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BİRtNCt CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 1.55 

REİS : Kâzım Paşa 

Kâtipler : Şeref Bey (Diyarbekir), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum, zabtı sabık hulâsası okunacak: 

1. 

KIRK ÜÇÜNCÜ İÇTİMA 

31 Kânunusani 1341 Cumartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kaibul ve evra
kı varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

Hanedanı % Osmaninin emvali gayrı menkuleleri 
hakkındaki teklifi kanuninin müstacelen ve tercihan 
müzakeresine dair Niğde Mebusu Ebubekir Hazım 
Beyin takriri kıraat ve reddedildi. 

Badehu 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nu lâyihasının müzakeresine iptidar olundu ve bu 

ZAPTI SABIK HULASASI 

münasebetle badema hergün içtima edilerek dört gü
nün bütçeye ve iