve îskân Encümenlerine iadesini teklif ede
rim, 

Kastamonu 
(Halit 

Riyaseti Celileye 
Âtideki maddenin lâyihai kanuniyeye üçüncü mad

de olarak ilâvesini arz ve teklif eylerim : 
Madde 3. — Türkiye ahalii asliyesinden olup da 

arazisi bulunmayanlar ve ailelerini iaşeye kifayet ede
cek derecede araziye malik bulunmayanlar da iste
dikleri takdirde muhacirin ve mülteciler gibi birin
ci ve ikinci maddeler ahkâmından istifade ederler. 

CKimüşanö 
Cemal Hüsnü 

Riyaseti Celileye 
Borçlanma Kanununun ziraatle olan alâkası tabiî 

bulunmalkla Ziraat Encümenine de havalesini arz ve 
teklif eylerim. 

Mardin 
Ali Rıza 
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HEİS — Efendim; Cemal Hüsnü Beyin takriri ta
dile aittir. Eğer kanun encümene havale edilirse bu 
takriri de encümene göndeririz. 

Havale kaJbul edilmez de burada müzalkere olunur
sa o vaJkit mevzubahis ederiz. En evvel en çok encü
mene havalesini tazammun eden iki taikrir vardır. Bi
risi Kastamonu Mebusu Mehmet Fuat Beyin, diğeri 
de Yozgat Melbusu Süleyman Sim Beyin takrirleri
dir. EVvelâ Mehmet Beyin talkririni reye koyacağım. 
Bunda tslkân Encümeni yoktur, tslkân Encümenine git
mesini de ayrıca reye koyarım. Ondan sonra diğer 
takrirlerin artik reye konulmasına mahal kalmaz. 
Çünkü bu talkrirler de, diğer takrirlerle arzu edilen 
Encümenlere gitmesi kaydı vardır. 

SÜLEYMAN SİRRİ BEY (Bozok) — Müsaade
nizle talkririmi izah edeyim. Bendeniz tslkân, Tapu, 
Dahlil'iye Encümenleri bir araya toplansın, müşterek 
encümen halinde tetkik etsin diyorum; 

REİS — Mehmet Fuat Beyin talkriri de öyledir. 
(Kastamonu Mebusu Mehlmet Fuat Beyin takriri tek
rar olcundu) 

•R'BÎS — Bu takrir kabul edilirse ondan sonra İs
kân Encümeni kalır. Şimdi Mehmet Fuat Beyin tak
ririni nazarı itibare alanlar lütfen el kaldırsınlar... Ka
bul etmeyenler el kaldırsınlar... Mehmet Beyin tak
riri nazarı itibare alınmıştır. 

Bazı takrirler I&kân Encümeninin ilâvesini tazam
mun ediyor. Sonra Muvazenei Maliye Encümenine de 
tekrar gitsin deniliyor. Evvelâ Is'kân Encümenine git
mesini, " 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Ayrı ayrı 
gitmesin Paşa Hazretleri. Müşterek Encümen üç en
cümenden ibaret ise bu suretle dört encümienden iba
ret olur. 

REİS — Evet efendim öyledir. Müşterek: olacak
tır. tslkân Encümeninin de iştirakini kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler lütfen el 
(kaldırsınlar... 

Efendim; tekrar reye koyacağım. Kâtip Beyler 
iştilbah ettiler, tslkân Encümeninin de iştirakini kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el 
Ikaldırsınlar... İskân Encümeninin de iştiraki 'kabul edil
miştir. Muvazenei Maliye Encümeninin de tekrar iş
tirak etmesi için bir takrir vardır. Aydın Mebusu 
Mazhar Beyin talkriri 'böyledir. Tdkrar Muvazenei 
Malliye Endümenine de gitmesini kabuy buyuranlar 
lütfen el kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el kaldırsın
lar... Tdkrar reye koyacağım. Muvazenei Maliye En
cümenine de gitmesini kabul edenler lütfen el kaldır-
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smlar... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Mu-
'vazenei Maliye Encümenine gitmesi kabul edilmiştir. 

CEMAL HÜSNÜ BEY (Oümüşane) — Efendim; 
bendenizin talkririm de Endümenlere gidecektir değil 
mi? 

REİS — Şüphesiz efendim; takririnizi o encümen
lere vereceğiz. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Reis Paşa Hazretleri 
bir noktanın tavzihine müsaade buyurunuz. 

REİS — Buyurun. 
RAGIP BEY (Devamla) — Bendeniz bir valide ile 

çocuk misalini yaparken hiçbir vakit hariçten gelen
lerle dahilde bulunanları birbirinden tefrik etmek ha
tırımdan bile geçmedi. Hattâ validenin, çocukların her 
ikisini de İrza etmesinden bahisle, her ikisine de mü
savi muamelât yapılmasını arz etmiştim. Binaenaleyh 
hiçbir vakit hatır ve hayalimden geçmeyen bir şey ba
zı ai'kadaşlarımızca yanlış anlaşılmıştır. Tashihini ri
ca ederim. 

T.UNİALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Tosunum, 
zırva tevil kabul etmez. 

'REİS — Efendim; ruznamemizin altıncı madde
sindeki lâyiha henüz azayı kirama tevdi edilmemiştir. 
Onu geçiyorum. 

4. — Bazı devairin senei haliye bütçelerine tahsi
satı munzamma ilâvesi ve muhtelif fasıl ve maddesi 
arasında münakale icrası hakkında Başvekâletten mev
rut (1/767) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Kanunun Heyeti Umumiyesi halkkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsınlar... Kabul 
etmeyenler el kaldırsınlar... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

(Efendim; birinci maddeyi reye koymazdan evvel 
bu maddeye müteaffik olan bir cetvel vardır, bu cet
veli fasıl fasıl reye arz edeceğim'. 

1 Numaralı Cetvel 
Başvekâlete 

Fasıl Lira 

27 Masarifat 3 500 
(RBİS — Faslın yekûnunu kabul edenler el kaldır

sın... -Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
.Fasıl' Lira 

28 Masarifi müteferrika 3 000 
REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler el kal

dırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Maliye Vekâleti j 
Fasıl, Lira 

34 îdarei merkeziye levazımı 7 450 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Darüşşefelkaya ye

nilecek bu üç 'bin lira, on bin lira zarninıetendir de
ğil mi?' 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Kangırı)) — 
Evet «fendim. 

REİS — Otuzdördüncü faslın yekûnunu kalbul 
edenler el kaldırsın... Etmeyenler el kaldırsın... Ka
lbul edilmiştir. 
FaSıİ Lira 

3!5 îdarei merkeziye müteferrikası 32 000 
REİS — Faslın yekûnunu kalbul edenler el kal

dırışın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştin 
Fa*sıV Lira 

37 Taşra levazımı 15 000 

REİS — Faslın yekûnunu kalbul edenler el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 
F'asıV Lira 

38 Taşra müteferrikası 2 500 
REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Etmeyen

ler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir, 
Fasıl Lira 

39 Masarifi mütenetvvia 155 000 
REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Etmeyenler 

el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasit Lira 

39 A Nüfus tezkereleri tabiyesi 101 650 
RBİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Etmeyenler 

el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl1 Lira 

40 Emlâki milliye masrafı 50 000 
RJEİS — Kalbul edenler ellerini kaldırsın... Etme

yenler ellerini kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
FaSii Lira 

411 Masarifi tahsiliye 578 500 j 
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HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Belediye ve 
Meclisi idareden yevmiye alan azaların yevmiyeleri 
1340 senesinde bütçede tahsisat bulunamadığından 
dolayı verilemedi, onun için açık kalmış. 1341 se
nesinde bu vazife için aynı suretle bu azalara vazife 
ifa ettirildi, tahsisatı hu tahsisat ile isteniliyor, hal
buki fasıldaki yalnız Müsakkafat Komisyonlarının Bi
dayet Komisyonu azalarının ücretidir ki tediye edil
memiştir. Binaenaleyh maddenin serlevhasında bir 
noksanlık olduğunu zannediyorum. Temyiz komis
yonları için mulhasses olan bu paradan İdare Komis
yonu azalarına kanunen müstahak oldukları yevmi
yeyi verebilecekler midir? İkincisi tahsisatları olup da 
henüz şimdiye kadar tediye edilemeeyn yevmiyeler için 
ne suretle muamele cereyan edecektir? Bu bapta Ma
liye Vekili Beyden malûmat isterim. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bütçede Müsakkafat Komisyonu naîrıiyle ay
rıca bir madde açılmış değildir. Başlıca maddeler bun
lardır. Tahsil yevmiyesi ki, bu sene azayi muvazzafa-
ya da maddei mahsusa ile yevmiye veriyoruz. Tahsi
satı munzalmmanın esbabı talebinden biriis de budur. 
Temyiz Komisyonu, Temettü Komisyonu, Müsakka
fat Komisyonılan için esasen bütçemizde ayrı bir fa
sıl yoktur. Diğer fasıllardan, diğer maddelerden de ka
bili sarf olduğu, ayrı bir madde halinde konmaması 
ile de sabittir, 

Onların mütehakkak olan matlubatını da bundan 
tediye edeceğiz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Bu fasıldan 
tediye imkânını görüyorsunuz, Divanı Muhasebat da 
tbunun üzerine tereddüt etmez değil mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Etmez, 

'HASAN FEHMİ BEY (Gümüşane) — Peki 1340 
senesi için tahsisat üzerine ne muamele yapacaksınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
'Bendeniz 1340 senesi için tahsisattı munzamma alınma
ması için açıkta kalan borçlardan henüz haberdar de
ğilim. Esasen 1340 senesinde kesbi istihkak edilmiş pa
ralar için 1341 senesinde tahsisatı munzamma isteme
mek gayrı kabil olduğunu Hasan Fehmi Beyefendi de 
takdir buyururlar zannederim. O halde onlar için mik
tarını tespit edip bir maddei kanuniye ile sevketme-
den başka bir çare yok. 1341 Bütçesine tahsisatı 
munzamma isteyip de 1340 senesi borçlarının ita
sına imkân görmüyorum. Onun için bu vaziyeti tah
kik edelim, azanın alacakları mütehakkak ise, sene
sinden bakiyei tahsisatı varsa oradan veririz. Baki-
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yei tahsisat yolksa ayrı bir maddei kanuniye şevket- I 
tadk medburıtyetindeyiım. 

HASAN FEHMİ DEY (Gütoüşane) — Efendim; 
ıl!340 senesine ait Müsakkafat komisyonları azayi 
gayri muvazzafası yevmiyelerinin tahakkuk etmiş mik
tarı vardır. Senesi geçtiği için 1341 senesinden tedi
yesi imkânı olmadığını bendeniz de takdir ederim. 
Falkat Maliye Vekili Beyefendinin bunlar üzerinde ne 
muamele yapacağını anlamak isterim, ya doğrudan 
doğruya Mieclisi Âliden bur kanunla bir tahsisat al
mış ki bu tahsisatı mütemmime olur, yalhut açıiktan 
açığa Maliye Vekili Beyefendinin, 'bunu hesabı ka
tiye talik etmek zarureti vardır diye nihayet vermesi 
iâzıhı gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maddei kanuniye sevk ederim efendim. 

REİS — Efendim; kılkbirinci faslın yekûnu olan 
(578 500) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kalbui etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil-
mişıtir. 
Fa&âr Lira I 

42 Reddiyatt 30 000 
RiEÎS — Faslm yekûnunu kaibul edenler lütfen 

el kaktırsın... Kaibul etmeyenler el kaldıırsın... Kaibul 
edilknişitirr., 
Fasıl Lira 

47 Millî Saraylar muhafaza masrafı 20 000 
IMUHTACR BEY (Trabzon) — Efendim; (Millî 

Saraylar muhafaza masrafı) mevzubahis olurken Ma
liye Vekili Beyefendiden bazı izahat istiyorum. Millî 
Saraylar meyanında Yıldız Sarayı vardır. Yıldız Sa
rayı gazetelerde aylardan beri Şehremanetine devro-
lunmuş, bir İtalyana kumarhane oîmalk üzere deVrö-
lunhıuş, Yıldız Sarayı melabe olmak üzere devrölun-
muş gibi şeyler deveran ediyor, 

Belediye bundan (150 000) lira varidat alacaktı, şu 
olacaktı dîye birbirini nakız ve menfaati memlekete 
ımulvafıık o'lmayacalk şayialar deveran ediyor. Hakika
ten Yıldız Sarayı meselesi nedir? Şunu Maliye Ve
kili Bey bize anlatsa da biz de öğrensek, tam sırası
dır. Memleketin menfaatine muvafık bir karar alın
mış mıdır, alınmamış mıdır? Bize bildirmesini rica 
ediyorum. 

MALİYE VEKlLt HASAN BEY (Tralbzon) — 
Efendim; Millî Saraylar kıymeti mîmariyeleri ve 
kıymeti tarihiyeleri itibariyle ehemmiyeti mahsusa at
fedilen mebaniden ibarettir. Bunlar Dolmabahçe Sa-
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rayı, Beylerbeyi Sarayı, ahiren bunlara ilhak edilen 
Küçiülksu Kasrı ve bir de Haliç'te Aynalı Kavak: Köş
künden ibarettir. Yıldız Sarayı binasını ziyaret eden 
arikadaşlarımız bilirler, orayı böyle bir kıymeti mima
riye ve tarühiyeyi haiz bir bina olarak kaibul etmiyo
ruz. Geçen sene ve bu sene içerisinde Yıldız Par
kı ile Yıldız Sarayının denize kadar inerek buranın 
Şdhrömanetince bahçe, mesaire vesair bir surette bir 
şekle ifrağı ile İstanbul şehri için istifade edilmesi ta
lep edildi. Heyeti Vekile kararı ile biz de buna muva
fakat ettik. Muayyen bedeli icarla Yıldız Sarayının 
parkını ve hatta Çırağan Sarayı binası yapılmak üze
re bu mukavele içerisine ithalini şart toyduk. 

(30 000) lira bedeli icarla Şehremanetine icare 
verdik, işitilen muamele bundan ibarettir. Millî Sa
raylar bunların harici olarak arz edilen mebanidir. 

RASİH BEY (Antalya) — Bu otuz bin lira aylık 
midir, senelik midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
SeneElkitıir. 

RASİH BEY (Antalya) — Maliye mi icara veri
yor, Şehremaneti mi? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; biz Şehremanetine verdik, Şehremaneti de 
bundan münasip gördüğü şekilde istifade edecek. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu icar dahiftnde 
Yıldız Sarayının Ortaköye giden yolun üzerindeki bü
tün teferruatı dahil midir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Tralbzon) — 
Efendim; malûmu âliniz kanunda (Feriye) Saraylan 
'keliırrMeri vardır. Malûmu âlinizdir ki Çırağan'ın ha
rem dairesine merbut olan üç feriye dairesi buna da
hil değOldir. Onlar Darüleyltama tahsis edilmiştir. Da-
rült0y!ta!rnın kız ve erkek kısımları bunların içinde bu
lunuyorlar. Feriye Sarayları bundan dolayı tahliye 
edihriiş değildir. Yalnız Çırağan Sarayının yapılması 
mukavele ile meşruttur. Bir de yanındaki harem daire
si vardır. Verdiğim'iz bina bunlardan mürekkeptir. 

REİS — Sf endim; faslın yekûnunu reyinize arz 
edeceğim. Falkat kabul edenler lütfen ellerini kaldır
ışın... Kaibul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fa$;t Lîra 

49 Masarifi gayrı melhuza 105 000 
IREİS — Kırkdokuzuncu faslın yekûnu olan 

(105 000) lirayı kaibul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
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Fasıl 

51 

Lira 

'HükÜim'et konakları taimirat, tevziat 
»ve inşaatı 50 000 

'RıBÎS — 50 000 lirayı kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
lbul edihriiştir. 
Fasit Lira 

52 Memurini muvazzafa tahsisatı feV-
Ikalâd'esi 450 000 

REİIS — Kabul edenler lütfen el 'kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın... Ka!bul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

56 V Tetkiki Hesalbat Heyetleri ücurat ve-
harcıraiblanyle masarifi saireleri 5 000 

•"REİS — Kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
dtmeyenler lütfen el kaldıksın... 56 V faslı ka'bul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

56 C Darülfünuna muavenet 200 000 
REİS — 56 C faslını ka'bul edenler lütfen el ıkal

dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
lbul edilmiştir., 

Muhassesatı Zatiye 
FaJsıJ/ Lira 

57 İMütekaidin ve eytam ve eramili 
mülkiye ve askeriye maaşa ti 380 000 

REİS — 57 nci faslı ka'bul edenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler el kaldiTsın... Elliyed'inci 
faslın yekûnu olan (380 000) lira kalbul edilmiştir. 

Düyunu Umüm'iye 
Fasıl: Lira 

62 Tuz iıhraciye ve nakliyesi 260 000 
REİS — AltmışMndi faslın yekûnu olan 260 000 

lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fas:l Lira 

-63 Masarifi tahsil iye 106 0O0 
REİS — Altmışüçüncü faslın yekûnu olan 106 000 

lirayı kalbul edenler lütfen el kaldırsın... Kalbul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

64 Masarifi umumiye 34 000 

REİS — Altmışdördüncü faslın yekûnu olan 
34 000 lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
ibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 
Fasit Lİra 

134 Alelumum hapishaneler levazımı 624 000 
RBİ'S — Yüzötuzdördünoü faslın yekûnu olan 

624 000 lirayı ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el 'kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

137 'Mücrimin, mahkûmin ve mevkuf'in 
masarifi sevtkiyesi 40 000 

REİS — Faslı kalbul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kaibul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

140 A Telgraf ücuratı 500 000 

'REİS — 140 A faslını kalbul edenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kalbul 
edilmişi tir. 

Posta ve Telgraf ve Telefon 
Fas'l" Lira 

144 Vilâyat levazımı 23 500 
REİS — 144 ncü faslın yekûnu olan 23 500 lirayı 

kalbul edenler lütfen el kaldırışın... 

ZÜHTÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim, Ankara 
ile İstanbul arasında telefon yapılacaktı. Bunun için 
de epeyce tahsisat verildi, niçin yapılmıyor? Eğer fen-
nen yapılmayacağı tahakkuk etmiş ise niçin masraf 
ediliyor? Sonra Ankara telefonları da bozuktur. Ka-
tiyyen istifade edilmiyor. 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL EY (Tekirdağ) — 
Efendim, bu telefon meselesi, esaslı bir mesele ola
rak tetkik edilmekte ve o suretle üzerinde yürünmek-
itedir. Ankara telefonları otomaitik telefon halinde ola
rak mayısta işlemeye başlayacaktır. Yirmi gün sonra 
binası bitecektir. Bütün makineleri gelmiş ve binanın 
inşaatını müteakip hemen kurulacaktır. Yeni Posta ve 
Telgraf binasının arkasında bir pavyon yapılmıştır. 
Ankara telefonları bu suretle yakında ıslâh edilecek. 
Mevcut ve çok karışık olan şebekeyi ıslâh etmeyi dü
şündük bunun için yirmi bin lira masraf istilzam 
etti. 3 - 5 aylılk muvakkat bir zaman için yirmi bin lira 
sarfetmeyi zait gördüğümüz için, öteden beri devam 
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©den bu teşevvüşe daha bir müddeti muvaflcikate için 
razı olduk. Bundan başka Ankara'yı istanbul, izmir 
vesair şehirlerle merkezden muhite doğru telefon şe-
bdkeleriyle raptetmek esası nazarı dikkate alınmış
tır. Yalnız şurasını arz edeyim ki Ankara - istanbul 
arasında muntazam telefon muhaberatı yapabilmek, 
buradaki otomatik telefon numaralarını Istanlbul nu-
maralarıyle görüştürelbilmek alelade bir muamele, bir 
mesele değildir. Bunun için lâakal (300 000) lira lâ
zımdır, 

Yeniden dokuz metre tulünde direlkler dikilecek ve 
altı milimetre bakır teller çift olarak gerilecek'tir. İlki 
tarafta da bu cereyanları temin edecek batarı sant
raller yapılacaktır. Bunları arz etmekteki maksadım 
şudur : Ankara ile Istanlbul arasında telefon tesisatı 
yapmalk basit ve kolay bir şey değildir. Telgraf hat
ları üzeninde müstalkil bir hat tahsis edilmiş ve istan
bul ile telefon muhaberesi yapılıyordu. Fakat bura
da bir telefon makinesi ile IstanbuTdalki herhangi bir 
numarayı bulup görüşmek, bu adi vasaitle mümMin 
değildir. Bu bir hayaldir. Tahsisatı munzamma tale
bine havi bir maruzatını vardır. O meyanda böyle 
büyük şehirler arasında telefon şebekelerini vücudc 
getirmeyi talep edeceğini. Bu da ancak milyon sarfiy-
le 'mÜmlkÜnül husuldür efendim. 

- REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. .144 
ncü faslın yekûnunu reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kalbul edilm'işlür. 
Fasıl Lira 

ıl45 Masarifi mütenevvia 57 200 

REÎS — 145 nci faslın yökûnunu reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın,.. Kalbul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

146 Posta işletme masarifi - 121 000 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bu fasıl vesilesiyle Veikil Beyefendiden bir şey rica 
edeceğim. Şimdiye kadar Yozgat postası Kerkin ve 
Yahşihan tarikiyle karadan teati edilirdi. Müteahhit
lere bir çok para verilirdi. Üçyüz .kilometre mesafeye 
kadar hat gelmiştir. Halk da müracaat etmiştir. Tüc
carlar, trenle nakledilsin, hem süratle sevkedilslin, hem 
de Hazine masraftan kurtulur diye geçenlerde-müra
caat etmişlerdir. Trenle naildi için bilhassa nazarı dik-
ikati âlilerini celp ediyorum. I 

— 216 

DAHİLİYE VEKİLİ CEMİL BEY (Tekirdağ) — 
Hali müzakerededir. 

REÎS — Yüzlarkaltıneı faslın yekûnunu reye vaz 
ediyorum. Kalbul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 
Fasıl Lira 

147 Telgraf ve telefon işletme masarifi 20 000 
'RIBÎS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

151 A Telgraf ücreri 150 "000 
iR'FJÎS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 

lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir, 

Umum Jandarma Kumandanlığı, 
Fasıl Lîra 

167 imalâthane ve matbaa ile depolar 
maaşatı 248 

RlElS — Reyinize arz ediyorum1. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl Lİrâ 

168 Kıtaat masarifi 256 500 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

173 Efrat melbusatı 96 400 
IREİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir, 
Hariciye Vekâleti 

Fasıl Lira . 

178 İdare! merkeziye masarifi 5 500 
HALİT BEY (Kastamonu) — Söz istiyorum. 
REİS — 'Buyurun. 

HALtT BEY (Kastamonu) — Efendim; Muvaze-
nei Maliye Encümeni, esbabı mucibe mazbatasında 
tahsisatı munzammalardan nelerin kabul edilip, ne
lerin kalbul edilmediğini beyan ederken diyor ki: 
Gerçi bunlar meyanında harcırah.mefruşat, levazım 
ve müteferrika gibi masarifi daimeye ait olanlar dahi 
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varsa da, Encümenimiz bunlardan Şark hadisatı do-
layısıyle vulkulbulan bazı tahvil ve tahriplerden müte-
vefİt veya esasen kifayetsizliği aşikâr olanlar nazarı 
dikkate alınmış olup diğerlerini tayyetmek suretiyle 
mümkün mertebe talep hududunu ihtiyacı hakikî de
recesiyle tahdide çalışmıştır. Buna nazaran şimdiye 

, ikadar geçen bir çok devaire de mefruşat kabul etti. 
Yalnız Hariciye Vekâletinin bu 178 nci faslın 3 ncü 
maddesinde mefruşat nakliyesi olaralk hüikümet 500 
lira teklif ediyor ve esbabı muoilbesinde de - nazarı 
dikkatinizi celbederim - «Faslı mezkûrun 3 ncü mad
desini vücude getiren mefruşat ve nakliyesi madde
sinin tahsisatı da mülga nezaret eşyasından vekâleti 
senaveriye lüzumu olan bir hayli eşya getirildiği ve 
çürümekten kurtarmak için daha da getirilmek iste
niliyor ise de tahsisatın fıkdanından dolayı getirmek 
ıkaib'il olamamaktadır» deniyor, 

Detaek ki mülga Nezaretin İstanbul'da pek çolk eş
yası varmış. Hariciye Vekâleti, bir kısmını getirmiş, 
ıbir kısmı da çürümeye mahkûm kalmıştır. Bunları 
çürümekten kurtarmak için buraya getirmek istiyor
muş, fakat para yokmuş. Ondan dolayı Hariciye Ve
kâleti ve Hükümet bu parayı istiyor ve Hariciye Ve
kili resmî mazbatasında yazıyor. Fakat Encümen, di
ğer devaire, mefruşat için para verdiği halde buraya 
vermiyor. Acaba Encümen beş yüz lira için neden bu 
Ikadar eşyayı çürümeye maruz bırakıyor? Vekâlet iti
raf ediyor, bu eşya çürümeye mahkûmdur diyor. En
cümen izahat versin. 

. IMUVAZİFJNEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Talep 
olunan tahsisatı munzammalar Encümenimizde mü
zakere edildiği zaman alâkadar vekillerin de hazır 
(bulunduğunu mazbatamızda zikrediyorduk. Tahsisa
tın her kalemi üzerinde münakaşa cereyan ettiği sı
rada bu kalem üzerinde de Hariciye Vekili Beyin mu
vafakati ile mefruşatın nakli için bir madde olarak 
talep edilmesinden feragat edildi. Vekili mesulünün 
Ibu feragati karşısında zannediyorum ki Encümeni
mizin bunu ipkada İsrar etmesi muvafık görülmezdi. 

'REİS — Faslın yekûnunu reye arz ediyorum. Ka
lbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

Fasıl Ura 

183 İEIçiOk ve şehbenderlikler masarifi 205 000 
REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler el kal

dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil-
mişıt!h\ 

184 Elçilikler ve şehbenderlikler müte-< 
ferrikası 5 000 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kalbul et
meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasit' Lîra 

185 Masarifi mütenevvia 119 000 

RiElS — Kabul edenler el kaldırsın... Kalbul et
meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasit Lira 

188 Elçilik ve şehlbenderlikiler hayat pa
halılığı ve akça farkı 299 582 

'REİS. — Kabul edenler el kaldırsın... Kalbul et
meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Matbuat Müdiriydti Umumiyesi 
Fasit Lîra 

185 A Masarifi idare 7 300 
'REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 
Diyanet İşleri Reisliği 

Lira 

207 Tenvir ve teshin (İdarei merkeziye) . 250 
REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasit Lira 

203 İdarei merkeziye müteferrikası ve 
reis otomobilinin masrafı 500 

REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Adliye Vekâleti 
Fasit Lira 

218 Telif ve tercüme cem ve tabı ka-
vanln masarifi 10 000 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasit Lira 

219 Masarifi müteferrika 2 000 
. 'REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kalbul et̂  

meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir., 
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Fasit Lira 

322 'Masarifi umumiye 146 000 
REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul et

meyenler el 'kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl *' Lîra 

227 Memurini mazule maa'şatı ve tah
sisatı fevkalâdesi 25 000 

'REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

227 A Telgraf ücuratı * • 100 000 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
IMaarif Vekâleti 

Fasıl Lira 

230 Masarifi müteferrika 3 000 
REİS — Kalbul edenler el kaldırsın... Kalbul et

meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl' Lira 

234 Yüksek ve orta mektepler masarifi 122 000 
'REİS — KaJbül edenler el kaldırsın... Kabul etme

yenler el kaldırfsm... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl' Lira 

235 Memurin harcırahı 7 500 
REİS — Katml edenler el kaldırsın... Kalbul et

meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

15 000 
236 'Metkâtübi umumiye levazımı tesisi-< 

yesi ve alât ve edevatı dersiye ma
sarifi 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

238 Türk harsı masarifi 3 000 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir^ 
Fasıl Lira 

240 Matlbaai âmire ve şualbatı masarifi 50 000 
ıRBİS — Ka'bul edenler el kaldırsın... Kaibul et

meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Nafıa Veikâtfeti' 
Fasıl' Lira 

249 Levazım 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... 

meyenler el kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl 

250 Harcırah (Merkez ve mülhakat me
murini harcırahı) 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... 
meyenler el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 
Fasıl 

253 'karat 

REİS — Kabul edenler -el kaldırsın... 
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl 

253 îstiıkşafat ve inşaat 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... 

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl 

500 
Ka'bul et-

Lira 

10 000 

Kabul et-

Lira 

250 

Kabul et-

Lira 

5 000 
Ka'bul et-

Lira 

262 Devlet yolları ve büyük köprüler 420 000 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Ka'bul et

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lîra 

263 Silişleri 220 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kalbul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

Ticaret Vekâleti 
Fasıl Lira 

268 Levazım (Merkez) 10 100 

REİS — Kalbul edenler ellerini kaldırsın... Kafbul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 
Fasıl • Lira 

269 Merkez masarifi müteferrikası 5 000 
REİS — Ka'bul edenler ellerini kaldırsın... Ka'bul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

271 Le'vazım (Taşra) 3 000 
'RBİS — Kaibul edenler ellerini kaıMırsın... Kalbui 

etmeyenler ellerini kaldırsın.!. Kalbul edilmiştir. 
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FasıV Lira 

272 Masarifi muhtelife 25 500 
'REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

273 Taşra müteferrikası 1 000 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

277 Ticaret mektepleri tamirat alât ve 
edevat esmanı ve kitap ve kırtasiye 
vesaire masrafları 12 000 

REİİ'S — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl1 Lira 

279 Maadin idaresi tarafından emaneteni 
işletilmesi zarurî olan maadinin ma-< 
aş ve masraf i • 5 000 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

287 A Ticaret Bahriye ve Limanlar ma-
aşati 1 400 

'REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl LıVa 

287 C Tahsisatı fevkalâdei şehriye 10 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
FasıV Lira 

293 A1 Esirlerimizin celbi masrafı 10 000 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, Rusya'' 
daki esirlerimizin celbi için geçen sene Meclisi Âli 
bütçeye para koydu. Bu para kifayet etmediğinden 
daha on bin lira istiyorlar. Rusya'ya bir heyet gön
derilmişti. Esirlerin vaziyeti nedir, ne vakit gelecek
lerdir ve şimdiye kadaı ne kadarı tespit edilmiştir ve 
miktarı nedir? Hiç gelen yok mudur? Lütfen izahat 
versinler. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKÂLETİ MÜSTE
ŞARİ ŞEFİK PAŞA — Efendim; malûmu âlileri bu
lunduğu üzere Rusya'ya bir heyet gitmiştir. Esirleri 
sevketmek için dolaşmaktadır. Elyevm Kafkasya'da
dır. Şimdiye kadar Anavatana dört yüz kişi sevket-
mişlerdir. Tabiî masarifat ziyade olmaktadır. Sefir 
Zekâi Beyin de tasdiki ile bir miktar daha paraya 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. Esiıilerim'izin şevkine devam 
olunuyor, gelenler de memleketlerine sev&edil'iyoriar. 
Bunların bir kısmı İstanbul'dan Diyarbekir tarafla
rına sevkolunmuşlardır. Onun için bu paraya ihtiyaç 
vardır. 

REİS — Efendim; faslın yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasit Lira 

294 ıMuayyenat 3 600 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fas'l.- Lira 

296 Melbusat, teçhizat ve mutabiye . 500 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 

etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

297 Teçhizat ve levazımı harbiye, oto
mobil ile dekovil malzemesi ve ara
ba tamirhanesi masarifi ve hayvan 
ve araba esmanı ve araba tamiriyesi 300 000 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lina 

300 Nakliyat 485 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lina 

301 Harcirah 150 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lina 

303 Diploma ve Tevzii mükâfat masarifi 
ile mükâfatı nakdiye 93 100 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

304 Neşriyat ve mekâtibi (askeriye âlât ve 
edevatı taliımiye ve tedrisiye masarifi 

29 000 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

306 A Stajiyer baytar, eczacı ve diş ta
bipleri maaşı ve tahsisatı fevkalâ
desi 97 200 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

307 C Tahdidi hudut masarifi 15 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 

etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Bahriye Vekâleti 
Fasıl Lir;a 

303 Taamiye ve ziyafet 10 000 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
etmiiyenleır ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl • Lira 

311 Müteferrika 3 000 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

313 Masarifi daime 285 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl . Lira 

314 Nakliyat (taihmiliye ve ücurat) 15 000 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
etmiiyenStar eleıtoi kaldırsın.. Kabul edjilimiştiir. 
Fasıl Lira 

316 Masarifi mütenevvia 15 500 
RlEtS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 

etmiyenler ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 
Fasıl Lira 

329 Mefruşat ve demirbaş eşya ve nakli
yesi (merkez) 1 000 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. Kabul 
•etmiyenler ellerüani kaldırsın... Kabul edilmiişt'ir. 

Fasıl Lira 

331 Vilâyat Orman memurları maaşı 30 000 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bir sual 
soracağım efendim. 

REİS — Buyurun. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
yukarıdan beri kabul edilen fasıllardaki paralar büt
çe karşılığıdır. Halbuki burada Vilâyat Orman me
murları maaşı diyor. Memurların kadro maaşları 
bütçede muayyen ve tespit edilmiş iken acaba kadro 
tezyit edilmek suretiyle mi bu zam isteniyor? Umu
mî bütçede memurin adedi malumdur ve tahsisatı 
verilmiştir. Simdi tahsisatı tezyitten maksat memur
ların kadrosu çoğalmış da ondan mıdır? Bunu anla
mak istiyorum. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Muvazenei Umumiye kanununda Orman muhafaza 
memurları iki sınıfa ayrılmıştı. Bu sınıflardan biri ci
heti askeriyeden alınacak olan efrat kısmıdır. Orman 
idaresi ciheti askeriyeden kâfi miktarda efrat alama
dığı için doğrudan doğruya memurini muvazzafa ile 
idare mecburiyetinde kalmıştır. Esasen kabul edil
miş olan kadro dahilinde olmakla beraber maaşat da 
bu tesiri yapmaktadır. Bu noktai nazardandır ki bu 
tahsisatı munzamma hesap edilmiş ve buraya kon
muştur. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim; fasıl yekûnunu kabul edenler 
ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

305 Ziraat ve Zürraı Teşvik ve 
Resmi Masrafı 

Lira 

Gümrük 
15 000 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

343 Emrazı nebatiye tedavisi ve bilumum 
hayvanat ve haşeratı muzırrâ itlafı 
masrafı ve levazımı itlâfiye mubayaa 
bedeii ve nakliyesi ve mücadele me
murları ücuratı 42 000 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, maddeye merbut cetvel fasıl fasıl reye 
kondu, kabul edildi. Şimdi birinci madde okunacak
tır: 

1341 Muvazenei Umumiyesine dahil devair büt
çelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve 
mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun 

Madde 1. — 1341 Muvazenei Umumiyesine da
hil bazı devair bütçelerinin, merbut (1) numaralı 
cetvelde irae olunduğu veçhile muhtelif fasıl ve mad
delerine ceman (12 027 630) lira tahsisatı munzamma 
olarak ilâve olunmuştur. 

REÎS — Efendim; birinci maddeyi reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — 1341 Muvazenei umum iyesine da
hil bazı devair bütçelerinin merbut (2) numaralı cet
velde irae olunduğu veçhile muhtelif fasılları ara
sında (485 530) liranın münakalesine mevzuniyet ve
rilmiştir. 

REİS — Efendim; bu ikinci madde zam değil
dir, münakaledir. Maddeyi reyinize koyacağım, ka
bul edilirse münakale de kabul edilmiş olacaktır. 
İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 1341 senesi Başvekâlet bütçesinin 
(27) nci Masarif at faslında (bedeli icar) namiyle açı
lacak beşinci maddeye (600) ve Maliye Vekâleti büt
çesinde (ecnebi sefarethaneleri için mubayaa oluna
cak arsa bedeli) namiyle açılacak (56) ncı faslına 
(100 000) lira tahsisatı fevkalâde vazolunmuştür. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Sual soracağım. 
REİS — Sorunuz; 
ARİF BEY (Eskişehir) — Bu yüzbin lira ile kaç 

sefarethane için arsa mubayaa olunacaktır? Bu ar
salar tespit edilmiş midir ve kimlerden istimlâk olun
muştur? Bu hususta malumat versinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; tahsisatı fevkalâde unvanlı (100 600) lira 
isteniyor. Bunun (600) lirası; Başvekâlete merbut ola

rak hariçten celp edilen mütehassıs ile Kadastro Mü-
diriyeti Umumiyesi için tutulan binanın bedelidir. 
1341 senesi bütçesinde bu mevcut değil idi, esasen 
yeni bir masraf olduğu" için Muvazenei Maliye En
cümeni buna tahsisatı munzamma demedi, tahsisatı 
fevkalâde dedi. Bu, yüz bin lira da sefarethaneler 
için istimlâk edilecek olan arazinin bedeli olmak üze
re konan paradır. Bu da aynı mahiyettedir. 

Son günlerde Muvazenei Umumiye Kanununda 
'bir madde kabul buyurmuştunuz. Mukabelei bilîmıi-
sil esasına göre buraya sefarethane yapacak olan hü
kümetlere seferthane inşası için iktiza eden araziyi 
hükümet meccanen vermeyi muvafık bulmuştur. Esa
sen Hükümeti Cumhuriye nezdinde bulunan sefirle
rin başka yerde oturması, gerek o hükümetin ve ge
rek bizim onlarla olan münasebatımız noktai naza
rından kabili telif olmadığından, suhulet göstermek 
ciheti esasen Heyeti Celileye arz edilmiş ve Heyeti 
Celile de kabul buyurmuştu. İtalya, Lehistan, İngiliz 
sefarethaneleri için arazi hemen hemen tefrik edil
miş gibidir, bunların hepsi Çankaya tarafındadır. Esa~ 
sen evvelce Rus ve Alman sefarethanesine arazi ve
rilmişti. Şimdi de bu üç devletin sefarethaneleri içirt 
de miktarı kâfi arazi aranmaktadır. Kısmen emlâki 
meCnıkeden olan ve kısmen sahibi olan araziden al-
mıaiktayız. Sahıipteriyle uyuşa/bilirsek bir bedel rnuka-
'bJİinde saıtın alacağız, uyuşamazsıak başka araziden ve
receğiz. Üç sefarethane için aşağı yukarı yirmişer 
dönümden altımış, belki de yetmiş dönüm arazinin 
mubayaası mevzubahistir. Şimdilik talip olan sefa
rethaneler bu kadardır. Peyder pey talip oldukça on
lara da aynı muamele yapacağız, istediğimiz para bu
nun içindir. 

REİS — Efendim; üçüncü madde hakkında başka 
söz istiyen yoktur. Maddeyi reyinize arz ediyorum, 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyen
ler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1341 Muvazenei Umumiyesine dahil 
bazı devair bütçelerinin merbut (3) numaralı cetvelde 
irae olunduğu veçhile muhtelif fasıl ve maddelerinden 
(1 683 351) lira tahsisat imha olmuştur. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar, ecnebi mütehassıslarına olan ihtiyaçtan evvelce 
uzun uzadıya bahsedilmişti ve zannederim bunu içi
mizde tasvib etmiyecek kimse yoktur. Hatta, 1340 se
nesinde tahsisat kondu. Bu imha cetveline bakacak. 
olursanız (30 C) ecnebi mütehassıslar ücuratı tenzil 
ediliyor. Sonra Ticaret Vekâletinin faslı mahsusunda 
mütehassıslar tahsisat masarifatırtdan on bin lira ten-
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zil ediliyor. Müdafai Milliye Vekâleti ecnebi mütehas
sısı ücretinden iktrki'ki bim lira imha ediliyor. Gerçi bir 
mütehassıs bulmak. kolay değildir, iyi bir mütehassıs 
bulabilmek için uzun boylu tetıkilkat yapılması lâzım
dır. Bu lüzumu hepimiz taşıtJk ediyoruz. Fakat zanne
derim ki, bu işe karar verileliden beri de lüzumu ka
dar zaman geçmiştir. Onun için bu imha vesilesiyle 
hükümetin tekrar nazarı diiklkaltini celp ederim. Bu 
mütehassıslar vaktiyle celp edilsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim.. Ecnebi mütehassısların ihtisaslarından isti
fade memul olan şubeler için hariçten celbi lâzım ge
len mütehassısların celbi için hükümet elinden gelen 
gayreti sarfetmektedir. Fakat ecnebi mütehassısı celp 
etmek kolay bir keyfiyet değildir. Senenin nihayetine 
vardık. Bunlar meyanında «30 000» lira -tenzil ettik ve 
bu mütehassıslardan Maliye Vekâletine muhassas ola-
ralk kadastro muamelesi için isviçre'n angaje ettiği
miz mösyö «Herg» vardır. Mösyö Herige tahsisat ve
rilmektedir. Başka bir mütehassısın bu sene içerisinde 
celbine imkân yoktur ve ihtiyaç da yoktur. .Onun için 
bidayeten devair bütçelerinden istenen tahsisatın bir 
kusmı diğer maddelerden, diğer fasıllardan münakale 
edilmiştir. Muvazenei Maliye Encümeniniz bu vaziyeti 
tetkik ederken - mazbatada da vardır - münakale su
retiyle gösterilen fazla olduğu için imha edilen bu pa
rayı imha suretiyle fakat istenilen parayı da tahsisatı 
munzamma suretiyle yapmıştır. Yoksa, esas itibariyle 
fasıldan fasla münakale teklif edilmişti. Esas ihtiyacı 
(hükümet de teslim etmelktedir. Bunun için eldıen gelen 
gayreti 'dıiıüg efcmijyor. 

Onun için tahsisatın tenkis edilmesi - şurada iki ay 
bir zamanımız kaldı, iki ay zarfında yeniden mütehas
sıs celbine imkân yoktur - tahsis edilen daire için cel
bine imkân kalrnadığındandır, yoksa esas ihtiyacın bit
tiğinden değildir. 

RıBİlS — Efendim; dördüncü madde hakkında baş-
ika söz istiyen yoktur. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Tabiî buna merbut olan cetvelde kabul edilmiştir. 

Madde 5. — işbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REÎ'S — Maddeyi kabul buyuranlar el kaldırsın.. 
Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — işbu kanunun icrasına Maliye Veki
li memurdur, 

REİS — Altıncı maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler eî kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir, 

Efendim; kanunun heyeti umumi yeşimi tayini esami 
ile ve yoklama suretiyle reyinize vaz ediyorum. Kabul 
edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey varakası vere
cekleridir. 

Efendim, rey vermiyen zevat reylerini istimal bu
yursunlar! 

Ara istihsali hitam bulmuştur efendim. Neticei ara
yı arz ediyorum: 

'Kanuna 151 zat rey vermiştir, 131 kabul, 19 ret, 1 
müstenkif vardır. Binaenaleyh kanun 131 rey ile kabul 
olunmuştur. 

Çarşamba günü öğleden sonra saat iki de içtima 
edilmek üzere celseye hitam veriyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5,10 

. i » » 
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1341 Muvazenei Ümumiyesinine dahil devaır bütçesinin tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve 
mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 
AFYON KARAHÎSAR 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
-Murat B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B< 

BİGA 
Şükrü B, 

BOLU 
Dr. Emlin Cemal B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Bâkü B< 

BURSA 
Mustafa Fehmi Bs 

Refet Bi 

Reye iştirak edenler : 151 
Kabul edenler : 131 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

19 
1, 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 
İhsaı B. 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemal B, 
Münlir B. 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 
Zülfi B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 

Naci B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B, 
Dr. Fikret B, 
Halil B, 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ali Cenanı B; 

Ferit B, 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B, 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü B 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B., 

İÇEL 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Dr. Hakkı Şinasii Paşa 
Dr. Refik B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B< 
Münir B. 

KARESİ 
Haydar Adil B. 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B.: 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmii B. 
Mehmet Fuat B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Hacı Bekir B. 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B, 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Rağıp B, 

MALATYA 
Dr. Hilmi B, 
Reşit B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B< 
Hacı Mehmet B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 
Necip B, 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Galip B, 
Halit B. 

ORDU 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
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RÎZE 
Ekrem B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B, 
Reşat B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B̂  

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

AYDIN 
Tahsin B„ 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
İhsan B; 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Radim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKI KARAHİSAR 
Ali Sururi B. 

ERZURUM 
Halet B. 
Münir Hüsrev B. 
Ziya B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

KARESİ 
Hulusi B. 

İsmail B. 
Mehmet Emin B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Fıik B, 

TRABZON 
Abdullah BH 

Hasan B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Halit B. 

KOCAELİ 
Mustafa B. 

MERSİN 
Besim B. 

»«• 

Nebizade Hamdi B* 
Süleyman Sırrı B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 

ORDU 
Faik B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 

(Müstenkif) 

ERZURUM 
Rahmi B. 

(Reddedenler) 
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BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT 1/694 NUMARALİ 
VE MUVAZENE! MALİYE 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi Mahsus 

Müdüriyeti 
Adet 

6 

1813 

1 1 . 4 . 1341 

Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceülesine 

Hdudu millî haricinde kalan ve ana vatana ilti
hak ve iltica talebinde bulunan ırkdaşlarımızın tervi
ci metalebine medar olacak bir iskân siyaseti daime-
sinin tatbiki maksadiyle Dahiliye Vekâleti Celilesin-
ce tanzim edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 5.4.1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı 
takarrür eden «Tedeyyün Kanunu» lâyihası ve esba
bı mucibe mazbatası leffen takdim kılınmıştır. Mukte-
zasının ifa ve neticenin inbâsına müsaade buynılma-
sını rica ederim efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı Mucibe 

Memleketimizde öteden beri muhacir ve mülteci
lere 30 Nisan 1329 tarihli Muhacirin Hizamnamesine 
tevfikan hane ve arazi ita ve haklarında her türlü 
muavenatı iskâniye ifa kılına geldiği gibi bu kere de 
mübadeleten Yunanistan'dan gelen ırkdaşlarımıza ka-
vanin ve talimatnamelerine iptinaen arazi ve emlâk 
ve levazımı ziraiye ve sermaye bedelleri verilmekte
dir Muhacir ve mültecilere verilen ve atiyen bunlarla 
birlikte iskân ve temdinleri musammem aşiret efradına 
verilecek olan işbu emlâk ve emvalin kendilerine mal 
ettirilerek memleket için müfit birer unsuru müstah
sil haline konulmaları ve diğer cihetten memleketi
mizdeki nüfus boşluğunu imlâ etmek üzere hududu 
millî haricinde kalıp ana vatana iltihak ve iltica ta
lebinde bulunacak ırkdaşlarımızın tervici matlapları-
na medar olacak bir iskân siyaseti daimesinin tatbiki 
sadedinde bir Tedeyyün Kanununun tanzim ve müs-
tacelen mevkii meriyete vazı muktazi olduğu kadar 
gerek emlâk ve emvali milliyeden ve gerek hükü
met emrinde bulunan sair emvalden alelıtlak vaki 

1 — 

(TEDEYYÜN KANUNU) LÂYİHASI VE İSKÂN 
ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

olan muavenatın karşılığını temin etrnek de serveti 
ümumiyei milliyenin ziyadan vikayesi noktai nazarı 
ile lâbüt b:r keyfiyettir. Hükümetin işbu kanunla tes
pit kılınacak metalibi umum iyesini indelicap karşı
lık göstererek bir istikraz akdeylemesi ve mebaliği 
müstahlasai müstakrazayi tekrar muhacir ve mül
teci ve aşair efradının kuvvei istihsaiiyeleri lehinde 
istimal eylemek fırsatına nail olması da işbu kanun 
lâyihasının tertibine ayrıca saik teşkil edecek mahi
yettedir. İşbu mülâhazata istinaden ihzar kılınan ka
nun lâyihasının birinci maddesindeki tekasitin dey-
nin bidayeti tahakkukundan iki sene sonra başlaması 
sebebinin işbu iki sene zarfında muhacirlerin her tür
lü tekâliften mafu' tutularak memleketimizde suhu
letle teessüslerini temine meydan vermek ve yirmi 
iki senede kırk taksit olarak tayini ciheti de işbu dey-
nin edasınca bir gûna müşkülâta maruz kalınmamak 
maksatlarının takipten imbias etmiştir. Balkan Harbi
ni müteakip memleketimize iltica eden ırkdaşlarımı
zın emri iskânınca kendilerine öteden beri arazii 
mevat ve haliyeden meccanen arazi tefrik ve tevzi kı
lınmakta olduğundan bu kabil arazin'in deyin ola
rak kaydından feragat edildiğini mutazammın olmak 
üzere ikinci madde yazılmıştır. Mübadeleye tabi 
olarak memleketimize vürut edenlerin memleket
lerinde terk eyledikleri emlâk ve arazimin 16 Ni
san 1340 tarihli ve 488 numaralı kanun dairesinde 
tefevvuz edecekleri emvale ait istihkak baliğleri be
delimin betekrar deyin olarak kendilerinden istiyfası-
na mahal olmadığından işbu istihkakın mütehakkik 
zimmetlerinden tenzil olunması için üçüncü madde 

tertip olunmuştur. Duyunu mütehakkıkanın tamamen 
temini istifası verilmiş emvalin medyunun uhdei te-
fevvuzunda kalmakla kabil olduğundan işbu ümni-
yenin mahfuziyeti zımnında bittabi deynin tesfiyesîne 
değin emvali mütefevvizanın ahere hiç bir suretle 
beyü ferağ veya teminat İrae edilmemesiyle iltizam 
olunmuş ve dördüncü madde bu itibarla yazılmıştır. 
Düyunun vazaifi tahakkukiyesi hasbelihtisas Dahiliye 
Vekâletine İskân Dairesi memurlarına ve vazifei tah-
siliyenin ifası da şeraiti adilei mazbuta dahilinde 
Emval Kanununa tebaiyet edilmek üzere memurini 
maliyeye tevdi olunmuş ve aile reisinin vefatı halinde 
ziyaı deyne mahal kalmamak üzere izafeten vereseye 
veçhi intikali tespit olunarak bu suretle beşinci ve al
tıncı maddeler tertip ve tahrir olunmuştur. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 

tskân Encümeni 
Karar 3 

5 . 12 . 1341 
İskân Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Millî hududumuz haricinde kalan ve ana vatana 

iltihak ve iltica gayesini takip eden ırkdaşlarımızın 
isafı matlaplarına medar olacak bir takan siyaseti dai-
mesinin tatbiki maksadiyle Dahiliye Vekâleti tarafın
dan tanzim ve Meclisi Âliye arz ve takdim kılınarak 
berayi tetkik Encümenimize havale buyurulan «Te-
deyyün Kanunu» lâyihası ve esbabı mucibe mazba
tası müzakere edildi. 

Hükümetin işbu kanun lâyihasiyla tespit eylediği 
esasat, mahiyeti itibariyle iskân siyaseti daimemiziıı 
tatbikine bir mühim amil cihetle heyeti umumiyesi 
encümenimizce kabul edilmiş ve maddeler üzerine 
cüzî tadilât icrası ile şekli ahiri berveçhiati tespit ve 
müstacelen müzakeresi icra buyrıılmak ricasiyle He
yeti Umumiyeye takdim kılındı. 

İskân Encümeni Reisi 
namına Mazbata Muharriri 
Antalya Antalya 

Ahmet Saki Ahmet Saki 

Kâtip 
Bolu 
Emin 

Aza 
Niğde 
Halit 

Aza' 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

10| Kânunuevvel 1341 
Türkiye Büyük 
Millet Mecliisi 

Muvzenei Maliye Encümeni 
Adet 

75 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Hariçten memleketimize gelecek muhacirler 
hakkında hükümetçe takibi tasavvur edilen iskân si
yasetini mevkii tatbika koyabilmek ümriiyesi ile tek
lif edilen şbu «Borçlanma» kanun lâyihası Dahiliye 
Vekili Cemil Beyin huzuru ile tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bu kanun lâyihası nüfusu umumiyemizin teksirini 
ve muhadirle mültecilerin vatanımız içinde bir unsu
ru istihsal olarak çalışabilmelerim temin maksadını is

tihdaf etmektedir. İskân Encümenince kabul edilen 
şekliyle lâyihanın heyeti umumiyes1! Encümenimizce 
de tasvip edilmiştir. Ancak hükümetçe muhacirin 
ve mültecilere 1329 senesinden itibaren verilmiş olan 
emvali gayrı menkule üzerinde mutasarrıfları tara
fından mühim ıslâhat ve tadjlât vücude getirilmiş 
olacağına göre bunlara şekil ve hali hazırları ile 
kıymet takdir olunması bunların mağduriyetini mu
cip olacağından emvali gayri menkule! mezkûrenin 
hini itasındaki vaziyetlerine göre takdir edilecek kıy
metlerinin tahakkuka esas ittihazı maksadiyle üçüncü 
maddedeki (tarihi taha'kkuk) ibaresi (tarihi ita) sure
tinde tadil, yedinci madde dahi zait görülerek tay
yedilmiş ve sekizinci madde şekle ait bazı tadilâtla 
kabul olunarak berayi tastık Heyeti Celileye takdim 
kılınmıştır. 

/ 
Hükümetin Teklüfi 
Tedeyyün Kanunu 

Madde 1. — Bilumum muhacir ve mültecilere ve 
aşiret efradına 3Q Nisan 1329 tarihinden itibaren 
hükümet tarafından her ne suretle olursa olsun veri
len ve atiyen ahkâmı kanuniye ve nizamiyeye tevfikan 
verilecek olan emlâk ve arazi ve tohumluk, hayvan 
ve âlâtı ziraiye ve sermaye bedelleri! deynin tahakku
ku tarihinden sonra gelecek ikinci senenin hitamından 
itibaren yirmi sene zarfında ve kırk müsavi taksitte 
istiyfa olutfmak üzere aile reisi namına deyin olarak 
kaydedilir. 

Madde 2. — Arazili mevat ve arazii haliye, İskânı 
muhacirin kavanin ve nizamatına tevfikan meccanen 
ita olunur. 

Madde 3. — Lozan muahedesine merbut Muba-
delei ahali mukavelesine tevfikan mübadeleye tabi 
olanların memleketlerinde terkeyledikleri emlâk ve 
arazisinin tafsiyei katiyede tahakkuk edecek kıymet
leri muhacirinin aynı kıymetlerle mütehakkik zim
metlerinden tenzil olunur. Gayri mübadil olanlara 
teffiz olunan emval ve emlâkin tarihi tahakkukunda-
ki kıymeti deyin olarak tespit edilir. 

Madde 4. — Muhaclirin ve mülteci ve aşiret efra
dı deyinlerini tamamen tesfiye etmedikçe emlâk ve 
arazii mütefevvizeyi ahere beyü ferağ ve teminat irae 
edemezler. 

Madde 5. — Düyunun bidayeten tahkik ve tespiti 
Dahiliye İskân memurlarına ve muntazaman tahsil ve 
istiyfası Maliye memurlarına ait ve matlubatın su-
veri tahsiliyesi dahli Tahsili Emval Kanununa tabidir. 

Madde 6. — Aaile resinin vefatı halinde deyin te
rekesine izafeten veresesine intikal eder. 



Madde 7. — İşbu kanunun mevkii meriyete va-
zını müteakip sureti tatbikini havi bir nizamname 
tanzim olunacaktır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihî neşrinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Maliye Vekâletleri memurdur. 5 Nisan 1341 

Başvekil 
İsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekili 
Hasan 

Nafia Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

İskân Encümeninin Tadili 
Borçlanma Kanunu 

Madde 1. — Bilûmum muhacir ve mültecilere ve 
aşiret efradına 30, Nisan 1329 tarihinden itibaren hü
kümet tarafından her ne suretle olursa olsun veriilen 
ve atiyen ahkâmı kanuniye ve nizamiyeye tevfikan 
verilecek olan amlâk ve arazi ve tohumluk ve hayvan 
âlâtı ziraiye ve sermaye bedelleri, borcun tahakkuku 
tarihinden sonra gelecek ikindi senenin hitamından 
itibaren yirmi sene zarfında ve kırk müsavi taksitte 
istiyfa olunmak üzere aile reisli namına* borç olarak 
kaydedilir. 

Madde 2. — Arazii mevat ve arazii haliye İskânı 
muhacirin kavanin ve nizamatına tevfikan meccanen 
verilir. 

Madde 3. — Lozan Muahedesine merbut Muba-
delei ahali mukavelenamesine tevfikan mübadeleye 
tabi olanların memleketlerinde terk eyledikleri emlâk 
ve arazisinin tasfiyei katiyede tahakkuk edecek kıy
metleri, mübadillerin aynı kıymetlerle mütehakkik 
zimmetlerinden tenzil olunur. Gayri mübadil olan
lara teffiz edilmiş ve edilecek olan emval ve emlâkin 
tarihi tahakkukundaki kıymet borç olarak tespit edi
lir. 

Madde 4. — Muhacirin ve mülteci ve aşiret efra
dı borçlarını tamamen tesfiye etmedikçe emlâk ve 
arazii mütefevvizeyi ahere beyüferağ ve teminat ola
rak irae edemezler. 

Madde 5. —*• Borçların bidayeten tahakkuk ve 
tespüti Dahiliye memurlarına ve muntazaman tahsili 
istiyfası Maliye memurlarına ait ve matlubatın suveri 
tahsiliyesi dahi Tahsili Emval Kanununa tabidir. 

Madde 6. — Aile resinin vefatı halinde borç te
rekesine izafeten varislerine intikal eder. 

Madde 7. — İşbu kanunun mevkii meriyete va-
zını müteakip sureti tatbikini havi bir nizamname 
tanzim olunacaktır. 

Madde 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
muteberdir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Dahiliye ve 
Maliye Vekilleri memurdur, 

İskân Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
namına Antalya 
Antalya Ahmet Saki 

Ahmet Saki 
Kâtip Aza 
Bolu Niğde 
Emiin Halit 

Aza 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
Borçlanma Kanunu 

Birindi madde — Bilumum muhacir ve mülteci
lere ve aşiret efradına 30 Nisan 1329 tarihinden iti
baren hükümet tarafından her ne suretle olursa ol
sun verilen ve atiyen ahkâmı kanuniye ve nizamiye
ye tevfikan verlilecek olan emlâk ve arazi ve tohum
luk ve hayvan ve âlâtı ziraiye ve sermaye bedelleri 
borcun tahakkuku tarihinden sonra gelecek ikinci se
nenin hitamından itibaren yirmi sene zarfında ve kırk 
müsavli taksitte istiyfa olunmak üzere aile reisi na
mına borç olarak kaydedilir. 

İkinci madde — Arazii mevat ve arazii haliye İs
kânı muhacirin kavanin ve nizamatına tevfikan mec
canen verlilir. 

Üçüncü madde — Lozan Muahedesine merbut 
Mubadelei ahali mukavelenamesine tevfikan müba
deleye tabi olanların memleketlerinde terk eyledik
leri emlâk ve arazinin tasfiyei katiyede tahakkuk 
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edecek kıymetleıii mübadillerin aynı kıymetlerle mü-
tehakkak zimmetlerinden tenzil olunur. Gayri müba
dil olanlara teffiz edilmiş ve edilecek olan emval ve 
emlâkin tarihi itasındaki kıymeti borç olarak tespit 
edilir. 

Dördüncü madde — Muhacirin ve mülteci ve aşi
ret efradı borçlarını tamamen tesfiye etmedikçe em
lâk ve arazii mütefevvizeyi ahere beyü ferağ ve te
minat olarak irae edemezler. 

Beşinci madde — Borçların bidayeten tahakkuk 
ve tespiti dahiliye memurlarına ve muntazaman tah
sili istiyfası maliye memurlarına ait ve matlubatın 
suveri tahsiliyesi dahi Tahsili Emval Kanununa ta
bidir. 

Altıncı madde -— Aile reisinin vefatı halinde borç 
terekesine izafeten varislerine intikal eder. 

Yedinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdin 

Sekiziinci madde — İşbu kanunun icrasına Dahi
liye ve Maliye vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Mazbata Muhariri 
Encümeni Reisi Çatalca 

Çankırı Şakir 
Mustafa Abdulhalik 

Kâtip Aza 
Konya Hakkâri 
Fuat Asaf 
Aza Aza 

Diyarbekir Zonguldak 
Şeref Bey, Ragıp 

Hini imzada bulunmadı 
Aza Aza 

Sivas Gaziantep 
Rasim Ahmet Remzi 

Aza Aza 
Kütahya İsparta 

Mehmet Nuri Mükerrem 
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BAZI DEVAİRİN SENEİ HALİYE BÜTÇELERİNE TAHSİSATI MUNZAMMA İLÂVESİ VE MUHTE, 
LİF FASIL VE MADDELER ARASINDA MÜNAKALE İCRASI HAKKINDA KANUN LÂYİHASI 

VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 1/767 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

6/5821 
8 -Kânunuevvel 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Bazı devairin senei haliye bütçelerine mevzu mu-

hassesatın hitamına mebni sene gayesine kadar sarfı
na katî lüzum görülen tahsisatı munzamma ile fasıl 
ve maddeler arasında münakale icrası hakkında, Ma
liye Vekâleti Celilesince tanzim olunan ve îcra Vekil
leri Heyetinin yedi Kânunuevvel 1341 tarihli içtima-
ında tezekkür ve tadilen Meclisi Âliye arzı tasvip 
edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının 
ve münakale ve müfredat cetvellerinin musaddak su
retleri lef'en takdim olunmuştur. Muktezasının müs-
tacelen ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyu-
rulmasım rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Mevaddı Kanuniye 
Madde 1. — Bazı devairin 1341 senesi bütçesinin 

merbut cetvelde muharrer füsul ve mevadı muhteli-
fesine ceman (8 921 797) liranın tahsisatı munzam
ma olarak ilâvesiyle sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — 1341 senesi Maliye Bütçesinin «Se
farethaneler arsa bedeli» namıyle yeniden açılacak 
(56 V) faslına (100 000) lira tahsisat vazına ve senei 
haliye Başvekâlet bütçesinin yirmi yedinci faslında 

«Bedeli icar» namıyle yeniden beşinci maddenin kü-
şadına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 3. — Devairin 1341 senesi bütçelerinin 
merbut cetvelde muharrer füsul ve mevadı muhteli-
fesi beyninde ceman (4 178 881) liranın taallûk etti
ği vekâletler bütçelerindeki fasıllara nakline Maliye 
Vekili mezundur. 

Madde 4. — îşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meriyülicradır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ma
liye Vekili memurdur. 

7 Kânunuevvel 1341 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

Hasta 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Mahmut Esat 
Maarif Vekâleti Vekili 

Doktor Refik 
Ziraat Vekâleti Vekili 

Mehmet Cemil 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 
Nafıa Vekili 

Hasta 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Esbabı Mucibeler 
Maliye 

Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

34 

Mefruşat 

Tenvir ve teshin. 

35 

Darüşşafakaya mevkuf dükkânlar be
deli jcar ve darı mezkûre muavenet. Beş bin liranın mevkuf tutulmasından dolayı Darüşşa-

fakanın ihtiyacatı fevkalâdesinin temini için. 
Müteaddit defa nakil münasebetiyle muhtacı tamir bir 
hale gelen eşyanın masarifi tamiriyesine. 
Kalorifer için yüz yirmi ton kömür ile muhassesatı za-
tiyeye ait olunan bakiyei esmanı. 
Sene nihayetine kadar olan ihtiyacatın temini tesviyesi 
için. 
Hereke fabrikasından mubayaa olunacak kumaş ile ye
niden alınacak hademelerin palto esmanı. 
Gazetelere verilen ilânat ücretinin cehri iki yüz liraya 
baliğ olmasına ve terakki etmekte olan eşyanın farkı 
fiyatından dolayı sene nihayetine ka 1ar olan ihtiyacatın 
temini tesfiyetine. 

Kırtasiye. 

Melbusat. 

Merkez müteferrikası. 
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Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

37 Taşra levazımı. 
2 Mefruşat. 

3 Tenvir ve teshin. 

38 Taşra müteferrikası. 

39 Masarifi mütenevvia. 
1 Masarifi muhakeme. 

2 Evrak ve defatiri tabiye, teclidiye 
bendiye ve nakliyesi. 

3 Kıymetli evrak ve defatiri tabiyye, 
teclidiye bendiye ve nakliyesi. 

5 Memurin harcirahı. 

6 Maliye müfettişleri harcirahı. 

39 A Nüfus tezkereleri tabiyesi için. 

40 Emlâki milliye masrafı. 
2 Masarifi mütenevvia. 

41 Masarifi tahsiliye. 
1 Mal sandıklarınca tahsil olunan ağ

nam masrafı. 
3 Tahsilat komisyonları azayi gayrı 

muvazzafa yevmiyesi. 

4 Tahsil memurları yevmiyesi. 

5 Nakliyat vergisi masarifi tahsiliye ve 
ikramiyesi. 

6 Kıymetli evrak aidatı beyiyesi. 
7 Kâtibi adillere ita olunacak aidat. 
8 Temyiz komisyonları masrafı. 

Temettü komisyonları masrafı. 

42 Muamelâtı nakdiye. 
5 Reddiyat. 

Ekser vilâyatın Harbi Umumide ziyaa uğrayan eşyası
nın tedariki ile masarifi tamiriyesine. 
Vilâyattan talep olunan mahrukat esmanının eldeki 
tahsisat ile temini kabil olamamasından dolayı ihtiyaca-
tının teminine. 
Vilâyatın ihtiyacatı zaruriyesi için talep edilmekte olan 
havalâtın tanzim ve irsali için. 

Tahsisatı mevcudenin sene nihayetine kadar âdemi ki
fayetinden dolayı. 
Matbaai amirede tabedilmekte bulunan ve tahriri mü
sakkafat komisyonları için tabedilecek olan evrakı mat
buanın masarifi tabiyye, kâğıt ve malzemei tabiye be
deline. 

Üç milyon nüfus hüviyet cüzdanının damga ücreti ile 
sair kıymetli evrakın masarifi tabiyesine. 
Tahsisatı mevcudenin âdemi kifayetinden dolayı sene 
nihayetine kadar olan ihtiyacı karşılamak üzere. 
Sene nihayetine kadar olan ihtiyaç için. 

Üç milyon adet hüviyet cüzdanının bakiyeyi esmanı 
ile iki milyon cüzdan masarifi tabiyesi için. 

Tahsisatı mevcudenin âdemi kifayetinden dolayı. 

1341 senesi tahakkukatına göre tahsisat mevcudunun 
âdemi kifayetinden dolayı. 
Muvazenei Umumiye Kanununun kırk sekizinci mad
desi mucibince azayi gayrı muvazzafaya da yevmiye 
ita edileceğinden dolayı. 
10 Teşrinisani 1335 tarihli kararname mucibince seya
hat yevmiyesi ile masarifi nakliyei vakıanın tediye edi
leceğinden dolayı. 

Bu her iki tahsisat için mezun mebaliğin kamilen sarf 
edilmiş olmasından naşi. 
Harp kazançları ile Müsakkafat ve Temettü ve Temyiz 
'komisyonlarının ayda on üçer defa içtima ücreti baki
yesi. 
Muvazenei Umumiye Kanununun kırk sekizinci mad
desi mucibince azayi gayrı muvazzafaya da yevmiye 
ita edileceğinden dolayı. 

Sene nihayetlerine, kadar reddi muktazi mebaliğ karşı
lığı için. 



Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

47 

49 

50 

51 

52 

56 
56 C 

56 
56 

V 
R 

Saraylar tahrir ve tespit masrafı. 

Masarifi gayrı melhuza. 

Tahsisatı mezkûre. 
Hariciye tahsisatı mezkûresi. 
Hükümet konakları tamirat, tevsiat 
ve inşaatı. 
Memurini muvazzafa tahsisatı fevka
lâdesi. 
Öksüz yurtlarına yardım. 
Darülfünununa maktuan verilecek 
olan. 
Tetkiki hesabat heyetleri. 
Ecnebi sefarethaneleri için mubayaa 
olunan arsa bedeli. 

Tahsisatın kamilen sarf edilmiş olmasından dolayı 
müstahdemin ücüratı için talep olunan. 
Muhtelif hakem mahkemeleri ve Paris'teki Tevhidi 
Düyun Komisyonu maaş ve tahsisat yevmiyeleri için. 

Tahsisatı haziranın âdemi kifayetinden dolayı. 
Tahsisatı haziranın âdemi kifayetinden dolayı. 

Dört aylık tahsisatı fevkalâde karşılığı için. 

Bütçesi açığının karşılamak üzere. 
Darülfünun bütçesinin açığı için müceddeden talep 
edilmektedir. 
Tahsisatı haziranın âdemi kifayetinden dolayı. 
Müceddeden talep olunmaktadır. 

Düyunu Umumiye 

Merbut cetvelde muharrer tuz ihraciyesine ait 
yirmi bin lira, geçen sene ihtiyacı hakiki nisbetinde 
bütçeye konulan tahsisattan tenzilât icra edilmekle 
Kaya memlahalarında da istihdam edilen amele üc
retlerinin tezayüdü tuz nakliyesine ait iki yüz kırk 
bin lira, Suriye'den gelen tuzları men ile hudut boy
larında ambarlar kuşat olunması ve tahmilâtın şir
kete devri cihetiyle fazla ücret talep edilmesi, pul üc
reti beyiyesine taalluk eden yüz bin lira hazine pul
larının damga pulları ile tevhit edildiği halde hazine 
pullarına ait ücreti beyiye tahsisatının devredilmeme-
si ve pul sarfiyatının tezayüdü, harir öşrü cibayet 
masrafına ait dört bin lira, ipekçiliğin teşvik ve tek
siri için meccanen dut fidanı tevzi edileceği, aidat 
memurları istihkakına ait iki bin lira işbu memuri
yetlere mevdu varidatın tezayüdü, harciraha ait dört 
bin bu bapta fevkalâde o'laıralk itıtlihaz edilen tedabire 
rağmen sene nihayetine ka'dar bu miktara lüzumu ha
kikî tebarüz etmesi, memaJih ve öbniye inşaat ve ta
miratına müteallik otuz bin lira ise İzmir'de ahiren 
harap ve münhedim olan iskelenin müstacelen tamiri 
ve Sivas memfehalarında mıübremiyat ve müstaceliyeti 
tahakkuk eden inşaatın stene liçiride ikmali mecburi
yeti dolayısıyle tahsisatı haziranın ademi kifayeti 
tahsisatı munzamma Italebînıi mecburî 'kılmıştır efen
dim. 12 Kânunuevvel 1341 Düyunu Umumiye Müdi-
rSyeti Umumifyesinrin 1341 senesi Bütçesine ilâveten 
ımıatl'Uip tahsisatı munzamma miktarını mübeyyin def
tendir. 

Tahsisatı Munzamma 'Miktarı 

Fasıl Madde Nevi Muhaisisesat 
Lira 
Adet 

62 
62 
63 
63 
63 
64 

1 
2 
2 
5 
6 
2 

Tuz ihraciyesli 20 000 
Tuz nakliyesi 240 000 
Pul ücreti beyiyesi 100 000 
Harir öşrü cibayet masrafı 4 000 
Aidait memurları istihkakı 2 000 
Harcırah 4 000 
Memalih ve ebniye inşaat ve 
tamiratı 

Yekûn 

30 000 

400 000 

Meclisi Âlice 1341 semesib -üıtçesüyıle ika buyrulmuş 
blan taihsİsaitltan fusul ve mevada mevzu melkadir büt
çesinin kabul ve ta&dikıiniden sonra şimdiye kadar ge
çen müddet zarfında tahdidi esbap ve avamilin te-
(airiyle kısmen hıÜtam bullmuş ve kısmen de pek az kal
mıştır. Tahsisatı munzamimaya arzı ihtiyaç eden bu 
miktarların taalluk eylediği hidemat dolayısı<yle tah
sisat alınmaz ise bu hidemat pek yakında duçarı te
vakkuf olacaktır. 

115 nci faslın birinci mefruşat maddesi 

Müdüriyetti Umuimıiıyenln müceddeden teşekkülü 
sırasınlda daireye birçoık mefruşat muktazi jken bu
nun mubayaası cihetine gidilmeyerek şimdiye kadar 
mülga Defterhane emanetimden kalıp kuyult müdürü-
yetiyle îstöanbul Tapu idarelerinin ihtiyacı temin olun
duktan sonra artıp merJkeze getirilen masa ve sandal-



yelerle idared rnıaıslahalt edlilımiş ilse de bunlardan bir 
Ikıisımının gayri kabili istimal bir raddeye gelmesine 
midbrii bazılarımın tecdidine (binaen beş yüz liranın 
zammına lüzum hasıl olmuştur. 

115 ndi. fa's'lın itlirlimüi mefruşat maddesi 
Mevcut tahsisatın sene nihayetine kadar kifayet 

edemeyeceği tahakkuk eylediği cihetle ilki yüz liranın 
ilâvesi zarurî görülmüştür. 

115 ndi faslın üçüncü tenvir ve teshin maddesi 
1341 senesi Bütçesıinin tertibi sıralsında merlkezin 

şiddeti şiıtası ve maruikat fiyatı nazarı dikkate alın
mak suretiyle kifayet edecek elbise tahsisatı vazolun-
luğu 'hailde Muvazenei Maliyece 170 liranın mevkuf 
tutlmıuş olmasına ve gayrJiez mevkuf meblağla idare 
imkânı olamayacağına mebni meblağı mezburun iadei 
tahsisine lüzum hissedilmiştir. 

115 nci faslın selkizinci icure maddesi 
1341 işemesi Bütçesine iki bin lira icar bedeli 

'vazolunduğu halde müdüriyeti Umumiye için ancak 
üç bin lira bedelli icar ile daire tuitulabilmiş olduğu 
cıihatıle ömlksan olan bin liranın (ilâvesine mecburiyet 
hasıl olmuştur. 
119 nou faslın ikinci zayi ve mıuhlteriık olan kuyudun 

istinsah ücreti maddeisi 
Anadolu Ikuyudu tasarruf iyesin in ahvali zailede 

zayi olmasına ve müdüriyet bütçesinin kabul ve tas
dikimden sonra bazı mahaller hükümet konakları 
muhterilk olduğu sırada tapu kuyüdunun da yanlış ol
masına bahusus mübadillerin terketıtikleri mahallere 
ait kayıt suretlerinin istihsali emrimde fazla tahacüım 
vuıkuıbulmasına melbnıi, kuyudu tasarrufiyenıin istinsahı 

Fasıl ;Madide Nev muhassesalt 

134 
134 
134 
134 
134 
137 

1 
2 
3 
4 
5 

İcatrat 
TayÜınıat 
Müteferrika 
iMualecat 
Otomobil bedel ve masarifi 
.Mücrimin, mâhkûmin ve mevkuf in 
masarifi sev'kiyesi 

için Kuyudu Uimumiye Müdüriyeti nezdinde ücretle 
fazla müstenısih istihdamına lüzum görülmesinden 
maşi 'mevcut tahsisat bilbmek üzere ve bu hususta 
îdkân Müdüriyeti Umurnliyesinin Bütçesinde tahsisat 
mevcut olmadığı bilmuhabere Dahiliye Vekâleti celi-
lesinden varit olan tezkerede işar kılınmış olduğun
dan senei haliye nihayetine Ikadar istinsah atın idamei 
faaliyetini tem inen beş bin lirası Anadolu kuyudu ve 
altı bin lirası Rumeli kuyuduna ait olmak üzere on-
bir bin lira tahsisatı munzamıma vazrna lüzum görül
müştür. 

119 ncu faslın dördüncü memurin harcirahı maddesi 
Senei haliye zarfında bazı mahallerde kadastro teş

kilâtı vücude getirilerek bir kısım ıtapu müdür ve me
murlarının oraya naklolunarak yerlerine diğer me
murların nakil ve tayinler inden dolayı memurin har
cırahı maddesinden fazla sarfiyat vukubulmuş olduğu 
cihetle bu maddeye beş bin lira tahsisat ilâvesine lü
zum görülmüştür. 

120 ndi fas'lııın mülhakat müteferrikası 
Esasen miktarı lâşey mesaibeisinde olian mülhakat 

müteferrikasının sarf edilmiş olmasına ve bazı ma-. 
haleliden müteferrika tertibinden halvalenaıme talep 
ddilmıekte bulunmasına mebni bu fasıla beşyüz lira 
ilâvesine mecburiyet hasıl olmuştur. 

124 A Telgraf ücunaitı 
Posta ve Telgraf ve Telefon Müdiriyeti Umum i -

iyesinden varit olan tezkereler bu miktarın zam ve 
ilâvesi lâzım geleceği bilhesap anlaşıldığının gösteril-' 
meşime mebmii altı bin lira vazedilmiştir. 

Dahiliye 

Senei 'halliye bütçesinin 134 ve 137 fasıllarına vazolu-
nan metadır geçen sene bütçesine mevzu melkadfir 
niisbetiinlde tespit edilknıiş ise de senei salbıka bütçesine 
vazdluıman tahsisat 'kifayet edemıiyerek ıbilâharıa tah
sisatı munzamıma islfcihsal edilmiş olmakla beraber 
1341 senesi Haziranı bidayetinde mâhkûmin ve maz-
nunin mevcudu 1340 senesinin yirmi bin altı yüz altmış 
seMz kişiden ibaret olan mevcudundan üç bin kişi 
faizla ve bu miktar Eylül zarfımda yedi bin (kişiye 
ıballiğ olduğu cihetle tahsisatın ona göre tertibi de tabiî 
ibuluınmuştur^ Ezcümle maatahsisıaftı munzammıa geçen 
sendk'i tayimat tahsisatı beher şahsa vasatı oliarak yev
mi on üç kuruş isabet ettiğinden aynı miktarla bir 
senelik tayinat 'bir milyon iki yüz seksen bin lira rad
desinde bulunacağımla mebni bu sene bütçe ile kabul 



Fasıl Madde Nevi Muhassesat 

140, A Telgraf ücunati! 

Jandarma 
,1. — Ümera ve zahitan maaşı : 
24 Mart 1341 ve 22 Nisan 1341 tarihi ve 587, 

643 numaralı mevadı müzeyyefei kanuniye mucibin
ce maaşları tezyit olunan jandarma memurin ve 
mensulbiniinin fada maaşıdır.. 

2. — İcanaıt : 
Mulkavetoıameleire müsteniden eshahı istihkaka 

tesviyesi lâzım gelen mebaiğ ile sene nihayetine 
'kadar vuku Ibulacak tahakkukata karşılıktır. 

3. — Tenvir ve teshin: 
Bütçeye mevzu tahsisat, istihkak nizamınım an

cak yüzde yirmisi miislbeitinde olup 'bununla sene ni
hayetine kadar kıtaat ve müess'esatın bilhassa mah
rukatın temini kabil ölamıyacağı anlaşılmasına bi
naen., 

4. — Kırtasiye ve evrakı matbua :•. 
Karakollara varıncaya kadar kıtaat ve rnüessesat 

ıdevaMnlde bulunması elzem olian maftfbu evrak ve 
defaitir ve levazımı kırtasiye bütçeye mevzu tahsi
satla temlinedifcmemiş olmasına binaen hiç olmazsa 
mühim olan defatirin mubayaası ile levazımı kırtasi
yeden sene nihayetine kadar tahakkuk edecek masa-
rifata karşılıktır. 

5. — Mefruşat : 
Esasen kıtaat ve müessesatın noksan olan mefru

şatı bütçeye dahil olan tahsisatla temin edilememiş 

9 — 

edilen miktardan başka olarak beşyüz bin liraya daha 
lüzum görülmüş ve fasih mezkûrun diğer mevadı ile 
137 nci faslındaki tezayütde aynı nüsibette nazarı iti-
bare alınmıştır. 
134 ncü maslın üçüncü müteferrika maddesi için ihti
yaç görünen yüz bin liranın kırk beş hin yüz otuz altı 
lirası muhtelif fusul ve mevaddan tasarruf edilmiş olan 
mebaliğin münakalesi ile temin edilebileceğinden mez
kûr madde için talep edilen tahsisatı munzamma 
54 864 İradan ibaret (bulunmuş olur., 

Geçen seme telgraf ücuratı faslından tahakkuk eden 
miktar yedi yüz altmış üç hin 'beş yüz al/tı lira doksan 
üç kuruştur. Halbuki senei halliye bütçesiyle kafoul 
edilen tahsisat üç yüz hin İradır. Harekâtı dsyanıiye 
ve icra kılınan seferberlik hasebiyle muhaberatın kıs
mı mühiımmii telgrafla vuku bulduğuna göre telgraf 
üeuıraitı tatoaikkukatı geçen seneye nisibetle bittabi daha 
fazla olacaktır. Binaenaleyh faslı mezkûrdan beş yüz 
hin liralık tahsisatı munzammaSya ihtiyaç vardır. 

I olmakla beraber vilâyatı şarkiye hadisei isyanında 
eşyası yağmaya uğrayan bazı kıtaat mefruşatını te-
minen. 

6. — Tabip ücreti ve bilhassa vilâyatı şarkiye mu-
alecat ve hastagân iaşesi : 

Bazı merzagî mahallerdeki kıtaat efradının teda
visi için fazla miktarda mualece sarfından ve ücretle 
tabip istihdamından mütevellit ihtiyaçtır. 

7. — Harcirah : 
Bu maddeden 11 833 lirası tahsisatı munzamma 

istihsaline kadar tecil ve tehiri kabil olmiyan efrat ve 
eşya şevkini teminen masarifi nakliye maddesine nak
ledilmiş ve hudut kıtaatmdaki münhalâta zabit tayin 
ve mezkûr kıtaattan berayi tahsil mektebi harbiyeye 
zabit izam kılınmış olmasına ve elyevm mevcut tah-

. sisatın sene nihayetine kadar kifayet etmiyeceği an
laşılmasına binaen. 

8. — Masarifi nakliye ve efrat masarifi sevkiye-
si : 

Bu maddeden tahakkuk eden ihtiyacat, çok evvel 
bütçeye mevzu tahsisatı aşmıştır. Mekteplerden kıta
ata ve bunlara mukabil şubelerden mekteplere veri
len ve kıtaatça terhis edilen efrat ile melbusat, teçhi
zat ve bilhassa, esîiha, cephane, top ve makineli tü
feklerin tebdil ve kıtaata şevkinden şimdiye kadar ta
hakkuk eden masarifi nakliye bütcpj- uahil tahsisat-

I la ve diğer madde1«i-J^1 nakledilen havale ile de te-



inin edilemiyerek elyevm on bin lira deyin tahakkuk 
etmiştir. İşbu deynin tesfiyesine ve sene nihayetine 
kadar tahakkuk edecek olan masarifi nakliyeye kar
şılıktır. 

9. — Hayvan bedeli tazminatı : 
Hadisei isyaniyede birçok süvari efradı ve hay

vanatı zayi ve telef olmuştur. Bermucibi kanun ta
rafı miriden tazmini lâzım gelen mezkûr hayvanlar 
bedelâtına karşılıktır. 

10. — Binek ve mekkâri hayvanatının yem bede
li : 

1341 Bütçesine bir yem bedeli, on üç lira otuz 
kuruştan dahildir. Halbuki mevadı gıdaiye maddele
rinde hâsıl olan fark dolayısiyle elyevm her mahalde 
rayiç fiyatlarına nazaran şehrî bir yem bedeli yirmi 
lira derecesinde bulunmakta ve Divanı Muhasebat
ça da sureti katiyede bermucibi kanun yem bedelâtı-
nın rayice göre tediyesine lüzum gösterilmektedir. 
Binaenaleyh noksan istihkakı teminen mevzu miktar
da tahsisatı munzammayı ihtiyaç vardır. 

11. — Mubayaa olunacak hayvan bedeli : 
Efrat mektepleri ile sahil bölüklerine ve Aydın -

Ankara mıntıka jandarma alaylarına lüzumu olup 
tahsisatın müsait olmamasına binaen mubayaa edile-
miyen topkeşan ve mekkâri hayvanatının mubayaası
na karşılıktır. 

12. — Teçhizat, edevat ve endaht levazımı : 
13. — Efrat melbusatı : -
1340 senesine nazaran bu senek i mevadı iptidaiye 

ve mamule fiyatlarında ve ambalaj masarifinde bir 
hayli fark olmasına ve vilâyatı şarkiye hadisatındaki 
zayiata binaen senei haliye bütçesine mevzu tahsisat, 
efradın ekmek torbası, çadır, palaska takımı, dolak, 
serpuş, çorap ve çamaşır gibi kiyafet ve sıhhatleriyle 
pek ziyade alâkadar olan ihtiyacını temine kifayet 
etmemiştir. İhmali kabil olmıyan işbu melbusat ve 
teçhizatın müstacelen mubayaasına ihtiyacı katî var
dır. 

14. — Telefon tesisatı : 
Şark ve Şarkı cenubideki hudut kıtaatı mıntıka

larında telefon tesisine Hudut Komiserlikleriyle Er
kânı Harbiyei Umumiyece lüzum gösterilmiştir. 1341 
Bütçesine dahil olan tahsisatla ancak garp hudut kı
taatı ile bazı sahil kıtaatının telefonları ikmal edile
bilmiştir. Binaenaleyh bu kerre lüzum gösterilen Şark 
ve Şarla cenubideki hudut kıtaatı telefonları için 
maruz miktarda ^^.«isatı munzammaya lüzum var
dır. 

Mutalâatı Umumiye 
1341 Senesi Umum jandarma kumandanlığı büt

çesine aksamı masariften mevzu tahsisat, fevkalâde 
tasarruf ve idareye rağmen - memleketin vaziyeti ha-
zırai iktisadiyesi ve ticariyesi icabı olarak - erzak, 
eşya ve nakliyat fiyatlarında günden güne hâsıl olan 
tereffüat ve 1341 bütçesiyle teklif olunan masarif at
tan Meclisi Âlice icra kılınan tenzilât dolayısiyle, 
kırk kusur bin mevcutla memleketin her tarafına da
ğılmış olan yüzü mütecaviz hudut jandarma kıtaatı 
ile müessesat ve sahil bölüklerinin ihtiyacatı mübre-
mesini temine kâfi gelmemiştir. Fusul ve mevadı mu
harrer aksamı masariften her biri sene nihayetine 
kadar tecili kabil olmıyan mübrem ihtiyacattan olup 
bilhassa efrat ve eşya sevkiyat ve nakliyatı durmuş 
ve melbusat ve teçhizatının mühim bir kısmı temin 
edilemiyen efradın kıyafet ve sıhhatleri muhtel ol
makta bulunmuştur. Binaenaleyh esbabı maruza il-
caatiyle ancak ihtiyacatı zaruriyeye tekabül edecek 
olan 537 678 liralık tahsisatı munzammanın bir an 
evvel istihsal ve itası esbabının istikmal buyurması 
maruzdur. 1 .11 .1341 

Posta ve Telgraf 
Mefruşat 

1341 senesi 'bütçesine mevzu 23 750 liralık mefru
şat tahsisatıyle beraber ahiren tertibi mezkûre müna
kalesi icra kılınan 3 900 lira dahi kamilen sarfedil-
m[ştir. Gerek yeni binanın henüz ikmal olunmayan 
bir kısım mefruşatı gerekse çıplak denilecek dere
cede eşyadan mahrum bulunan bazı merakizle inşa
ları hitam bulan Bilecik, Bandırma, Hadımköy bina
larının tefrişi için işbu tertipten lâakal on iki bin li
ralık tahsisatı munzammaya ihtiyacı katî vardır. 

Tenvir ve Teshin 

Aynı faslın dördüncü tenvir ve teshin tertibinden 
istihsal edilmiş olan 52 250 liralık tahsisatın hemen 
kâffesi Başmüdüriyetlere tevzi edilmiş olduğu halde 
geçen seneye nisbeten gaz fiyatının tereffüne ve şim
diye kadar her hangi suretle bir kayıt ve tahdide tabi 
olmaksızın halkın intifama müsait ormanlardan kati-
yat icrası dairei iadesince menedilmiş olmasına binaen 
mevadı teshiniye fiyatlarının bir misli derecesinde te-
zayüt etmiş olduğundan bahisle Başmüdüriyetler şim
diden tezyidi muhassesat talebinde 'bulunmaktadırlar. 
Binaenaleyh kışın hululünden evvel mera'kizi mülka-
ka ihtiyacını temin için bu tertipten de on bin liralık 
tahsisatı munzammaya ihtiyaç mevcuttur. 



- 11 
Kırtasiye 

Kezalik aynı faslın beşinci kırtasiye maddesine 
mevzu (11 875) liralık tahsisatın gayrı kâfi geleceği 
anlaşılmış ve bu da Posta ve Telgraf muamelâtının 
gittikçe peydayi vüsat eylemesinden münbais bulun
muş olduğundan bu maddeden dahi 1 500 liralık tah
sisatı munzammaya lüzum vardır. 

Harcırah 
İşbu tertibe mevzu (118 750) liralık tahsisatttan 

kısmı küllisi muamelâtın sık sık murakabe ve teftişe 
tabi bulundurulmasını teminen muamelât müfettişleri, 
murakıp ve muha'kkiklerin harcırah ve yevmiyeleriyle 
Telgraf Fen müfettişlerinin ve hutut ıslahı avarız ve 
tamiri için mıntıkaları haricende istihdam olunan hat 
memurlarının yevmiyelerine ve bir kısmı da Trabzon, 
Samsun, Adana'da terki vazife eden memurinin yer
lerini imlâ için uzak ve yakından tayin ve izam kılı
nan muhabere memurlarıyle diğer memurinin ve bil
hassa harekâtı askeriye dolayısıyle sene iptidasında 
vilâyatı şarkıyeye izam olunan memurların harcırah
larına sarfedilmiş ve pek cüzî bulunan bakiyei mu-
hassesatı sene nihayetine kadar gifayet etmeyeceği an
laşılmış olduğundan işbu tertipten onbeş bin liralık 
tahsisatı munzammaya lüzumu şedit hasıl olmuştur. 

Müteferrika ve Bendiye 
145 nci faslın üçüncü müteferrika ve bendiye ter

tibinden mütehassıl 42 750 liralık tahsisattan şimdi
ye kadar vuku bulan sarfiyat miktarı kırk bir bin li
rayı mütecavizdir. Bu tertipten bendiye için ambalaj 
kâğıdı, sicim, mühür mumu, mühür, terazi ve büt
çede mahalli sarfı gösterilmemiş olan her türlü ma
sarifi müteferrika ve mütenevvia ile bidayeten otuz 
paradan ibaret iken bilâhara elli paraya ve binnihaye 
iki irtika eden cevaplı telgrafnamelerin damga pulu 
bedelâtı dahi bu maddeden tesviye edilmekte bulun
masına binaen sene sonuna kadar hiç olmazsa on üç 
bin liralık tahsisatı munzammaya lüzum katî vardır. 

Yevmiye ve Ücreti Şehriye 
Bütçedeki miktarı (48 500) liradan ibaret olan 

yevmiye ve ücreti şehriye tahsisatının ekseriyeti azi-
mesi muamelâtın inkişafı nisbetinde adetlerinin ve 
aynı zamanda galayı esâr dolayısıyle ücretlerinin tez
yidine mecburiyet hâsıl olan posta hamal, şöfor ve 
hademeleriyle, kaptan, çarkçı, kayıkçı, motorcu ve
saire ücuratına sarfedildiğinden mütebaki pek cüzî 
tahsisatın hastalanacak muhabere memurlarının yerle
rine ikame olunacak vekillerle tabip, dava vekilleri, 
telgraf, hol, viston memurları yetiştirmek üzere bu 
sene yeniden kabul olunan mülâzimin ücuratına ki

fayet etmeyeceği tahakkuk etmiş olduğu cihetle bu 
tertipten de asgarî on beş bin liralık munzam tahsisata 
zarurî ihtiyaç vardır. 

Pul Beyiyesi 
Halka bir tashilât olmak ve aynı zamanda varida

tın tezyidine matuf bulunmak üzere satışları nisbetin
de beyiye ita edilmek suretiyle ihdas olunan beyiye 
bayiliklerinin sarfiyatı posta muamelâtının inkişafı 
ile mütenasip bir surette tezayüt etmekte bulunmuş 
ve senei haliye bütçesine mevzu 4 750 liranın sene ga
yesine kadar ademî kifayeti tahakkuk etmiş olduğun
dan ve bu tertipten de bin liralık tahsisatı munzamma 
ahzı icap etmektedir. 

Saî Ücreti 
Bütçedeki miktarın «5 700» liradan ibaret bulu

nan saî ücretinden elyevm 1 300 lira kalmıştır. Bu 
maddeden vuku bulan sarfiyat diğer taraftan irat 
kaydedilmekte olmasına ve bakiyei muhassesatın se
ne nihayetine kadar ademî kifayeti tahakkuk eylemiş 
bulunmasına binaen işbu maddeden de (1 000) lira
lık tahsisatı munzammaya lüzum vardır. 

Makine ve Tezgâh 
Elektrik pillerine mahsus manganez torbalarının 

el ile imâlinden dolayı küllî zaman ziya edilmekte ve 
imalâtın bu suretle devamı halinde merakiz pil ihtiya
cının lâyikiyle tatmin edilemeyeceği anlaşılmaktadır. 
Binaenaleyh imalâtın makine ile icrasını teminen hu
susî bir makine tedarikine acele lüzum hâsıl olmuştur. 
Mahaza istanbul'daki Telgraf fabrikasının dökümhane
si kalem odalarının altında olup bacası bulunmama
sından intişar eden gazlı dumanlar dökümhane için
de fabrikanın bütün dahilinde dolarak memurin ve 
ameleyi pek ziyade mütessir etmektedir. Bu halden 
dolayı dökümhanede çalışan amelenin sıhhati bozul
makta bulunduğundan fabrika bahçesinde münasip 
bir dökümhane inşaası zaruret kes'betmiştir. Fabrika
nın dakikada yüz kilo miktarında döküm yapabile
cek bir şekle ifrağını ve bu suretle döküm işlerinin 
sürat ve kolaylıkla yapılmasını teminen iki ocakla 
müstakil bir motor ve vantilatör ve üniversel maki
nesinin mubayaası için (9 500) liranın tahsisatı mun
zamma olarak ilâvesine çoklüzum vardır. 

Hurç ve Çanta 
Hurç ve çanta tertibinde senei haliye bütçesine 

mevzu miktar kamilen sarfedilmiş olduğu halde bir 
kısım ihtiyacatı acile henüz temin edilememiştir. Kâfi 
derecede çanta ve çuval bulunamamasından ecnebi 
idarelere ait müraselât mezkûr idarelerin çantalarıyle 
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sevk edilmekte ve bu yüzden mezkûr idareye tazminat 
itasına mecburiyet hâsıl olmakta idigünden bir mik
tar keten çanta ve çuval tedariki zımnında altı bin li
ralık tahsisatı munzammaya lüzum görülmüştür. 

Menzilhane ve Sürücülük 
Menzilhane ve sürücülük tahsisatından vukubulan 

sarfiyata göre eldeki bakiyei muhassesat sene niha
yetine kadar vuku bulacak sarfiyatı temin edemeye
cektir. Çünkü posta ihaleleri eskiye nis'betle her ta
rafta fazla bedelâtla neticelenmiştir. Aynı zamanda 
resmî devairin resmî evrakı mıatbuasımın denk nakli
yatı da mühim bir masrafa saik olmuştur. Bu sebep
le işbu tertipten yüz bin liralık munzam tahsisata katî 
ihtiyaç vardır, 

Posta Nakliyesi; 
Posta nakliyesinden mürettep tahsisat, tamamına 

yakın bir derecede bitmiş sayılabilir. Halbuki idare
nin malt olan vasaiti nakli yei berriye ve bahriye ihti
yacı ve tamiiratıyle beraber (Semplon) şirketiyle icra 
kılınan posta sevkiyatı için bermucibi mukavele mez
kûr şirkete verilmesi icap eden nakliye ücretlerinin 
tediyesini temıin ve aynı zamanda posta mür aselâtının 
kesreti hasebiyle mevcut vagonlar maksadı temin 
edememekte olduğundan, sevkiyatın süratle nakil ve 
teatisi zımnında tedariki zaruret kesbeden iki vago
nun mubayaasını temin için 'bu maddeden kırk hin 
liralık munzam tahsisata ihtiyaç vardır. 

Tamiratı hu tüt 
ıSenei halîiyede istihsal olunan tamiratı hutut tah

sisatı Başmüdiniyetlere tevzi edilmiş ve ahiren inşası
na, zaruret haısi'l olan Ankara - İstanbul telefon hattı
na rnuktazi direklerin temini tedariki için bu tertip
ten ayrıca on bin lira miktarında munzamı tahsisata 
ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Telgraf nakliyesi 
Memalik/i şarkiyeye vukubulan nakliyat dolayı-

siyle 1341 bütçesine mevzu teel'graf nakliyesi tahsıisaıtı 
kamilen sarf edilmekle beraber ahiren eşya pahası 
maddesinden işbu tertibe naklolunan on bin liralık 
tahsisat dahi mevcut ihtiyacı tatmin edemediğin den 
Avrupa'dan gelecek tel ve fincanların doğruca Ana
dolu'da bazı depolara sevk masrafı olarak bu tertip
ten de on bin liralık tahsisatı munzammaya ihtiyaç 
vardır. 

Telgraf ücur'aü 
Telgraf hatlarının her gün muayenesi neticesi 

merkezlerden Başmüdiriyet'lere ve Başmüdıiriyetıler-
den Müdüriyeti Umumiyeye telgrafla bildıkilrnekts ve 
şshrî vukubulan varidat ve masarif ata müteallik mu

vazene raporları dahi kezalik aynı suretle ve telgraf
la ahzü teati edilmekte olduğu cihetle, bütçeye mev
zu miktarı yüz elli bin liradan ibaret olan telgraf üc
reti tahsisatını mezkûr rapor ücretleri beleftiğinden 
sair muhaberatı müstacele ve mühimme için lâakal 
yüz elli bin liralık tahsisatı munzammaya lüzum; 
vardır. 3'1 Teşrinievvel 1341 

Hariciye 
Vekâleti acizi bütçesi zahirde (2 5C0 CCCı) ve ha

kikatte (1 800 GCıCl) liradan ibarettir. İki buçuk mil
yon lira olsa da Vekâlet mahlası ihtiyacı ile mütena
sip olmadığından bugünkü ihtiyaç yine hâsıl olacak
tır. Bu ihtiyaç dolayı siyledir ki tahsisat 'kamilen sarf 
edilmiş ve fusulu teşkil eden mevatta mubassesat na-
miyle bir şey kalmamıştır. 

Merkez masarifatı 
Bütçenin 178 noi faslını terkip eden maddelerden 

icar maddesine mevzu tahsisat Umuru İdariye Müdi-
riyeti U mm mi y esi ahlamanın 'bulunduğu bina yıkıl
mış, tevsi edilmek ve Vekâleti teşkil eden şube ve 
kalemleri bir arada bulundurımak varidatı milleıîten 
bir kıısmının merkez icarına verilmiyerek daha lü
zumlu 'bir cihette sarfedilmek üzere yeniden inşa et-
tirihneye başlandığından dolayı mezkûr kalemler 
için 'bir bina .tedarikline mecburiyet hasıl olmuş ve 
ancak konulan miktarla altı aylık bir bina isticar olu
nabilmiştir. Masarifi mezlkûre bu seneye münhasır 
olduğu ve gelecek senelerde oimaıyacğı ve anıifen arz 
olunan sebepten neşet ettiği cihetle Vekâleti acizî 
talep olunan mezkûr tahsisatın itasının esirgenmiye-
ceği kanaatindedir. 

Faslı mezkûrun üçüncü maddesini vücude getiren 
mefruşat ve nakliyesi maddesinin talhısıiısaitı da mülga 
Nezaret Eşyasından Vekâleti serıaıveriye fcumu olan 
foıirc hay l eşya getirildiği ve çüriJmeklten kurtarmak 
için dalha getirilmek islteniliyor ise de tahsisatın fık-
tanınidan dolayı getirtmek kaibil olamamaktadır. Ma
ruz eşyadan lüzumlu olanlardan ıbir kısmı daha ge
tirtilmek üzere beş yüz lira daha tahsisat istemekte
yiz. 

Mezikûr fasihn dördüncü maddesini teşkil eden ten-
Vıir ve teshin maddesi içinde üç hin liralık bir tahsi
satı munzamıma talep etmekteyiz. Çünkü bir taraftan 
Vekâleti tenvir için Şehremanetinden alınan elektri
ğin kâfi derecede verememesine rağmen çok pahalı ol
ması ve diğer taraftan petrol yakmak zaruretinde ka
lınması, mahrukatın pek pahalı fiyatlarla mubayaa 
etUMmesi Vekâleti mezkûr tahsisatı munzamma talep 
eitımek mecburiyetinde bulundurmuştur. 
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Mezkûr faslın beşinci maddesini vücude getiren 

kırtasiye ve aJbfonman maddesine mevzu dört bin lira
da1 ydt%m!öd/iğinden dolayı iki bin lira daha tahsisatı 
munzamıma talep etmek ızdırarında ıkaldık. Zira bir 
Itara'flian abone olmak iktiza eden ceridelerin çoik-
luğu, diğer taraftan lüzumlu olan defaiCir ve evraıkın 
tah ve tedarik edilmesinden başika Elçilik ve Şehben
derliklerle olan muhaberenin kesreti kâğıt sarfiyatının 
fazlalığı ve bu fazlalık da tahsisatın kamilen sarfını 
mucip olmaktadır. 

Blçilıilk ve Şehbenderlikler maaş ve ücu'ratı 
Sentei haliye bütçesine Elçilik ve Şebbenderlifkler 

(memurin maaşalt ve ücuraitı olarak ezgayri mevkufat 
vazâdilrriiş dan mıiktarın kâfi gelmeyeceği anlaşıldı
ğından ve ilâvesine lüzum görülen bir ilkıinai sınıf Şeh
bender, 'iki İkinci kâtip, iiki üçüncü kâtip ve üç ter
cüman, beş şoför ve beş kavasın dahi masraf ve üc
retleri dahliıl olmak üzere senei haliye Muvazeneli Umu
miliye Kanununun elli birinci maddesi mucibince mez
kûr fasıldan ve 182 nci temsil tahsisatından mevkuf 
tutulan ceman 40 bin lira talep edilmiştir. Vekâ
let, Devleti hariçte temsil edenlerin şeref ve haysi
yetlerinin muhafazasına taallulk eden talebin Heyeti 
Muhteremelerince de terviç edileceği üm<idindedıir. 

Elçilik ve Şehbenderlikler masarifi 
Bu faslın birinci maddesini teşkil eden icarat 

maddesi (Bern) de bir sefarethane mubayaasına te
şebbüs edilmesiinden ve bunun içinde avans «pey ak
çesi olmak üzere» olarak eli ibin isviçre frangı gön-" 
derilmeSinden ve Filibede altıyüz eli bin levaya bir 
şehbenlderhanie mutbayia ve Batum'da şan ve şerefi 
hükümetle mütenasip 'keza bir şehbenderhane teferru-
ğuna Iteşebbüs dddtaesinden ve bundan başka kiraların 
her yerde pahalı olmasından dolayı senei haliye için 
verilmiş olan yüz altmış bin liralılk tahsisat tamamen 
sarfediflmişjtir. Halbuki sarfiyatı vakıa elçiliiklerin, 
şehbenderliklerin ancak yedi sekiz aylık kirasına te
kabül dtmeklte olduğundan ve birçok şehbenderliıklerle 
©İçiliklerin icar taıksidi verilmediğinden dolayı Ve
kâlet yetmiş beş bin liralık bir tahsisatı munzamma 
talep etmektedir. 

Mahaza on iki sefaret ve altmış şehbenderlik için 
iktifa verildiğine göre yüz altmış bin lira ikiye ta(ksim 
edilirse çılkacalk harici kısmetin (2222) lira olduğu 
görülür. Bu mülktar para ile idarei maslahat oluna-
mıyaoağı meydandadır. 

Mezkûr faslın ikinci maddesini vücude getiren 
mefruşat maddesi de kâfi gelmedi. Hele Harbi Umu
mî ve istiklâl Harpleri esnasında eşyası baıkımsıziıik 

yüzünden harap olmadık veya çalınmadık bir sefaret 
ve şehbenderl'iık yoktur. Yeniden ihdas olunan sefaret 
ve şehbenderliklerden baışlka eski sefaret ve şehben-
dertlilkleriin mefruşatı da teddide muhtaç oldukların
dan ve eşya da pahalı tedarik olunduğundan dolayı 
senei halliye için verilmiş olan kırk bin lira yetmemiş 
ve bugün birçok sefaret ve şehbenderlikler eşyasız 
(kalmıştır. Kısmen ihtiyaçlarını temin etmek için fkwCc 
bin lira tahsisatı munzamma talebinde muştar kal
dık. 

Bu faslın üçüncü maddesi olan (mereımmet) ve ta
mirat maddesine mevzu olan 25 000 lira Berilin se
farethanesinin tamirine bile yetişmemiştir. Halbuki 
(milletin malı olan beş sefaret daha vardır. Millet malı 
olan 'Sefarethanelerle şehbenderliklerden bazıları da 
tamir ve nteremımete hükümet mukavelei münakide-
leri mucibince mecburdur. Maruz tamirleri icra ettir
mek, Bertin sefarethanesinin 1341 senesi tamirinden 
ikalan borçları vermek için 50 000 lira tahsisatı mun
zamma talep etmekteyiz. 

Dördüncü maddesi hullunan tenvir ve teshin mad
desine mevzu kırk üç bin lira tahs'iısat on sekiz se
faret, altmış şehbenderliğe taksim olununca sefaret 
veya şehbenderlik başına beş yüz elli lira isabet eder 
ki miktarı mezkûrle ne hakikiyle tenvir ve ne de hak-
ki'yle teshin kabil olabilir. Mehmaemiken ihtiyacı te
min için on beş bin lira daha 'istemekteyiz. 

Kavas ve hademe melbulsatı için tahsis edilmiş 
olan meblağ yedi 'bin liradır. Sefaretler tarafından 
verilen ziyafetlerin ekserisi 2 - 3 bin lira arasında ol
masına ve sefaret olmayan yerlerde Başşebbenderler 
de meralsıİmli kabullyede bulunmakta ve Ziyafet ver
mekte oldukları nidan mezkûr tahsisat yetişmediğin
den dolayı vekâlet (15 000) lira daha listemeik mec
buriyetinde kalmıştır. 

Elçi'Jilk ve Şehbenderliıkler müteferrikası 
Bir fasıl ve maddeden ibaret olan ve senei ha

liye bütçesine (8328) lira konulan mezkûr müteferrika 
da yetişmem'iş, arttırılmasına lüzumu kati hâsıl ol
muştur. Vekâlet miktarı mezkûrun (5 000) lira zarn-
rnınyle (13 328) liraya iblağını talep etmektedir. 

Masarifi mütenevvia 
Bu faslın bininci maddesini harcirah teşkil etmek-

. tedir. Senei haliyede birçok şehbend'erlilkierin, sefa
retlerin yeniden tesisinden, esbabı siyasiye dolayı-
siyle bazı memurların buluniduikları mahalden başika 
mahallere nakillerinden ve bu uğurda bir hayli masraf 
ihtiyarına mecburiyet -hasıl olmasından; bundan 
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maada, memurini hariciyenin gidecekleri yerlerin 
uzak olmasından dolayı, haroirahlarının oldukça mü
him mlikltara baliğ olmasından dolayı sened hadi ye 
bütçesine mevzu tahsisat kifayet etmemiş ve elli bin 
lira daha arttırimaık mecburiyetL'h aisıil olmuştur ki, bu 
m'abılağla elyevm Vekâlet esbabı istihkaka borcu olan 
meblağı ödeyecektir. Mezikûr faslın ikinci maddesini 
vucude getiren muhabere maddecine mevzu altmış üç 
'bin liralık tahsisat muhaberenin ilcaatı siyasiyeden 
dolayı pek çok olmasından ve her muhabere için uzun
luğundan dolayı blir haydi para verilmek lâzım gel
mesinden dolayı yetişmemiş ve otuz beş bin liralık 
bir tahsisatı munzamma istemek mecburiyeti hasıl ol
muştur. 

MecmuaH şehbenderî ve kütüphane maddesi de 
kâğıdın ve tabı ücretlerinin pahalılığından dolayı kâfi 
gelmemiştir. Esbabı mezkûre mebni maddeli mezkûre 
tabs teatinin üç b':n lira zammıyle (6 500) liraya ibla
ğını Vekâlet talep etmekte bulunmuştur. 

Bu faslın dördüncü maddesini vücude getiren iane 
ve iade maddesi de sanat tahsil etmek, iş öğreinmdk, 
üş aralrnak maklsadiyle Avrupa'ya pek çok tebaa git
mekte ve bunların çoğu paraları tükendiğinden veya 
İş bula'madıklarınidan dolayı şehbenderliklerimıize 
müracaat ile ana vatana gönderilmelerini istemekte
dir. Ecnebi diyarında işsiz, parasız kalan tebaamızın 
sürünimesine, sefil olmasına mahal bırakmamak üzere 
bunlara mezikûr maddeden muavenet edilerek ana 
yurdumuza gönderilmektedir. Bu bapta müracaat 
edenlerin kesreti bu maddeye mevzu tahsisatın tüken
mesine ve yeniden tahsisat istenilmesine sebep ol
muştur. 

Mubayaa edilecek otomobiller maddesi de tüken
miş ve imahaza senei haliye bütçeisine mevzu ellli bin 
lira ile ihtiyaç Istiyfa edilememiştir. Tahran, Kahire, 
Berlin ve Varşova sefirlerimiiz ile Vekâlete mahsus 
otomobil Belgrat mümessilliğine verildiğinden dolayı 
otomobilsiz kaim ıştır. Şeref ve haysiyeti milliyeyi yar 
ve ağyara karşı temsil eden elçilerimizi emsalleri ara
sında küçük düşıürmemdk için maruz sefaretlerle Ve
kâlete de otomobil almak mecburiyeti hasıl olmuştur. 
Bundan dolayı (25 000) lira munzam tahsisat talep 
edilmiştir. 

Mubayaa edilen ve edilecek otomobillerin tamiratı 
ve lastik bedelâtı için bütçeye mevzu iki bin lira ye
tişmediğinden dolayı bin lira daha talep edilmek mec
buriyeti hasıl olmuştur. 

Beynelmilel Kongrelere İştirak edecek memurin 
ücurat ve masarifi 

Beynelmilel eısliha ve Musul konferansları yle, Su
riye - Türkiye hudut komisyonlarına iştirak etmek 
ve Fransa, Almanya ve Macaristan ile ticaret, ikamet 
ve korisolos'laklar muahedeleri akdeylemek için sarf 
olunan para bu maddeye mevzu otuz dokuz bin lira
dan çok fazla bulunmuştur. Elyevm eshabı isıtvhkaika 
vekâletin bir hayli borcu bulunduğu gibi mesaili mez
ikûre de henüz bütmeımiş olduğundan daha birçok 
masraf ihtiyar etmek zarureti olduğundan dolayı 
tahsisatı mezkûreye yüz bin lira daha ilâvesini Ve
kâlet talep etmektedir. 

Elçilik ve Şehbenderlikler hayat pahalılığı ve akça 
farkı 

Senei haliye bütçesinde yapılan mevkuf at için bu 
fasıl ve maddeden 574 000 lira tevkif edilmişti. Baki
yesi; olan dokuz yüz bin kusur lira ile İdarei maslahat 
kabil olmadı. Daha üç yüz bin liraya lüzumu kati ha-
isıl oldu. Süfera ve Şehbenderlerle maiyetlerinin maaşa-
tını vermek için bu tahsisata Vekâletin, diğer madde
lere olan ihtiyacı kadar şedit 'ihtiyacı vardır. 

Matbuat 

Matbuat Müdiriyeti Umum'iyesince matbuatı ecne
biye hülâsa i mütercemelerinli muhtevi olarak yevmî 
neşredilmekte olan broşürler ile her ay intişar eden 
ayın tarihi mecmuasının masarifi neşriye ve tabiye
si, ceraiidi ecnebiye bedelli iştirası olanak 1341 biiıt-
çesiine 28 500 lira vazolunmuştur.' Hidematı maru-ı 
za bu para ile sureti ımumtazaimada görülmekte ise 
de tahakkuk eden lüzum üzenine birkaç kayidan be-
Müdiriyeti Umumiye vasaıitiyle bir Fransızca gaze-
tenlin de çıkar ıilmakta bulunması ve bundan malda 
devletin idarî, malî ve (iktisadî 'ihsaiyaltınnı muhtevi 
olmak üzere bir devlet salnamesinin de tertibinin 
takarrürü, mevcut paranın sene nihayetine kadar 
(idaresini müstehil kılmaktadır. Bıinaenallleyih meb
lağı mezkûre ilaveten daha beş bin ve bütçede mef
ruşat ve tesisat gibi sarfiyatı zaruriye için bir fasıl 
ve madde bulunmadığından hasbelmecburiye müte
ferrika maddesinden mubayaa ve tedarik edile ge
len bu gliibi masarif için müteferrika maddesine 
bin ve koleksiyon dosyasının tasnif ve muntazam 
bir hale vazı içlin istihdam olunan memurini muvak-
kıataya verilmek için ücuratı müteferrikaya bin ve 
haciralh tertbibine de üç yüz ki ceman (7 300) lira
nın tahsisatı munzaim'ma olarak talebine mecburiyet 
hasıl olmuştur. 



Adliiye 
ı\6 Ağustos 1341 tarihi ve 1702 numaralı tez

kereye lahikadır, 
'Sendi hal'i'ye hütçesi üzerimde tekrar icra edilen 

tetikikatı arnika metficesimde İki yüz on yedinci fas
lın dördüncü maddesine mevzu tıbbı adllî maaşından 
1 080 lira ve iki yüz yirminci fıaislnn birinci madde
sine mevzu hükkâm maaşından (4 74Q) lira ve faslı 
mezkûrun ikinci maddesine mevzu kelebe maaşın
dan (5 899) lira ile bunlara ait 'tahsüsalt olarak i'ki 
yüz yirmi altıncı fasıldan (22 165) lira 'ki ceman 
(33 874) lira tasarruf edileceğimden berveçhizi'r mat
lup tahsisatı munzaımmaya mukabil münakaleleri -
nıin ionası ımiümkündür. Senei haliye için Atiliye büt
çesiyle masıariifata mukabil istihsal edilen bütün fu-
suit ve mevaıdın . ihtiva ettiği mebaiğin yekûnu 
umumisi (627 683) liradan ibaret ölüp bütçenin hi
ni tanziminde masarifıaıtın bu derece dun vazedilme-
simdeki maksat son 'denece tasarrulfa riayetle maisa-
rifattan imkân dairesinde tasarruf ile israfata mey
dan verilmemesinden ibaret Mi.. Ancak baızı sar
fiyatı ıgayrı mefflıuze tahsisattı munzama talebi ihti
yacımı tevlit etmiştir. Ezcümle merkez masarifi 
müteferrikası içim istihsal edilen (2 000) lia ile mer
kezin ısiene nihayetine kadar lilhltityacının temini müm
kün İken Muvazeneli Umumiye Kanununun altmışın
cı malddesi mucibince vekâletler otomöbiHerinin le
vazım ve masarifi ve şöfor ücuratı şehri i'ki yüz lira
yı tecavüz; etmemek üzene devaiM aidesi ıbütçeterinlin 
mültefertfika terbinden ayrıca ita edilmesinin fcabu-
lüne rrtethnıi ıbütçede mevzuu müteferrika tertibinin 
yalnız otomobil masarifatına teikıaibül etmemesi ha-
sehilyle hiflmecburiye müteferrika için daha (2 000) 
lira tahsisatı munzamıma talebimi intaç etmiştir. 

Adiliye meslek mekteplerıiniden azamî istifade te
mini için Ankara, Erzurum, İstanbul'da açılan me-
Ikâittilbe »bu sene ehemmiyeti mahsusa adfedidiği cihet
le 222 ncd faslın ikindi maddesiyle istihsal olunan 
(15) bin lira tahsisat kifayet etmediğinden tahsisatı 
mezkûreye daha .(6 50Q) liramın zammına ihtiyaç ha
sıl 'olmuştur. 1341 seoesumde memurini adiliye kad
rosu tevsi edilerek yenliden bir kilsim mahakiımin 
teşkil ddilrruesd ve görülen lüzum ve eslbalbı ciddiyeye 
Jbinaen Şark vilâyetleri memurlarından bir kısmı
mın . Garp 'vilâyetleri memurları ile tebdil edilmele
rinden 222 nöi faslın dördüncü maddesiyle 'istihsal 
lolumaın (150 000) lira haroirah tahslisaltı da kifayet 
etmediğimden tertibi mezkûr içinlde daha (60 000) 
fea talhlstisatı munzama istihsal olunduğu takdirde 
idarei maslahat edıiümesi mümkün olabilecektir. 

15 — 
222 nci faslın beşinci maddesiyle istihsal olunan 

(125 000) lira ceraim masarifi umumiyesi de şim
diye kadar icra edilen sarfiyata ve maJhakıirnlden vu
ku ıbulan metaHiıbata naaarıaın sene nihayetiiıne kadar 
kifayet etmi'yeceği amlaşimaklla tahsisatı mezkûreye 
de asgarî ihtiyacın temimi zımnında daha (50) hin 
liranın zammına lüzum görülmektedir. Bu sene 
Kanunu Ceza ve Kanunu Medenî ve Ticaret Ka-
ınunlariırıin Meefee yatiştMİmesi için fevkalâde me
sai sarf edilmiş ve komisyonlar daha fazla faaliyete 
getirilmiş olmasına binaen kanunları hazırlama mas
rafı da o musibette arıtmış olmakla 222 nci faslın al
tıncı maddesine konulmuş olan kanunları hazırlama 
masraifı da kifayet etmeyeceğinden teflalbii mezkûra-
da dalha (20) bin İkanın zammı icap eder. 

Muvazene! Umumiye Kanununun 42 nci mad
desi ahkâmı mazulin hakkında tahıamiyle tatbik edil
mekte ise de tahtı muhakemeye alınmış hükkâm ve 
memurin haklarındaki tatbikat ve muhakemat tesri 
ve intaç edilmiş ve memurini ımezkureden 'bir kısmı 
beraat ederek müterakim mazuliyet maaşlarım al
mış ve almak için müracaatta 'bulunmuş olmasına 
'binaen ve ibunlann matluplarının sienei haliye mazu
lin maaş ve tahsisatından tesviyesi lâzım gelmiş ol
makla kifayet etmeyen mamurimi mazufe tahsisatına 
ısene nihayetine kadar 227 nci faslın bininci mad
desine (10 000) ve ikinci maddesine (15 000) liranın 
zammına ihtiyaç hasıl etmektedir. 

Ankara'da bu sene kuşat edilen Leylî Hukuk1 

iMelktefbinin masarifi tesisiyesi takrir ve tahminin 
fevkinde külfet ihtiyarını istilzam ettiği cihetle is
tihsal edilen (38 320) liralık tahsisata daha (6 500) 
lira zam ve ilâve edildiği takdirde ısene nihayetine 
kadar idaımei tedrisat mümkün olalbülecektir. Bi
lûmum kavanüni iki büyük cilt halinde telfiki ve 
taibı ve tadili kavanin komisyonları mesaiısiınin tes-
ibüi için lisanımıza naklettirilen İtalyan ve Alman 
Ceza Kanunlarının talbı ve İsviçre Kanunu Medeni
siyle kavanini sairenin masarifi tabiyesi için 200 ve 
18 noi faslın dördüncü maddesine de daha ton bin 
liramın zammı muktezidir. 

Kâğıt fiyatlariyle ücreti talbiyedeki mütemadi 
tereffü ve müşkülât sebebiyle 222 noi faslın üçün
cü maddesine mevzu tahsisatım kifayetsizliğime met
ni tertibi mezkûr e dahi daha üç bin liranın zammı 
muktezi olmakla bu husus hakkımda tanzim olunan 
cetvel leffen takdim kılınmakla muktezaısının ifa bu-
yuruılmaısı rica olunur. 15 Teişriıniısani 1341 

Adliye Veki'ii 
Mahmuıt Esat 
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Maarif 

Merbut cetvelde atelmüfredat gösterildiği veçhile 
iMıaıaıüf idareleri ile liseler ve /orta mektepler ve kız 
ve erkek muaiMm mektepleri ve kütüphaneler ve ha
fızı kütüpler maaşatı eyyamı teli yasinden (175 000) 
'liranın Vekâlet otomobili masarifi için bütçeye tah
sisat vaiz edilmemesi ve Vekâletin «alkilimden dolayı ' 
ihtiyarına mecburiyet hasıl olan rmalsraf 'dolayısiyle 
üç bin uranın 230 uncu faslın 'bininci müteferrika! 
[maddesine, tallebe'leünin tezaıyü'dü ve havayici zaru
riye fiyatlarınım yükselmesi münasebetiyle bütçeye 
mevzu tahsisat ile idanei (maslahat imkânı oflimaldığn 
anlaşılmasına 'binaen (75) bin lirasının 234 ncü fas
lın üçüncü liseler, orta mektepler, imam ve hatip 
ve lorta mıeslek mektepleri masarif d maddesine ve 
(45) bin lirasının faslı mezkûrun dördüncü kız ve 
erkek muallim mekteplileri masarifi maddesine ve iki 
Ibin lirasının aynı faslın beşinci i&y\î musiki mek
tebi masarifi maddesine, mektep kakinollaonın ikmal 
ve 'kütüphaneler ile Vekâlete devredilen tekke, tür-

Ibe gübi ımüessesatın ıtesıeülümüne memur edilen zeva
ta Ida harcıralh itası zaruretine binaen tahakkuk ede
cek 'harcırahın tesviyesinin temini çün (7 500) lira-
snnım 235 nci faslın üçüncü memurin mardinaıhı rnaid-, 
İdesine, ımelkteplerün mütehalkkuik olan i'Miiyaoatımın 
temini tesviyesi için (15) bin lirasının 236 ncı faslıın 
Ibininoi mekâtiibi umumiye ve levazımı tesisiyesi ve 
âlalt ve edevatı deraiye masarifi malddesine, IbirçOk 
'hafriyat mahallerinden çıkarıüan asarı atikanım me-
rakize nakil ve temini mühaifazaıları ve telkâyadalki 
eşiyanın müzelere naklini temin için üç bin lirasının 
238 nci faslın ikinci Türk harsı masarifi malddesine, 
'matbaaların temini faaliyeti için 25 Ibin lirasının da 
240 ncı matbaai âmire ve şüelbaitı masarifi faslına 
natoline lüzum görülmdklte ve matbaaların sene mi-1 

hayatime kaldar temini faaliyeti için işbu yirmi beş 
iblin Ünaidan maada mezkûr 240 ncı fasıl için 25 bin 

lirada tahsisatı munzamıma istihsaline ihtiyaç görül-
ımdkteldiir efendim. 

Maarif Vekâletinin 1341 Bütçesinde icrasına lüzum görülen münakele ile istihsaline lüzum görülen tahsisatı 

Fa sû 

231 

233 

233 

237 

230 
234 

Madde 

1 

2 

5 

2 

1 
3 

234 

234 
235 
236 

238 
240 

5 
3 
1 

2 

munzamma miktarını gösteren cedvel 
Zammı teklif 

olunan 
Nevi Muhassesat Lira 

240 

Maarif ve müze müdür ve memurları 
maaşı 
Liseler, orta mektepler, imam ve hatip, 
orta meslek mektepleri maaşatı 
Kız ve erkek muallim mektepleri maa
şatı 
Kütüphaneler ve hafızı kütüpler maa
şatı 
Masarifi müteferrika 
Liseler ve orta mektepler, imam hatip, 
orta meslek mektepleri masarifi 
Kız ve erkek muallim mektepleri ma
sarifi 
Leylî musiki mektebi masarifi 
Memurin harcırahı 
Mekâtibi umumiye levazımı tesisiyesi 
ve âlât ve edevatı dersiye masrafı 
Türk harsı masarifi 
Matbaai amire ve şüabat masarifi 

Matbaai amire tahsisatı munzamma ve 
şüabatı masarifi 

3 000 

75 000 

45 000 
2 000 
7 500 

15 000 
3 000 
25 000 

175 500 

25 000 

Tenzili teklif 
olunan 
Lira 

2 500 

135 000 

35 000 

3 000 

175 500 
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Ticaret 

Vekâletin 1341 senesi bütçesiyle verilen tahsisat
tan bazı fusul ve mevada mievzu tahsisat, şuabatı dda-
riyedektt teşkilât ve tevsiat dolayısjyle ancak 3 - 4 ay 
kadar idare edilebilmiş ve bir kaç aydan beri tabsi-
satsızhk yüzünden emri idare fcesbi müşkülât eylemiş
tir. Memleketimizde harekâtı iktisadiyenin muntazam 
ve inkişafı ticatriyenin temini gayesiyle mütemadiyen: 
hali faaliyette bulunan vekâleti aoizi bir çok hususut-
ta tahsisata. istinat etmekte ve tahsisat dlmiadıkça hiç 
bir şey yapiamamakadır. Binaenaleyh merlbuit cet
velde müfredatı arz olunan fasıl ve maddelere 83 8C0 
Mnalık bir tahsisatı munzamrnanın ilâvesi keşbi za
ruret etmektedir. Bu fasıllara tahsisatı munzamma 
talep editaeMe bütçe yekûnu umumisi netice itiba
riyle kabartılmış olmayacaktır. Çünkü maaş ve daha 
bir çok fasüıarma mevzu tahsisattan sene nihayetinde 
talep olunan tahsisatı munzammadan bir kaç misli 
derecesinde bakıyei tahsisat kalacaktır. Binaenaleyh 
pek mübrem 'ihtiyaçlara karşı istenen bu tahsisatı 
munzaimimfanın bir am evvel itası vekâleti acizece se
lâmeti muamele naarana mültezüm ve sayam temen
nidir. 3H! Teşrinievvel 1341 

Müdafaaıi Mülfiye 
ıMecliei Alice 1341 senesi bütçesiyle ita buyurul-

rraış olan tahsisattan, mernleket dahilindeki pahalılık 
ve ucuzlukla pek sıkı bir surette alâkadar olan veya 
tahakkuku vukuuna tabi bulunan fasıl ve maddelere 
konulmuş olan miktarlar, bütçenin kabul ve tasdi
klinden sonra şimdiye kadar geçen müddet zarfında 
tabaddüs eden esbap ve 'amillerin tesiri ite kısmen 
hitam bulmuş ve kısmen de pek azalmıştır. Munzam 
tahsisata ihtiyaç arz eden bu miktarların taalluk et
tiği Mzmetler iki 'kısımdır. Binincisi tehiri kabil olan 
kısımdır ki ifası munzam tabsisaıta intizaren talik 
olunmuştur. Mahaza daha fazla tehiri kabil ve caiz 
değildir, ikincisi iaşe ve nakliyat gibi tehiri mümkün 
olmayan hizmetlerdir. Tahsisat alınmaz ise bu hiz
metler pek yakında duracaktır. 'Binaenaleyh muallak 
hizmetlerin ifasını ve iaşe emri mübimımüninde haki
den vikayesini iterdin için yeniden tahsisat almak katî 
rrnedbuniyeti hâsıl olmuştur. Teklifin fasıllara ait es
babı aşağıda olduğu gaibi »arz olunur. 

A '293 ncü Fasıl 
Harbi Umumide Rus'lara esir olup da şimdiye 

kadar akıbetleri meçhul bulunan zabitan ve efradın 
mahalen arıanması ile vaziyetlerinin katiyete iktiran 
ettirilmesi bir çok iktisadî ve içtimaî sebepler müna
sebetiyle zarurî bulunmasına binaen bu hususta teş

kil olunan bir heyetli mahsusa Rusya'ya izamı olun
muştur. Mösikova sefareti Oe müttehiden çalışan işbu 
Celbi üsera komisyonunun, sene nihayetine kadar te-
madü faaliyeti için laekai on bin likaya ihtiyaç var
dır, 

294 Muayyenat Faslı 
Kısmî seferberliğin h^imındişin «çntta ordu cüzü 

tamlarından bazılarının takviyesi dçin Meclisi Âice 
21 Nisan 1341 tar|hİTidjen ittihaz edjujen karjar ite mu
ayyen bir miktar üzerinden zabit ve efrat ve hayvan! 
istihdamına mıezurniyet verilmiş ve fakat ilâve edilen 
bu kuvvet için ihtiyar edilecek masarif mukabili tah
sisat ita buyurulmarnış üdd. Sebebi de kısmı seferber-
liğin dört aydan daha evvel hitam bulması halinde 
dört ay hesabiyle verilmiş olan sefenberlik tahsisatı 
bakliyesinden idare imkânmın hâsıl olacağı ihtimaMi 
idi Malum olduğu üzere bu ihtimal tahakkuk etmemiş
tir. Bundan başiça büjtşçe ilş ita buyurulan tahsisat, 
talebe dç dahjl olduğu hailde bir neferin iaşesi için 
25 kuruş ve mahrukat vfc terıyirat için bir kuruş yet
miş santim ve bir haydanın iaşesi için 37,5 fcpruş he
sabına müstenit idi. Halbuki Kolordulardan mevrut 
fiyat cetvellerinin tetkikinden çıkarılan neticeden 
anlaşıldığına gqre ve geçen yedi aylık fiyatın vasati
sine nazaran memleket dahilinde yevmî bir nefer 
muayyenatırun tutarı (28) ve mahrukat ve tenviratı 
(2) ve talebenin (46) ve marukat ve nevriati; kezalik 
(2) ve hayvanatın iaşesi (57) kuruştan aşağı düşmüş-
midir. Kısmî seferberlik dolayjsiyle celp ve bilâha
re terhis edilmiş olan ve terhisten sonra takviyesi 
meclisçe tensip edilen kıtaat için garp mıntıkasından 
sevkedilen efrat, sevkiyat esnasında muhtelif mahal
lerde tathiratı fenniyeye tabi tutulmuş ve bu ihtiyat 
mahrukat sarfını müstelzıim olmuştur. Bütçenin mah
rukat maddesinde yazılı meblağ, efradın kanun mu
cibince müstahak oldukları' istihmam, yemek, çama
şır istihkaklarının teminine bile bühesap gayrı kâfi 
ve kış mevsiminde garnizonlarla hastahaneler ve 
sair bilumum dairelerle müessesatı askeriyede ka-
zelik kanun hükmüne tevfikan sarfı muktazi mevat 
ve levazımı teshiniye karşılığını ihtiva eylememiş 
iken, arz edildiği veçhile, bir de emrazı sariye vu
kuuna meydan verilmemek maksaıdiyle masraf ihti
yarı bittabi tahsisatın daha evvel hitamını intaç et
miştim. îşbu ihtiyata Erkanı Harbiye! Umumiye Ri
yaseti Celilesinin bazı mühim noktalarda idharat ya
pılması hakkında çok mühim ve musip görülen tek
lifinin kısmen teminine muktezi tahsisat dahi ilâve 
edilmiştir, 



296 nci Fasıl 
Melbusat ve teçhizat; 294 ncii tayinat faslında 

arz edilen esbabı mucibe, bu fasıldan teklif edilen 
ıtaihsisaıtı munzama hakkında da kısmen varittir. Büt
çenin esnayı tanziminde esas tutulan esar da bilâhara 
yükselmiştir. Bu sebeble tahsisatı müstahsele ile il-
bas, teçhiz, mutabiye ihtiyacatı tamamen tatmin edi
lememiştir. Bilhassa kundura ve çamaşır ihtiyacı 
barizdir. Kış mevsimi hulul etmiş olduğundan işbu 
nevakısın müstacelen ikmali pek mühim ve lâzım
dır. 

197 nci Fasıl 
Teçhizat Ve levazımı harbiye; bu fasla istenilen 

tahsisat (317 000) liradan ibarettir. Bir kısım tayya
relerin muhtaç bulunduğu bedeli malzeme ve pro-
jöktiörler ile Erkanı Harbiyei Umumiyenin ahiren 
gösterdiği lüzum üzerine ıbazı müstahkem mevkiler
de ilâveten tesis olunacak muhabere hatları için lâ
zım olan direklerim tedariki için talep olunmuştur. 
Bunlar senei cariye bütçesiyle verilen tahsisatla te
min edilememiş olduğu gibi gelecek seneye terki ca-
<iz görüimiyen ihtiyaç kısımları) cümlesinden bulun
maktadır. Eskişehir Tayyare Karargalhi civarımda in-
şaa olunan makas hattı, makasçı marakası ve ram
pa masarifi dahi bu meyandan verilecektir. 

300 ncü Fasıl 
Nakliyat: Sahillerden bazilerinde mevcut mü-

himmatun dahilde tayin edilen mevkie alınması ve va
ziyeti hususiye icabınca yedinci kolordu .kıtaatının 
bulundukları mahallere uzak yerlerden iaşe madde
leri nakliyatı ve harekâtı askeriye dolayısiyle ücret
li vesait istihdamı ve mart seferberliğine icabet et
meyen cezalı efradın celbi gibi zuhur ve temadi! 
eden zarurat ve icabat bu fasla dahi bir miktar tah
sisatı munzama istihsalini mecburî kılmıştır. 

301 nci Fasıl 
Harcirah: Harcırah masarifinin masarifi müte-

havvile meyanında en ziyade mütemevviç ve seyyal 
olduğu Vekâletçe vaktiyle derpiş edilmiş olduğun
dan sene iptidasında tanzim edilmiş olan bütçe me
sai programında tahsisat ile ifa eidlecek hidemat 
kayıt ve tespit ve program kemali dikkat ve ihtimam 
ile tatbik edilmiş olmasına rağmen, mülga kısmı se
ferberlikte celp ve terhis olunan ihtiyat zabltanı ile 
uzun zamandanberi terfileri icra edilmeyen ve daha 
ziyade tehiri terfileri caiz görülemeyen zabıtanın 
ve cephane, mühimmat, hayvan mubayaası ve mua
yene ve teftişi ve efrat ve mühimmat sevkı ve saire 
gibi hidematı mühimmeye mamuren muhtelif meva-
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kie ve memaliki ecnebiyeye izam kılınan ve Mekte
bi Harbiyede ikmali tahsil eden zabitanm kanunen 
müstahak oldukları harcirahlardan bir kısmı bu tah
sisatı yutmuştur. Terfileri yapılmış olan ümera ve 
zabıtandan ancak şark menatıkından garp menatı-
kına garp menatıklından şarka tayin edilmiş olanla
rın mevsimi şitanın hululünden evvel mahalli memu
riyetlerine iltihakları tahtı temine alınabilmek üzere 
maaş aile hariçrahları verilmiştir. Mezkûr menatık-
tan gayrı mahallerde, yani bhlhndulkları menatıkta 
terfi edenler henüz mahalli memuriyeti cedidelerine 
gönderilememiştir. Kıtaattan ikmali tahsil için Mek
tebi Harbiyeye izam edilerek 937 zabit 1 Kânunuev
vel 1341 tarihinde mektepte bulunmak mecburiyetin
dedir. Ümera kursu, baytar tekamül kursu kadro 
seyahatleri, uzun müddet şarkta bulunan ümera ve 
zabıtanın mübadelesi, Mektebi Harbiyeden neşet 
eden zabit vekillerinin kıtaata tevzi ve izamları gibi 
hidemat ifa edilememiştir. 

Bundan başka esbabı sıhhiye ve mazereti meşrua-
ya müstenit nakillerin, mühim ve muvakkat memu
riyetlerin, tekaüt ve vefat gibi vukuat ve tahavvülâtın 
istilzam eylediği masarıftan mütevellit düyunatın 
tediyesi için Kolordulardan havale itasını havi tek
lifler temadi etmektedir. Bütün bu ihtiyacatın temini 
için harcirah faslından (150) bin liralık tahsisata lü
zum vardır. Bu fasla ait hidematın Vekâlete mevdu 
hidematı umumiyenin herb'iriyle alâkası olmak itiba
riyle ehemmiyet ve müstaceliyeti nazarı dikkate alın
dığı surette miktarı mezkûrun çok görülmiyeceği aşi
kârdır. 

303 noii Fasıl 
Beşinci diploma ve tevzii mükâfat masarifi ile 

mükâfatı nakdiye maddesi, meemuu (14 200) liradan 
•ibaret olan işbu maddeye mevzu tahsisat ancak mü-
teamil masarifi cüziye karşılığıdır. Halbuki 400 nu
maralı kanun mucibince muhtelif cephelerde ve da
hilî isyanları söndürmekte yararlık gösterenler büt
çenin tasdikinden sonra takdirname ile taltif olun
muşlardır. Bu gibilere kanunu mahsus mucibince ita
sı muktezi maatahsisatı fevkalâde ikişer aylık maaş 
niısıbetindeki müfcâfaatı nakdiye/ verilememiştir. 
Mumaileyhimin halkı kanunilerinin verilmesini te
min için bilhesap (93 100) liraya ihtiyaç vardır. 

304 noü Fasıl 
Erkanı Harbiyei Umumiye dairesinin bu sene 

kabul ve tanzim eylediği neşriyat programının tama
men hasai tatbikat ve husule konulabilmesi, Ordu 
efradından okuyup yazmak bilmeyenler arasında 



maarifi tamim emri mühimminin mevkii fiile vazı 
ve askerî mekteplerde noksan ve hatta tedrisat im
kânını münselip bulunan edevat ve levazımı tedrisi-
yenin ve kitapların ikmali lüzumu bu fasla ilâveten 
tahsisat istihsalini müıstelzim bulunmuştaki (29) bin 
liradır. Maarif nimetinden nasibini alamamış efra
dın çokluğu, mektepler ihtiyacının şiddeti ve bütçe
deki tahsisatın azlığı, talebin ihtiyacı) derecei müta-
bakatini müeyye'ttir. Başlanılmış işlerin sene nihaye
tine kadar geçecek müddet zarfında muattal kalma
sı elbette şayanı tecviz ve arzu olamaz, ihmal, ma
sarifi mütekaddimenin kısmen hederini muciptir. 

A 306 Faslı 
ıBirinci ve ikinci madde; 1341 senesi bütçesiyle 

stajiyer baytar ve eczacı ve diş tabipleri muessesatı 
namiyle alınan tahsisatın miktarı mecmuu (11 600) 
liradır. Bu fasıl Müdafaai Milliye Vekâletinin bütçe
sinin müzakeresi esnasında alelacele bütçemize ilâve 
edilmiş ve hesap edilen miktar ihtiyaçla mütenasip 
olmayacak bir mahiyet arz eylemiştir. Şimdiye ka
dar sıtraj için İstanbul'a sevk olunan yirmi kişinin ta
hakkuk ettirilen muhassesatları için (10 700) küsur 
liralık havale verilmiş ve elde (800) lira kadar bir 
para kalmış isede bu sene zarfında staja tabi 412 ki
şinin şevkleri mukarrerdir. Bunların dörder aylı'kl 
muhassesatlarının tediyesi için bilhesap (97 100) lira
lık tahsisat istihsali lâzım ve zaruridir. 

C 307 Faslı 
Bu sene zarfında şark tahdidi hudut işleri mun

tazam bir seyir ile ifa edilmiştir. Trakya'da gayrı 
askerî mıntıkanın tahdidi hitam bularak hududu as
linin tahdidine başlanmıştır. Cenup hududlarımızı 
tahtide memur komisyon da vazifeye başlamıştır. 
Bütün bu işlerin ifasına, bütçeye mevzu (50 000) lira 
kâfi gelmemiş ve elde (3 000) lira bakiye kalmıştır. 
Sene nihayetine kadar ifası mukarrer olan hidemata 
işbu bakiyei cüziyenin vefa etmiyeceği aşikârdır. 
Binaenaleyh bu fasla da (15 000) liranın ilâvesine za
ruret mevcuttur. 

NETİCE 
1. — Salifüzzikir ihtiyacat mecmuu (8 098 300) 

liraya* baliğ olmakta isede 1341 senesi hidematı umu-
miyesi için Müdafai Milliye Vekâletine ita buyurul-
muş olan (44, 343 120) lira tahsisat meyanında mev
cut ve 298 nci fasla mürakkam (1 757 500) liranın 
(Askerî fabrikaların tekrar muvazenei umumiye da
hiline alınmasından dolayı mahallî sarfı kalmadığı 
ve istimal edilmemesi de muvafık bulunmadığı ci
hetle) tamamen mamüarz fusul ve mevaddan bazıla-
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rina icrayı münakalesi halinde yeniden verilecek tah
sisat yekûnu (6 331 800) liraya tenezzül edecektir. 
Teklif bu esasa müstenittir. 

2. — Harita Müdiriyeti Umutniyesinin teşkilât 
ve tesisatı için Müdafaai Milliye bütçesine ita buyu-
rulmuş olan (500) bin liranın sene nihayetine kadar 
idareye kâfi olmadığı anlaşılmıştır. Esasen bu para 
bütün vekâletlerin haritaya dair işlerini görmek üzere 
vüsat kesbeden Harita Dairesinin her türlü kabiliyeti 
kâfiyeyi haiz bir hale ircaı için tahsis edilmiştir. 
Halbuki müdiriyeti mıüşarülÜeybanın evvelki kadro
su mucibince Müdafai Milliye Vekâleti tahsisatı 
meyanında mevcut bulunan maaşatının da işbu (500) 
bin liradan itası halinde kendisinden matlup menafii 
temin edemiyeceği aşikârdır. Bundan başka vekâlet 
bütçesinin hesabında henüz teessüs etmemiş olan 
Müdiriyeti Umumiye kadrosu maaşı Vekâlet bütçe
sine ithal ve bütçe bu suretle kabul ve tasdik kılın
mıştı. Bunun için 291 ve 306 ncı maaş ve tahsisatı 
fevkalâde fasıllarında evvelki kadro mucibince da
hil maaş ve tahsisatı fevkalâde paralan ile 292 nci 
Harita Dairesi Masarifi Umumiyesi namındaki fas
lın birinci ve ikinci maddelerinde ceman (28 500) li
ranın Harita Müdiriyeti Umumiyesi faslı mahsusu
na nakli zarurî görülmüştür. Günden güne taazzuv 
ile inşaat, tesisat, siparişat ve mübayaata hiz vermiş 
bulunan Müdüriyeti Umumiyenin arz olunan mak
satları temin için tanzim ve leffen takdim kılınan lâ-
yıhai kanuniye müsveddesinin iktisabı meriyetine mü
saade buyurulmasını istirham eylerim. 

Müdafai Milliye Vekili 
Recep 

BAHRİYE 

Fasıl 309 — Muayyenat 
Madde 2. — Taamiye ve ziyafet: 
Senei haliye Bahriye bütçesine eski Taamiye Ka

nununa tevfikan vazedilen on bin liranın Meclisi Ali
ce kabulünden sonra meriyet mevkiine vazedilen 22 
Nisan 1341 tarih ve 659 numaralı kanunla ümera ve 
zabıtan ve memurinin taamiye miktarı tezyit edil
miş olması hasebiyle meblağı mezbur gayrı kâfi gel
miş ve işbu faslın birinci tayinait maddesinden (15) 
bin liranın münakalesi icra edilerek yirmi beş bin li
raya iblağ edilmiş isede şimdiye kadar bu miktarın 
kısmen azamı sarf edilmiş olduğundan zabitan ve 
memurinin sene nihayetine kadar tahaikkuk edecek 
taamiye istihkaklarının temini tesviyesi için daha 
on bin lira tahsisata lüzum hasıl olmuştur, 



Fasıl 311 — Meteferrika 
•Biıdayeten bütçeye mevzu dört bin liranın Heye

ti Umumiyece kabul ve tasdikinden sonra Muvaze-
nei Umumiye Kanunun altmışıncı maddesi mucibin
ce Vekâlet otomobilinin masrafınım şehrî 200 liraya 
kadar tezyidi lâzım gelmiş ve Müzayede ve Müna
kaşa ve thalât Kanununun dördüncü maddesiyle 
müzayede ve münakaşanın vasaiti mutade ile müsa
vi fasılalarla dört defa ilânı mulktezi ve ilâna! ücre
tinin de işbu fasıldan tediyesi icap etmekte bulun
muş olduğundan daha (3 000) liranın zammı lâzım 
gelmiştir. 

Fasıl 313 — Masarif atı daime 
Madde 1. — Sefajn ve mevaki levazımı mütenev-

viası : 
Bütçede bu maddeye mevzu -tahsisattan Muvaze

nesi Umumiye Kanununun 51 nci maddesi mucibin
ce 9 625 lirası mevkuf tutulduğu gi'bi ahiren Samsun, 
Trabzon sahil batarya kumandanlıkları ile Akdeniz 
ve Karadeniz boğazlan işaret istasyonlarımın yeni
den teşkili ve Kocaeli mevkii müstahkeminin teşaup 
etmesi ve tamiratı hitama eren sefainin denize çık
maları hasebiyle sene gayesine kadar hasıl olacak ih-
tiyacatın tatmini için (25) bin lira tahsisatı munzam-
me istihsali lâzım gelmiştir. 

Madde 2. — Sefain ve esliıha ve teferruatlı ve 
fabrikalar âlât ve edavatı masarif ve levazımı tami-
riye ve imaliyesi: 

Sefaini harbiyemizin tamiratı için senei haliye 
bütçesine (830 000) lira vaz ve talep edilmiş ise de 
Meclisi Âlice (630) bin lira olarak kabul buyurulmuş 
ve Muvazenei Umumiye Kanununun 51 nci madde
sine tevfikan (150 000) lirası mevkuf tutularak (480) 
hin lira bakiye kalmıştır. Uzun harp ve mütareke se
nelerinim tahribatıma maruz kalarak kifayeti harici
yelerinin evvelki hale ifrağı külliyetli masraf ihıtiya-
rma mütevakkıf olan harfe sefinelerimizin tamiratı 
esasiyelerinin icrası ve fabrikalar ile sair muavin se
finelerin muhafaza! faaliyetleri, İzmit müstahkem 
mevkiine vazedilmekte olan topların tamiratı ve 
mevcut mayın fabrikasiinım İdarnei faaliyeti için sarf 
edile gelmekte olan meblağı mezıburun ihtiyacı ha
kikinin nısfına kifayet edemiyeceği malum bir key
fiyet olmasına rağmen Bahriyemizin bütün ihtiyaçla
rımı tatmin ve sefaini ticariyemıizin her nevi tamira
tını dahi deruhte ve Türkiye sularında arızaya uğ
rayan ecnebi sefainin tamiratımı (Türkiye dahilinde 
başka bir tersane bulunmadığından) icra eden tersa
nemizin tamirat] rnezkûreye lüzumu olan malzeme 
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I ile amele ücretlerinin salifüzzikir hususata tahsis 
I- edilen meblağdan tediye edilmasi tahsisatım kifayet 
I etmemesini mucip olmuştur. Fabrikalarımızın sefaini 
I ticariye tamiratını kabul etmesi nefi hazineyi mucip 
I olduğu gibi hem ticareti bahriyemizin hem de tersa-
I nemizin tekâmül ve terakkisine pek büyük hizmet 

edilmiş bulunulacağı şüpesizdir. Nafia, Ticaret ve 
I Maliye Vekâleti erimin bu baptaki mütalââtı heyeti 
I vekilecede kabul buyurularalk tamirat hususuna ve-

saireye sarf olunmak yüzünden sefaini harbiyemiz 
I için ayrılan tahsisat bittiği takdirde Meclisi Âliden 
I munzam tahsisat talebi zarurî görülmüş ve sefaini 
J ticariyemizin tamiri gibi umumî bir iktisadî mesele

ye vekâletin ehemmiyetle bezli himmet ve gayret ey
lemesi için sureti musaddakasi merbut 16 Eylül 1341 
tarih ve 2556 numaralı kararname isdar buyurulmuş-
tur. Tahsisatımızın bir kısmının sefaini ticariyeye 
sarfedilmiş olması hasabiyle elyevm pek elim bir va
ziyette bulunan sefeni harbiyemizin tamiratının ikma
li için (150) bin lira munzam tahsisata ihtiyaç hasıl 
olmuştur. 

Madde 4. — Ehniye tamiratı: 
Bir çokları harap ve yıkılmağa mail olan millî 

binaların hali hazır vaziyetleriyle ıterk edilmeleri ile
ride daha ziyade masrafı mucip olacağından büt
çeye mevzu tahsisatın kifayet etmemesi hasebiyle 
onbeş bin lira tahsisatı munzamma istihsali icap ey
lemiştir. 

Fasıl 314 — Nakliyat (tahmiliye ve ücurat) 
Erkânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin talep ve 

tensibi dolayısiyle Sığacık, Sinop ve Tra'bzonda yeni
den ihdas edilen kömürlüklere depo edilmekte olan 
kömürün nakliye, tahmil ve tahliyesi için daha 15 000 
liraya ihtiyaç hasıl olmuştur. 

Madde 5. — Harcirah: 
1340 senesi Bahriye 'bütçesine vazolunan (15) bin 

lira harcirah tahsisatımın senemin nısfından evvel hi
tamı bulması hasebiyle tahsisatı munzamınla olanak 
ailınan (10() Mn liranın tahakkuk edem düyuna ademdi 
kifayeti hasebiyle (3 500) İra da münakale edilerek 
mezkûr harcırah maddesine mevzu tahsisat (28 5C0) 
liraya iblâğ edilmiş' olduğu halde 1341 senesinde üç -
dört bin lira raddesinde bir 'borç devredilmiştir. Bah
riye, Müdıiriyet halinde iken kifayet etmeyen sıallifüz-
aikir tahsisat send haliye bütçesimde aynen kabul edil
miş olsa biliş Vekâletim ihdası, Trabzon, Samsun sa
hil bataryadanran ciheti bahriyeye devir ve teslimi 
hasebiyle yapılan teşkilâtın istilzam ettireceği nakil 



ve tahvili memuriyetlere tekabül ©demleyeceği aşikâr I 
iken muarıza muvazene! umıumiiyenin temini maksa- I 
dıyle bütçelerde yapılan tenkihat dolayısıyle bahriye 
'bütçesine konulmuş alan tahsisat yirarııibin dokuzyüz 
İraya tenziilen kabul edilmiş ise de bugün mevcut bin I 
beşyüz lima tahsisat bakiyesinin tahakkuk eden iştika
ka bile kifayet edemeyeceği ainiaşılimıştır. Binaenaleyh 
gerek tahakkuk ©dip tesviye olunamayan ve gerekse I 
nakli memuriyetleri zarurî olan zabiıtan ve mıen'su'bini I 
bahrıyei askeriyenin tahakkuk edecek istihkaklarının 
tesviyesi için (15 COO) lira munzam tahsisat talep I 

edüknişMr. 
'Bahriye Vekili I 

ihsan I 

Ziraat 
Vekâleti aaizi senei haliye bütçesinin 3'29> ncu fas- I 

linin 2 nci maddesindeki muhassesat hitam, bulmuş- I 
tur. Ahiren celbedifen ecnebi mütehassıs ve müşavir
lere alilt odaların tefrişi lüzumuna binaen maddei I 
mezkûrıeye bin, ve 331 nci faslın birinci orman mıe- I 
murlaıra maddesindeki ikinci sınıf muhafaza memur- I 
lan rnaaşaıtı Avans Kanunu mıuciıbince 1340 senesi I 
kadrolarına göre mart, nisan ve mayıs aylarında I 
'(113,75) kuruş ücreti maktua olarak tesviye ve bu se- I 
beple 1341 kadrosunda altışar liıra maaşlı olan işbu I 
memurların ücuratı maktualarının 7,75 kuruş fazlası I 
maaş faslından mahsup edildiği ve bunun mukabili I 
tahsisatı fevkalâde faslında altı lira maaşlı memur- I 
lara on sekizer lira .itibariyle tutarı olan tahsisatı fev- I 
kalâde mevkuf kaldığı cihetle sene nihayetine kadar I 
maaşlarının itmamı için (30) bin ve 333 ncü faslın I 
birinci memurin haroirahı maddesine Vebayı Bakarî I 
mücadelesi dolayısıyle memurini baytariiyenin Vebayı I 
Bakarî menatıkına sevk ve izamları zaruretine bina- I 
en (15 COO) ve mezkûr faslın 13 ncü maddesine keza I 
Vebayı Bakarî mücadelesi dolayısıyle (100 000) ve I 
3*35 nci faslın birinci Emraza müstevliyei hayvaniye I 
maddesine yine Vebayı Bakarî dolayısıyle (80 000) 
ve 341 ndi faslın 3 ncü Serum Darüfeıtdhzariarı mas- I 
rafı ve masarifi tesisiye ve tamikiiyesi ve vasaiti nak- I 
fiye masrafı maddfesine Vebayı Bakarî serumuna olan I 
ihtiyaç üzerine (15; 000) ve 343 ncü fasla Emrazı ne- I 
batiye mücadelesi için (601 000) lira ki ceman I 
(301! 000) liralık tahsisatı munzammaya şedit ihtiyaç I 
bulunduğunu müşir esbabı mucibe muhtırası Kr. I 
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İmalâtı Harbiye I 
imalâtı Harbiye Müdkiyeti Urrmmliyeısinfln 1341 I 

senesi bütçesinin fasıl ve maddelerine mevzu tahsi- | 

sattan bazıları sene nihayetine kadar ifası ımübrerri 
ve zarurî hidemat işin gayrı kâfi geleceği cihetle 
munzam tahsisat istihsaline mecburiyet hâsıl olmuş
tur. Şöyleki : 

d. — Yeridm tevsi ve tesisferii rrajkamer fabri
kalarla elfide mevcut esli ha ve mühimmat faibrtikaları-
nın hat mıükemmelyeftie ifrağı için Avrupa'dan ye
niden âlât ve edevat cdbi ve îsfc&oibul iatorikateon-' 
dan Ankara'ya nakli zarurî ve gayrî toalbü ihttrf 
bulunan tezgâh ve saimenin naki lâzmıig l̂mesinlderi! 
ve ımevcult tahsisat ise gayrı kâfi bulunmuş ofduğun-
dian 251 nci nıakiyat faş ta . . kırk 'beş bin Iranın' 
zammı mukitezidir. 

j2. — înlşaalt ve tamirat için sene iptidasından 
bütçeye vazedilen tahsisat, faMkal&rdia vukuu mel-< 
huz tamliralt ve bazı mühim inşaatın ftkmailli için mev
zu bulunduğu halde ilkbaharda zuhur eden müthiş 
kasırgadan (müteessir olan Ankara faibrikalarıının 
derhal tamiri icap etmiş ve mühim masraf ihtiyarı 
olunmuştur. Bu sebeple atoan tahsisatın mütevec
cih olduğu bazı mühim işler geri Ikalmıışıtıır, Bina-
©nafeyh mezkûr fasılada. (18) bin İranın zahı ve 
ilâvesinle liihltayıaç vardır^ 

3. — 352 ncd faslın ikinci tesisatı cddiide madde-
Siine mevzu tahsisat mevcut ıfialbrükalar daMinde ya-
pıılaıciak teSisaıta ait idi.. Halbuki yeniden tevsii ve 
teslisleri mukarrer falbrikaiara iktiza eden arazi ile 
Ankara eslha fabrikası hududu daıhSillinde mevcut 
ve şahsı ahere mütefeivviiız meibaniinlin isitin l̂âMnde 
'zaruret hasıd olduğundan sekiz bin İraya ihtiyaç te
zahür eylemiştir. 

4. — itina ile yapian samfiiyatba rağmen elyevm 
llâzimüttediye pek çok memurun ve aile harcırahı 
bulunmakla beraber, Erzurum esjıiha tamirhanesi
ne amele gönderilmesi ve senei halyede Ankara'da 
halli faaliyete getirillıen Hşek Falbrükası için îsttan-
bulMan siıvii ve mütehassıs ulsta calibi ve Yahphan'da 
inşa edilecek Mermi Fabrikasına ait tezgâhların 
klonltnolu maksadiyle Avrupa'ya memurlar izamı za
rurî olduğu oiheıfcb bütün ıbu işledin ifası için harcı
rah faslına orjlbeş bin lira ilâvesi zarureti hasıl ol
muştur* Fabrikaların faaliyetine ıdevam edebiıimesii 
ibervecibi maruız cem'an (®6) bin inanın tahsisatı 
muınzamma olarak ustasına vabeste oİmaMa lâyiha 
müsveddesi takdim kılanımıişitır. Tasdik ve meriyet 
meVkiine vaizini rica ederim.) 

Müdafaai Mıiiye Vekili 
Recep 



Muvazeneİ Mıaüye Enicüırnenli Mıazlbaltıaisı 
Bazı devalMın senei faalye ıbüitçiderıine mevzu 

mıuihassesıaıtan ihiıtamısnıa ımeibnıi sene gayesine kadar 
sarfıma kıattî lüzum görülen talhsAsaitı muınaaimınm i e 
mulhteliıf fasıl ve maddeler araisıında münakale icrası 
hiakkıınldıa BaşvekâıLeltltıen vıadlt olanak 9 Kâmunueivvefl 
1341 tıaniMi Heyeti Umorndye içtimaıında Bncümetoli-
ımiize. halvale buyuırullian kamun dâyiilhaısı ile öslbaibı 
mucibe mazfoaitıaliaırı ve rnümakale ve müfıredaft eet-
veleni Malye Vekili ve Idliğer aflâfcaldiaır Vekiler hu-ı 
zuırüyle tetiklik ve müzakere odundu. 

Mezkûr Jâyilhali kjanunıiyeye göne hükümetçe ta
lep okumam ıtaihjsiisaita munzamıma; tmlLkltiaırı 8, 92İ1, 797 
ve mıuJhJtseilif fa&ılar ara&ınlda münakailıeısline lüzum 
gösterilen (taihsdsajt miktarı 4 178 881 liradan ibaret 
loffiuip ımöcmuu 13 100 678 likaya 'baliğ buillummıakıta-
kHır< Ancak Ibu maktamla evtvelce ayrı kanuiniiariia He
yeti Umulmiiyenlin kaSbuiüme Mıttaan elden 310 000 linaı 
KlıaJhil olduğundan maftlup ıtıaüısliısıatı munzamma rnlik-
ıtanm 8 781 797 Miraya ve mümkıaıle .miktarını daihi 
4 008 881 liraya tenzil icap dder. 

Yeni lâyihai kanuniyeyi tetkikten evvel 1341 büt
çemizin bazı tebeddülat üzerine aldığı vaziyeti hüla-
satan arz etmeği Encümenimiz faydalı görmektedir: 

Malum olduğu veçhile bidayeten 1341 masraf büt
çeleri yekûnu 183 932 767 lira olarak tespit buyurul-
muş ve varidat miktarı da 153 046 854 lira olarak 
kabul edilmişti. Arada 30 885 913 liralık bir açık bu
lunuyordu. Bilâhara Muvazeneİ Umumiye Kanunun 
51 nci maddesi mucibince masraf bütçelerinden 
16 980 000 liralık tahsisatın mevkuf tutulması karar-
gir olmakla masraf bütçeleri yekûnu 166 952 767 li
raya tenzil edilmiş ve açıkta 13 905 913 liradan ibaret 
kalmıştı. Muvazeneİ Umumiye Kanununun kabulün
den sonra 624, 644, 647, 649, 653, 657 ve 658 numa
ralı yedi kanun ile tekrar 2 403 165 liralık tahsisat 
ita buyurulduğundan masraf bütçesi yekûnu 169 355 
932 liraya ve açıkta 16 309 078 liraya baliğ oldu. Ni
san nihayetinde Meclisi Âli içtimaatını tatil ettiği za
man 1341 bütçemiz bu vaziyette idi. Halbuki üçün
cü devrei içtimaiye iptidasından beri şimdiye kadar 
kabul buyurulmuş olan 662, 665, 667, 670, 673, 685, 
687, 692 ve 693 numaralı dokuz kanun ile ceman da
ha 3 931 703 liralık tahsisat ita kılındığı cihetle el-
yevm masraf bütçemiz yekûnu 173 287 635 ve açıkta 
20 240 781 lirayı bulmuştur. Bu defa talep olunan 
tahsisatı munzamma ilâve edilince masraf bütçeleri 
yekûnu 181 899 432 liraya çıkacaktır. Buna mukabil 
Maliye Vekili Bey tarafından Encümenimize verilen 

malumata nazaran bütçede derpiş edilen varidat ye
kûnundan maada 1341 senesi nihayetine kadar güm
rük resmi, tütün inhisarı, bedeli nakdii askerî, ağ
nam ve mahsulâtı arziye kalemlerinde asgarî on iki 
milyon fazlai varidat ve masraf bütçelerinde de yüz
de on yani takriben on beş milyon liralık tasarrufat 
olduğu ve bu suretle bütçemizde tevazünün muhafa
za edildiği anlaşılmıştır. 

Vaziyeti bu dairede mütalaa eden Encümenimiz 
esas itibariyle tahsisatı munzamma itasında mümsi-
kâne hareket taraftarı olmakla beraber talep edil
mekte olan tahsisatı munzammanın bir kısmı mühim-
minin şeraiti iktisadiyeye tebaan maruzu tahavvül 
mevada kısmen de varidat getiren hidematın ifasına 
ait gördüğü ve mevkuf at dolayı siyle bazı muhassesa-
tın hakikaten gayrı kâfi derecelere tenzil edildiğine 
kanaat ettiği cihetle lâyihai kanuniyenin heyeti umu-
miyesiyle kabulünü terviç zaruretinde kalmıştır. 

Filhakika merbut müfredat cedvellerinin tetkikin
den nıüsteban olacağı üzere yeniden talep edilmekte 
olan tahsisatı munzamma meyanmda en büyük kı
sımların Müdafaai Milliye bütçesinin muayyenat, 
melbusat, teçhizat, nakliyat ve Dahiliye bütçesinin 
hapishaneler, tayinat ve levazımı ve mücrimin ve 
mahkûmin masarifi sevkiyesi, Düyunu Umumiye büt
çesinin tuz ihraccîye ve nakliyesi, Posta ve telgraf 
bütçesinin posta işletme masarifi, Jandarma bütçesi
nin masarifi nakliye ve efrat masarifi sevkiyesi ile 
hayvanat yem bedeli ve melbusat, Hariciye bütçesinin 
icarat ve hayat pahalılığı karşılığı ve Maarif Vekâ
letinin mektepler masarifi gibi şeraiti iktisadiyeye 
göre daimî tahavvülâta maruz olabilecek fasıllarına 
ve ikinci derecede mihim bazı aksamında Maliye Ve
kâleti bütçesinin nüfus tezkeresi ve kıymetli evrak 
tabiiyesi, Düyunu umumiye bütçesinin pul ücreti be
yiyesi, Maarif bütçesinin matbaalar masarifi, Bahriye 
bütçesinin fabrika ve tersaneler masarifi gibi vari

dat getirecek bazı hidematın veyahut Nafıa bütçesi
nin devlet yolları ve büyük köprüler inşaat ve tami
ratı müstacelesi ve su işleri gibi zarurî hususatın tev
si ve temini ifasına müteallik olan veya telgraf ücu-
ratı gibi esasen bir taraftan masraf bir taraftan vari
dat kaydı iktiza eden fasıllarına ait bulunduğunu ve 
bir kısmın Maliyu bütçesinin masarifi tahsiliye ve ec
nebi sefarethaneleri için mubayaa olunacak arsalar 
bedeli ve Muhassesatı zatiye bütçesinin maaşat ve 
Müdafaai Milliye bütçesinin takdirname ile taltif olu
nanlara ait mükâfatı nakdiye ve stapiyer baytar, ec
zacı ve diştabibleri muhassesatı, Bahriye bütçesinin 
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taamiye ve ziyafet, Ziraat bütçesinin orman memur
ları maaşatı ve teşvik ve tedavi masraf gibi kavani-
ni mahsusasa mucibince tahakkukuna tabi fasıllarına 
müteallik olduğu görülmektedir. Gerçi bunalr meya-
nmda harcirah, mefruşat, levazım ve müteferrika gi
bi masarifi daimiye ait olanlar dahi varsa da Encü
menimiz bunlardan şark hadisatı dolayısiyle vuku 
bulan bazı tahvil ve tahriplerden mütevellit veya esa
sen kifayetsizliği aşikâr olanları nazarı dikkate al
mış olup diğerlerini tayyetmek suretiyle mümkün 
mertebe talep hududunu ihtiyacı hakikî derecesiyle 
tahdide çalışmıştır. 

Münakale aksamına gelince : Bütçe yekûnunu 
kabartmaması suretiyle münakalede tahsisatı mun-
zammaya nisbetle bazı cihatı tercihiye bulunduğunu 
Encümenimiz takdir ile beraber hükümetçe teklif 
olunan tarz ve vüsatte münakele icrası mezuniyetinin 
itasında atiyen bütçe tetkikatıriı işgal edecek bazı 
mehazir tasavvur olunduğundan, münakalenin ancak 
taalluk ettiği devaîr bütçeleri dahilinde icrasını ve 
tahsisatı munzammaya ihtiyaç gösteren devairde ay
rıca münakale yapılmamasını muvafık görmüş bu 
noktai nazardan münakale yekûnunda hayli tadilât 
icra etmiştir. 

Bu tadilât neticesine göre esas kabul edilerek yal
nız münakalesi muvafık görülmeyen tahsisat yerine 
tahsisatı munzamma itası tercih edildiği gibi, münka-
lesine hükümetçe imkân gösterilen tahsisatın lüzum
suzluğu sabit olmasına mebni bütçe yekûnunun ka
barmasına mahal bırakmamak üzere "bu kabil tahsi
satın imhası tensip edilerek lâyıhai kanuniyeye bu 
maksatla ayrı bir madde derç ve birde cedvel rapto-
lunmuştur. Esasen Müdafaai Milliye bütçesi için ta
lep olunan tahsisata mukabil Ziraat Vekâleti bütçe
sinden münakalesi düşünülen Karadere hattına ait 
2 000 000 liralık tahsisat geçenlerde kabul buyurulan 
692 numaralı kanun ile imha edildiği cihetle müna
kale yekûnunda bu sebeble vukua gelen tahavvül en
cümenimizin de tadilâtı ile hayli tenezzüle uğramış 
bulunmaktadır. Hükümetin teklifinde tahsisatı mun
zamma meyanında dahil olan fakat mahiyetleri iti
bariyle Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
onuncu maddesi mucibince tahsisatı fevkalâde tar
zında itası icap eden iki kalem tahsisatı da kezalik 
Encümenimiz tahsisatı munzamma meyanından tef
rik ile lâyihanın üçüncü maddesi ile tahsisatı fevka
lâde namı altında itayı şayanı tercih addeylemiştir. 

Tafsilâtı marazaya nazaran Encümenimizce lâyı
hai kanununiyenin tahsisatı munzammaya ait olan 
birinci maddesi cetveli mucibince 12 027 630 lira ola

rak tespit edildiği gibi münakale icrası mezuniyetine 
mütedair bulunan ikinci maddesi de cetveli mucibin
ce 485 530 liraya hasrolunmuş ve üçüncü madde ile 
1341 masraf bütçelerinden cetveli mucibince 1 683 
351 lira tahsisat imha ve dördüncü madde ile 100 600 
lira tahsisatı fevkalâde ita kılınmıştır. 

Mevadı maruza kabul buyurulduğu surette 1341 
bütçemizin manzarası şu olacaktır : 
173 287 635 1341 bütçesinin şimdiki masraf yekû

nu 
1 683 351 Dördüncü madde mucibince imha 

olunacak tahsisat 
171 604 284 
12 027 630 Birinci madde mucibince ilâve olu

nacak tahsisatı munzamma 
100 600 Üçüncü madde mucibince verilecek 

tahsisatı fevkalâde 
183 732 514 1341 bütçesinin hakikî masraf yekû

nu 
153 046 854 1341 bütçesine nazaran varidat 
30 685 660 1341 bütçe açığı miktarı 

Maliye Vekâletince varidattaki fazlalık ile mas
raftaki yüzde on tasarrufatın yekûnu 27 milyon li
raya baliğ olacağı dermeyan edilmekte olmasına na
zaran, Encümenimiz balâdaki açığın hakikî ve şaya
nı ehemmiyet olmıyacağına celbi nazarı dikkati va
zifeden ad ile tanzim kılınan lâyihai kanuniyenin 
Heyeti Celileye arzına karar vermiştir. 

17 Kânunuevvel 1341 
Reis Mazbata Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa AbdülhaKk Şakır 

Kâtip Aza 
Konya „ Ertuğrul 
Fuat Doktor Fıikıii 
Aza Aza 

îsparta İstanbul 
Mükerrem Tevfik Kâmil 

Aza Aza 
Hakkâri Zanıgi'ldlak 

Asaf Ragıp 
Aza „ Aza 
Sivas Gaziantep 

Rasim Ahmet Remzi 
Aza Aza 
Konya Kırşehir 

Kâzım Hüsnü Yahya Galip 
Aza " Aza 

Kütahya Giresun 
Mehmet Nuri Musa Kâzım 
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1341 Muvazenei Umumiyesine dahil devair büt
çelerine tahsisatı munzamma ve fevkalâde itasına ve 
mezkûr bütçelerde münakale icrasına dair kanun. 

Birinci madde — 1341 Muvazenei Umumiyesine 
dail bazı devair bütçelerinin merbut (1) numaralı 
cetvelde irae olunduğu veçhile muhtelif fasıl ve mad
delerine ceman 12 027 630 lira tahsisatı munzamma 
olarak ilâve olunmuştur. 

İkinci madde — 1341 Muvazenei Umumiyesine 
dahil bazı devair bütçesinin merbut (2) numaralı 
cetvelde irae olunduğu veçhile muhtelif fasılları ara
sında 485 530 liranın münakalesine mezuniyet veril
miştir. 

Üçüncü madde — 1341 senesi Başvekâlet bütçe
sinin (27) nci masarifat faslında (Bedeli icap) namiyle 
açılacak beşinci maddeye (600) ve Maliye Vekâleti 
bütçesinde (Ecnebi sefarethaneleri için mübaya olu
nacak arsa bedeli) namiyle açılacak (56 R) faslına 
(100 000) lira tahsisatı fevkalâde vazolunmuştur. 

Dördüncü madde — 1341 Muvazenei Umumiyesi
ne dahil bazı devair bütçelerinin merbut (3) numara
lı cetvelde irae olunduğu veçhile muhtelif fasıl ve 
maddelerinden 1 683 351 lira tahsisat imha olun
muştur. 

Beşinci madde — İşbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Altıncı madde — İşbu kanunun icrasına Maliye 
Vekili memurdur. 

Fasıl Madde 

27 

28 

34 

35 
37 

38 
39 

(1) NUMARALI CETVEL 

Nevi tmuha'ssesafc 

Tahsisatı munzamma ve münakale 
suretiyle 

Hükümetin Encümenin 
Teklifi Kabulü 

Başvekâlet 
Masarifat 

1 Kırtasiye ve evrakı maltbua 
2 Hadem© melbüs&tı 
3 Tendir vetashinl 

Masarifi müteferrika 

İdareli merkeziye levazımı 
1 Darü'sşafaikaya mevkuf dükkânlar bedeli icarı ve darı 

mezlkûre muavenet 
2 Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 
4 Kırtasiye 
5 Melbusat 

Yekûn 
lda,rei merkeziye müteferrikasii 
Taşra levazımı 

2 Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 

Yekûn 
Taşra müteferrikası 
Masarifi mütenövvia 

1 Masarifi muhakeme 
2 Defatir ve evralkı tabiye teclidiye, bendiye ve nakliyesi 

Yekûn 

Yekûnu umumî 

Maliye Vekâleti 

2 000 
500 

1 000 
3 500 
3 000 
6 500 

2 000 
500 

1 000 
3 500 
3 000 
6 500 

3 000 
300 

3 000 
500 
950 

7 750 
32 000 

9 500 
10 000 
19 500 
.2 500 

30 000 
80 000 

3 000 

3 000 
.500 
950 

7 450 
32 000 

5 000 
10 000 
15 000 
2 500 

30 000 
80 000 
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Fasıl Madde 

39 A 
40 

41 

42 
47 
49 
51 
52 
56 

56 R 

5 
2 

Nevi muhassesat 

3 (Kıymetli evrak Iberidiye ve nalkliyesi 
5 Memurin harcırahı; 
6 Maliliye müfettişleri harcırahı 

Yekûn 

Tahsisatı munzamına 
suretiyle 

Hükümetin 
Teklifi 

20000 
15 0Ö0 
ıo oöö 

155ÖOO 

ve münakale 

Encümenin 
Kabulü 

20 000 
15 003 
10 000 

155 000 

56 C 

Niftus tezkereleri talbiyesi 
Emlâki1 tniiye masrafı 
M a s i f i müteneV'vîa 
Mtfâ&toeîfeî istîmlâkilyesînte tamam kalan ve tefevvüz ve
ya miriöak edilecelk öiân ernlâ'k bedeli 

Yekûn 

Masarifi tahsiliye 
Malsandıkların cîbayet olunan ağnam masarifi 
Tahsil komisyonları azayı gayri muvazzafa yevmiyesi 
Tahsil memurları yevmiyesi 
Nakliyat vergisi masarifi tahsilliye ve ikramiyesi 
Kıymetli evrak aüdatı tahsiliyesi 
KâtlM adillere 'ita olunacak aîdat 
Temyiz 'komisyonları masrafı 
Temettü 'komisyonları masrafı 

Yekûn 

Re3%alt 
Millî saraylar muhafaza masrafı 
Masarifi gayri melhuza 
Hükümet konakları tamirat, tevsiat ve hlşaatı 
Mörftarîni muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi 
Öksüz yurtlarına yardım 
Tetkiki Hesalbet Heyetleri ücurat ve harcırahlariyle ma-
sarifi saireleri 
Darülfünuna muavenet 

Yökûnu umumî 

101 650 

5 000 

101 650 

5 000 

45 003 
50 000 

100 000 
I50ttt0 

5 000 
15X500 
ÎO ÖÜO 
15 000 
3 500 

280 000 
578 500 

30 000 
20 003 

105 000 
50 000 

450 000 
40 003 

5 000 
200 000 

1 846 900 

45 000 
50 000 

100 »300 
150 tXX) 

5 000 
15 000 
10 000 
15 000 
3 500 

280 000 
578 500 

30 000 
20 000 

105 000 
50O30 

450 000 

5 000 
200 030 

1 802 100 

Muhassesatı Zatiye 

57 3 MuföfcaDâiin ve eytam ve eramili mülkiye maaşatı 
5 Mtftelcâîdin ve eytam Ve eramili askerîye maaşatı 

Yekûn 

80-eoo 
'3oo%eo 
3*80^00 

8-3 000 
300 000 
380 000 

Dulunu Umumiye 

€2 Tuz timciye ve nakliyesi 
1 Tuz €ırtt0iyesî 
2 Tuz nakliye ve tahniyesi 

Yekûn 

20O00 
240 000 
260 «300 

20 000 
240 000 
260 000 
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Fasıl 

63 

64 

134 

137 
140A 

144 

145 

Madde 

2 
5 

6 

2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

3 
4 
5 

1 
2 
3 
5 
7 
8 
9 

Nevi nıuhassesat 

Masarifi tahsilliye 
Pul ücreti beyiyesi 
Harir öşrü clbayet ve Darültitaiiim masrafı ve mubayaa 
edilecek toza ve dut tohum v« fidan bedel 
Aidat memurları Mhlkaklı 

Yekûn 
Masarifi umumiye 
Harcirah 
Memaüh ve ehbiye inşaat ve tamiratt ve tamiratı 

Yekûn 
Yekûnu umumî 

Dahiliye Vekâleti 

Alelumum hapishaneler levazımı 
îcare 
Tayniyat 
Müteferrika 
Mualecat 
Otomobil 'bedeli ile masarifti 

Yekûn 
Mücrimin, mahkûmun ve meVküfin masarifi sevk'iyesi 
TeJgraf ücuratıi 

Yekûnu umumî 

Posta ve Telgraf ve Telefon 

Vilâyait iövazımıı 
Mefruşat levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Yekûn 

Masarifi' mütenevvia 
Harcırah 
Mel'busat 
Müteferrika ve bendlye 
Yevmiye ve ücreti şehriye 
Ma!kine ve tezgâh 
Pul beyiyesi 
Sal ücreti 

Tahsisatı munzamma ve münakale 
suretiyle 

Hükümetin Encümenin 
Teklifi Kabulü 

Yekûn 
146 Posta işletme masarifi 

2 Hurç ve çanta 
3 Menzilhane ve sürücülük 
4 Posta nakliyesi 

100 000 100 000 

4 000 
2 »300 

106 000 

4 000-
30 003 
34 000 

400 000 

4 000 
2 000 

106 000 

4 000 
30 000 
34 000 

400 030 

2 000 
500 030 
100 000 
20 000 

2 000 
624 000 
40 000 

500 000 
1 164 000 

2 000 
500 000 
100 000 
20 030 
2 000 

624 003 
40 000 

500 000 

1 164 000 

Yekûn 

12 000 
10 000 

1 500 
23 500 

15 000 
2 200 

13 000 
15 030 
9 500 
1 500 
1 000 

57 000 

6 030 
100 000 
40 000 

146 000 

12 000 
10 000 

1 500 
23 5C0 

15 000 
2 200 

13 000 
15 000 
9 500 
1 500 
1 000 

57 200 

6 000 
100 000 
15 000 

121 000 
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Madde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 
10 

Nevi muhassesat 

Telgraf ve telefon işletme masarifi 
Hututu mevcude ve cedide tamirat ve inşaatı 
Telgraf ve telefon nakliyesi 

Yekûn 
Telgraf ücreti 

Yekûnu umumî 

Umum Jandarma Kumandanlığı 

îmalâltihane ve maltfbaa fle depolar maaşı 
Kıtaat masarifi 
İcraat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Mefruşat ve nakliyesi 
Tabip ücreti mualecat ve hastiağan iaşesi 
Harcırah (merkez ve mülhakat) 
Masarifi nakliye ve efrat ma'sarifi sevklyesi (meı'kez 
ve mülhakat 
Hayvan bedeli tazminatı 
Binek ve mekfcârî hayvanatının yem bedeli 

Yekûn 

Efrat meîbusatı (efradın ve Meiktebi Harbîye talebe
sinin) 

Yekûnu umumî 

Hariciye Vekâleti 

Idarei merkeziye masarifi 
îcar 
Mefruşat ve nakliyesi 
Tenvir teshin 
Kırtasiye, tabiye ve abonman bedeli 

Yekûn 
Elçilik ve şehbenderlikler maaşaltı ücuratı 
Elçiler maşı 
Elçilik memurini maaşı 
Şehbenderler ve kançılarlar maaşı 
Elçilik ve şeHbenderlilkler maiyet memurini ücuratı 
Müstahdemini müteferrika ücuratı 

Yekûn 

Tahsisatı munzamma ve münakale 
suretiyle 

Hükümetin Encümenin 
Teklifi 

10 000 
10 000 

:- 20 000 
150 000 
396 700 

Kabulü 

10 '300 
10 000 
20-000 

150 000 
371 700 

Elçilak ve şehbenderlikler temsil tahsisatı 
1 Elçiler temisi tahsisatı 
2 Elç'ihlk memurini temsil tahsisatı 
3 Şehbenderler ve kançılarlar temsil tahsisatı 

248 

2 000 
7 000 
4 000 
2 000 
6 500 

30 000 

45 000 
5 000 

155 000 
256 500 

96 400 
353 148 

Yekûn 

1 000 
500 

3 000 
2 000 
6 500 

4 003 
3 940 
9 460 
4 400 
3 200 

25 000 

2 920 
4 000 
8 080 

15000 

248 

2 000 
7 000 
4 000 
2 000 
6 500 

30 000 

45 000 
5 000 

155 '000 
256 500 

96 400 
353 148 

1 000 

3 000 
1 500 
5 500 
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Fasıl 

183 

184 
185 

378 

188 

M*dde 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 

189 A 

207 
208 

218 
219 
222 

Nevi imuhaıssesait 

Elçilik ve şehbenderlikler masarifi 
îcamt 
Mefruşat 
Möremmet ve tamirat 
Tealin ve teshini 
Kırtasiye ve tabiye 
Kavas ve hademe melbuisatı 
Merasim ve ziyafetler masarifi 

Elçilik Ve şehbenderlikle müteferrikası 
Masarifi mütenevvia 
Harcırah 
Muhabere 
Mecmuai şehbenderî ve kütüphane 
İane ve iade 
MİÎbaiyaa olunacak otomobiller hedefti 
Otomobiller tamiratı ve lâstik %edteKltı 

Yekûn 

Tahsisatı munzamnia ve münakale 
suretiyle 

Hükümetin Encümenin 
Teklifi 

75 000 
40 000 
50 003 
15 000 
5 000 
5 000 

15 000 
205 000 

Kabulü 

75 000' 
40 000 
50 000 
15 000 
5 000 
5 000 

15 000 
205 000 

Yekûn 

Befffiieilmöel müessesalt ve kongrelere iştirak edecek mu-
rahitts Tve tnumer-in ücurat ve masarifi 
Elçilik ve şehbenderlikler hayat pahalılığı ve akçe farkı 

Yekûnu umumî 

Matbuat Müdüriyeti Umumiyesi 

Masarifi idare 
Neşriyat ve telifat 
Müteferrikası 
Ücuraitı müteferrika 
Harcırah 

Yekûn 

•Diyanet İsleri Reisliği 

2 Tenvir ve teshin (idarei merkeziye) 
1 tdarei merkezliye müteferrikası 
2 Reis otomobilinin masrafı 

Yekûn 
Yekûnu umumî 

Adliye Vekâleti 

4 Telif ve tercüme, cem ve talbı kavmm $aaswJ£i 
1 Masarifi müteferrika 

Masarifi umumiye 
2 Adö^B meslek mektebi 
3 Ceriiöei adliye ve mukarreraltı temyiziye 

5 000 

50 000 
35 000 
3 000 
3 000 

25 000 
1 000 

122 000 

100 000 
299 582 
778 082 

5 000 
1 000 
1 000 

300 
7 300 

250 
250 
250 
500 
750 

10 000 
2 000 

6 500 
3 000 

5 000 

50 000 
35 000 

3 000 
25 000 

1 000 
19 000 

299 582 
634 082 

*&Mmsm 

5 000 
1 '300 
1 '300 

300 
7 300 

250 
250 
250 
503 
750 

10 000 
2 030 

6 500 
3 000 
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Fasıl Madde 

227 

227 A 

Nevi muhassesalt 

4 Memurini adlîye harcırah ve yevmiyesi 
5 Ceraim masarifi umumiyesi 
6 Kavanin 'ihzarı için mütehassıslara verileceik üouratı 

maktua 
7 Ankara'da açılacak leylî hukuk mektebi memurin ve 

müstahdemin maaşalt ve ücurat ve masarifi 
Yekûn 

1 Memurini mazule rnaaşatı 
2 Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 

Telgraf ücuratı 
Yekûn 

Yekûnu umumî 

Tahsisatı munzamma ve münakale 
suretiyle 

Hükümetin Encümenin 
Teklifi Kakülü 

60 000 
50 000 

20 000 

6 500 
146 000 

10 000 
15'300 
25 000 
100 000 
283 000 

60 000 
50 000 

20 000 

6 500 
146 000 

10 000 
15 000 
25 000 
100 000 
283 000 

230 
234 

235 
236 

238 
240 

Maarif Vekâleti 

1 Masarifi müteferrika 
Yüksek ve orta mektepler masarifi 

3 Liseler, orta mektepler, imam ve hatip ve orta meslek 
mektepleri masarifi 

4 Kız ve erkek muallim mektepleri masarifi 
5 Leylî musikî mektebi masarifi 

Yekûn 

3 Memurin harcırahı 
1 Mekâtibi umumiye levazımı tesisiyesi ve âlât ve edavatı 

dersiye masarifi 
2 Türk harsi masarifi 

Maltbaasi âmire ve şuebatı masarifi 
Yekûnu umumî 

3 000 

7 500 

3 000 

75 000 
45 000 
2 000 

122 000 

75 000 
45 000 
2 000 

122 000 

7 500 

15 000 
3 000 
50 000 
200 500 

15 000 
3 000 
50 000 
200 500 

Nafıa Vekâleti 

249 

250 
253 
258 
261 

262 

Levazım 
1 Levazımı endesiye ve kırtasiye 
2 Mefruşat 

Yekûn 

1 Harcırah (merkez ve mülhalkat memurini harcırahı) 
2 Icarat 
1 tstikşafat ve inşaat 

Havalii şarkiye demiryollarının inşaat ve tamiratı ve iş
letmesine muavenet 
Devlet yollan ve büyük köprüler 

2 Tamiratı mütemadiye 
3 İnşaat ve müstacel tamirat ve büyük köprüler 

Yekûn 

500 
200 
7W 

10 000 
250 

5 000 

170 000 

20 000 
4mm® 
420 000 

503 

500 
10 000 

250 
5 OCO 

20 000 
400 000 
420 000 
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Fasıl Madde 

263 

268 

269 
271 

272 

273 
277 

279 

287 A 

287 C 

Nevi muha'ssesat 

Tahsîsatı munzamma ve münakale 
suretiyle 

Hükümetin Encümenin 
Teklifi Kabulü 

Su işleri 
Sulama, kurutma, suların haşaratının menine müteallik 
ameliyat ve keşftyat ile rasadat ve limanların keşfiyat 
ve tamirat ve inşaiiyesi 
Van gölünde vapur ve saire tedariki ve işletme maaş ve 
masarif ve tamiratı 

Levazım (merkez) 
1 Mefruşat ve demirbaş eşya 
2 Tenvir ve teshin 
3 Melbuisalt 
4 Kırtasiye 

Merkez masarifatı müteferrikası 
Levazım (taşra) 

3 Mefruşat ve demirbaş eşya 
5 Kırtasiye 

Yekûn 

, Yekûn 

Masarifi mebJteüfe 
1 Harcırah ve demirbaş masrafı 
3 Avrupa'daki memurini fenniye ile memaliki ecnebiye 

ve Türkiye'deki talebe muhalssesatı ve masarifi 
4 Ta'biye, fcecl'idiye, ilânat, abonman, hakkı telif, tercüme, 

neşriyat ve halı modeli tabiyesi 
6 Nakliye ücreti 
7 Kütüphane masrafı ve kitap bedeli 

Yekûn 

Taşra müteferrikası 
Ticaret mektepler tamirat âlât ve edevat esmanı ve ki
tap ve kıirta&îye vesaike masrafları 

1 Maadin 'idaresi tarafından emaneten işletilmesi zarurî 
olan maaldenlin maaş ve masrafı 
Ticareti 'bahriye ve limanlar maaşatı 

1 Zalbiltan, gemıi'di ve memurin maaşatı 
2 MüsltaMdernini müteferrika 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

230 000 

5 000 

1 000 

12 000 

5 000 

200 000 

Yekûn 

Yekûnu umumî 

Ticaret Vekâleti 

20 000 
250 000 

855 950 

20 000 
- 220 000 

655 750 

5 000 
1 500 
600 

3 000 
10 100 

5 0C0 
1 500 
600 

3 000 
10 100 

5 0CO 

1 000 
2 000 
3 000 

5 000 

15 000 

3 000 
1 500 
1 000 

25 500 

1 000 
2 000 
3 000 

5 000 

15 C00 

3 000 
1 500 
1 '000 

25 500 

1 '000 

12 000 

5 000 

Yekûn 

Yekûnu umumî 

1 000 
400 

1 4»00 

10 000 
73 000 

1 '000 
400 

1 400 

10 000 
73 0C0 
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Fasıl Madde 

293 A 
294 

296 
297 

300 
301 
303 

304 

306 A 

307 C 

309 
311 
313 

Nevi muhassesat 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
Eslirleramzin celbi masarifi 
Müayyenat 
Tayinat 
Ot, saman, yem 
Mahrukat ve tenvirat 

Yekûn 

Meîbusat, teçhizat ve muıtabiye 
Teçhizat ve levazımı harbiye, otomobil ile dekovil mal
zemesi ve araba tamirhanesi masarifi ve hayvan ve ara
ba esmanı ve araba tattıiriyesi 
Nakliyat! 
Harcirah 
Diploma ve tevzii mükâfat masarif ile mükâfatı nak
diye 
Neşriyat ve mekâtibi askeriye âlât ve edavatı talimiye 
ve tedrisiye masarifi 
Kütüp ve resaiil, cerait, evrak ve defatiri matbua ma
sarifi 
M'ekâJdlbt askerîye âMt ve edavatı hükemiyesi, kütüphane, 
müze, idman, jimnastik tesisatı ile harita âlât ve edevatı 
ve talebei askeriyeye verilecek kitap masarifi 

Yekûn 
Stajiyer baytar, eczacı ve diş tabipleri maaşı 
Tahsiisaltı fevkalâdesi 

Yekûn 

TahdiMi hudut masarifi 
Yekûnu umumî 

Bahriye Vekâleti 

Taamiye ve ziiyaifet 
Müteferrika 
Masarifi daime 
Sefain ve mevaki levazımı mütenevviası 
Sefain ve esliha ve teferruatı, fabrikalar âlât ve ede-

Tahsteatı munzamma ve münakale 
suretiyle 

Hükümetin Encümenin 
Teklifi KabuKi 

10 000 

2 072 500 
1 O30 000 
570 000 

3 642 500 

500 «300 

93 100 

17 000 

12 000 
29 000 
16 200 
81 000 
97 200 

15 003 
5 321 800 

10 000 
3 000 

25 000 

10 000 

2 057 000 
985 000 
558 000 

3 600 000 

500 000 

300 000 
485 000 
150 000 

300 000 
485 000 
150 000 

93 100 

17 000 

12 000 
29 000 
16 200 
81 000 
97 200 

15 000 
5 279 300 

10 000 
3 000 

25 000 

314 
316 

vat masarif ve levazımı tamiriye ve 
4 Bbniye tamiratı 

Nakliyat (Itahmiliye ve ücurat) 
• Masarifi miütenevvia 

4 Kırtasiye 
5 Harcırah 

imaliyesi 

Yekûn 

Yekûn 
Yekûnu umumî 

250 000 
15 030 

290 000 
15 000 

500 
15 000 
15 500 

333 500 

250 000 
10 000 

285 000 
15 000 

503 
15 000 
15 500 

328 500 
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Fasıl 

329 
331 
335 
343 

Madde 

2 
1 
5 

Nevi mıuhafcsesat 

Tahsisatı munzamma ve münakale 
suretiyle 

Hükümetin Encümenin 
Teklifi Kabulü 

Ziraat Vekâleti 

Mefruşat ve demirbaş eşya ve nakliyesi (merkez) 
Vilâyat orman, memurları maaşı 
Zürafcl| ve ziraî teşvik ve gümrük resmi masrafı 
Emra&ı nejbatîye tedavisi ve bilûmum hayvanat ve ha
şaratı muzirre itlafı masrafı ve levazımı itlâfiye mu
bayaa bedeli ve nakliyesi ve mücadele memurları ücu
ratı 

Yekûnu umumî 

1 000 
30 060 
15 000 

42 0QQ 
88 000 

1 030 
30 000 
15 030 

42 000 
88 000 

(2) SAYILI CETVEL 

Fasıl 

109 A 
119 

107 

109 
112 

Madde 

1 
2 
1 
3 

Nevi muhassesat 

Rüsumat Müdüriyeti Umumiyest 

Kibrit ve sigara kâğıtfeuri ı#strmnm reddiıyat masrafı 
Tam'ir ve dövri çark masrafı 'ile tgimr&ane masrafı 
Mürettebat ve kayıkçılar ücuratı ile taamiye bedeli 
Harcırah 
Mefruşat 
Reddüjya* 
Tahsisatı fevkalâde 

Yekûn 

Münakale 
Tşnzjli l|zım 

gelen 

75 000 
70'000 
7.8 000 

223 000 

Suretiyle 
İŞammı lâzım 

gelen 

30 000 
3 000 

90 000 
100 OOO 
223 000 

Tapu Müdüriyeti Umumiyesi 

122 Tahrir heyetleri masarifi 
11.5 1 Mefruşat 

2 Kırtasiye 
3 Te»vjr ve teshin 
4 MeJbusat 
8 İcare 

119 2 Zayi ve muhterik olan kuyudun istihsah ücreti 
4 Memurin harcırahı 

120 Mülhakat müteferrikası 
124 A Telgraf ücreti 

24 530 

Yekûn 24 530 

500 
200 
160 
170 

1 003 

11 000 
5 000 

500 
6 000 

24 530 
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Fasıl Madde Nevi muhassesat 

154 

157 
161 
153 
155 

156 

157 

162 A 

3 
4 
6 
3 

2 
3 
4 
1 
5 
1 
2 
4 

Emniyeti Umumiye 

Pols , 'komiser ve muaıVinleri maaşatı 
Polis memurları maaşatı 
Müstahdemini müteferrika maaişatı 
Mükâfatı nakdiye 
Tahsisatı fevkalâde 
Kırtasiye ve evralkı matbua 
Tenvir ve testtin 
(Kırtasiye ve evrakı matlbua 
Melbusat 
Telefon 
Sevk ve iaşe 
Harcırah 
istihbarat masrafı 
Telgraf ücuratı 

Yekûn 

Münakale Suretiyle 
Tenzili lâzım 

gelen 

2 479 
13 321 
15 520 

1 700 
19 080 

52 000 

Zammı lâzım 
gelen 

500 
3 500 

500 
10 000 

500 
1 500 
4 500 

30 '000 
1 000 

52 000 

194 

198 

199 
200 

202 

1 
2 
2 
5 

"8 
10 
2 
3 
3 

Faslı mahsus A 
199 
202 

4 
5 

203 

204 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâleti 

Vilâyat müdür ve tabipler maaşatı 5 030 
Küçük sıhhiye memurları maaşatı 5 030 
Anadolu numune hastaneleri maaşatı 8 800 
Verem sanatoryumu maaşatı 1 500 
Leylî tıp talebesi yurdu maşaatı 2 500 
Doğum ve çocuk balkımı evleri masarifi 10 000 
Trahom mücadelesi masarifi umumiyesi 8 000 
Frejıgi mücadelesi masarifi mumiyesi 12 200 
Ebe yetiştirme masrafı 17 000 
Muhacirin umuru sıhhiyesi masarifi 40 000 
Emrazı asabiye ve akliye hastaneleri masarifi 
Medburî Hizmet Kanununun üçüncü maddesi mucibince 
vâ'ki olan zamaim karşılığı 
Taşra müessesaıtı sıhhiyesine ve belediye eczahaneleri-. 
nin tesisine muavenet 
Tahsisatı fevkalâde 

Yekûn 110 000 

10 000 

20 000 

5 000 
75 030 

110 000 

İmalâtı Harbiye 

349 
362 

351' 
352 

357 

1 
1 
2 

1 
2 

Ücuratı maktua 
Avrupa'da talebe tahsil masrafı 
Sanayi mektebi masarifi 
Naklyat ve sevkıyat! 
inşaat ve tamirat! 
Tesisatı cedide ve tesiat 
Harcırah 

Yekûn 

40 000 
16 000 

20 »300 

76 000 

35 000 
18 000 

8 000 
15 000 
76 000 
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(3) NUMARALI CETVEL 
Fasıl 

26 
99 

30 C 

Madde 

2 

Nevi muhassesat 

Başvekâlet 
'Memurin ve müstahdemin maş ve ücuratı 
Tahsisatı fevkalâde: 
Ecnebi mütelhassıslar ücuratı ile harcırah ve masarifi 
sairesi 

Yekûn 

Lira 

1 755 
1 395 
3 950 

7 100 

Maliye Vekâleti 
54 Ecnebi mütehassısları 

Tapu Müdüriyeti Umumiyest 
Kadastro teşkilâtı masarifi 

Dahiliye Vekâleti 

32 000 

50 000 (658) numaralı ka
nun ile Tapu büt
çesine ilâve olunan 
mebaliğden 

125 

127 

128 

130 

133 
138 

148 
ISI ö 

175 

206 
209 

210 

211 
212 
213 

2 
3 
4 
1 
2 
3 
li 
2 
4 
5 
1 

4 

2 

2 
1 
3 
3 
4 
5 
2 

1 
2 

Memurinli Vekâlet maaşı 
Müstahdemini müteferrika 
Mülkiye müfettişleri 
Vilâyat memurini maaşaltı 
Kazaz memurini maaşatı 
NevaM memurini maaşaltı 
Vilâyet müvezzi, şoför ve Odacıları 
Kaza ve nevahi odacıları 
Tercümanlar ücreti malktuası 
Nevalhi müdürleri hayvanat yem bedeli 
Alelumum hapishaneler maaşatı 
TafesSsatı fevkalâde! şehriye 

Yekûn 

Posta ve Telgraf ve Telefon Müdüriyeti Umumlyesi 

Memaİki ecnöbiye telgraf idarelteri (hesaıbat* 
Fevkalâde ilkıfamiiıye 

Yekûn 

Umum Jandarma Kumandanlığı 
Kıftaat efrat maaşı ve 'iaşe 'bedeli 

Diyanet İşleri Riyaseti 
(Heyeti müşavere maaşatı 
Müftü ve müftü müsevvMeri maaşatı 
Müftülükler müstahdemini maaşatı 
Hayratı şerife müteferrikası 
Hayratı şerife mefruşatı 
Muayyenat 
Mülhakat fetvahaneleri bedeli icarı 
Tahsisatı fevkalâde 
Mazulin maaşı 
Tahsisatı fevkalâdesi 

313 
310 
500 

4 048 
425 

5 280 
3 915 
3 684 
3 500 
3 000 
5 161 

15 000 
45 136 

44 703 
36 000 
80 700 

248-

600 
2 500 
1 000 
3 000 
2 500 
1 800 
I 500 

20 000 
1 000 
1 500 
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Fasıl Madde Nevi muhassesaıt Lira 

1 500 
2 500 
1 200 

40 600 

1 080 
47 301 
5 889 
94 115 
148 385 

2311 
233 

237 

1 
3 

5 
2 

214 1 istanbul Müftülüğü vazife 'kalemi ve vilâyat müftü kâ
tipleri maaşatı 

5 Mutat taamiye 
214 A Huf f az muallimleri ücuratı 

Yekûn 

AdHye Vekâleti 

217 4 Tibbl aldK müessesi maaşatı 
220 1 HüMtâım maaşı 

2 Ketöbe ve memurini ierafye maaşı 
226 Memurini muvazzafa tahsisatı fevkalâdesi 

Yekûn 

Maarif Vekâleti 

Maarif ve müze müdür ve memurları maaşatı 2 500 
Liseler, orta mektepler, imam ve hatip ve orta meslek 
mektepleri maaşatı . 135 000 
Kız ve erkek muallim mektepleri maaşatı 35 000 
Kütüphaneler ve haf m klötüpler maaşatı 3 000 

Yakûn 175 500 

Nafıa Vekâleti 

258 A Saırayöriü dvarı ve Köçftüsar - Aksaray dar hattı de
miryolları şirketime iştirak 

260 3 Kütahya Tavşanlı ve tıemdidi demiryolu inşaat ve üş-
îetme maş ve tahsisat ve masarifi 

4 Uzunlköprü - Keşan dekovili inşâat ve işletme maaş ve 
(tahsisat ve masarifi 

263 B Mersün limanının keşfiyat ve inşaat maaş ve masarifi 
263 B Bursa. - Ktaas t i - Ka^racahey ve Manyas oyalarının 

sulansmaisı ve suların meni haşaratına ait keşfiyat ve 
ameliyat maş ve masarif i 

Yekûn 

Ticaret Vekâleti 

Memurini merkezliye maaşatı 
Ticaret ve sanayi mümessilleri maaşatı 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Memurini mazule maşı 
Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 
îstfihbaıratı ticariye masrafı 
Maadin idaresi için resimhane ve laboratuvar inşası 
masrafı 
Sefain ve mevaki levazımı mütenevviası 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Mütehassıslar tahsisatı ücuratı 

Yekûn 

267 

281 
282 

284 A 
286 

287 B 

Faslı mahsus 

2 
3 

1 
2 
5 

3 
6 
2 

56 950 

100 000 

149 000 

450.000 

100 000 
855 950 

4 000 
1 000 
6 000 
1 500 
2 500 
5 000 

4 000 
5 000 
2 000 
10 000 
41 '000 
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Fasıl 

291 A 
303 

308 
320 

231 
322 
326 

326 B 

Madde 

6 

2 

2 
8 

1 
2 

Nevi muhassesaıt 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
Mütehassisini ecnebiye ücuratı masarifi 
Masarifi muhakeme 

Yekûn 

Bahriye Vekâleti 

ZaJbJtan, gedikli, efrat ve memurini askeriye maaşatı 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Yekûn 

tskân Müdüriyeti Umumiyesi 

Memurini merkeziye maaşatı 
Alât ve edevatı hendesiye (merkez ve taşra) 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Memurini mazule maaşatı 
Memurini ımazule tahsisatı fevkalâdesi 

Yekûn 

Lira 

.42.000. 
12 000 
54 000 

10 000 
40 000 
53 000 

5 000 
4 732 
7 000 
3000 

10 000 
29 732 

Ziraat Vekâleti 

337 2 Vilâyat orman mektepleri masrafı ve masarifi tesisiye 
ve tamiriyesi ve vasaiM nakliye masrafı 7 500 

344 Tahsisatı fevkalâde 65 500 
Yekûn 73 000 

)>o<t 


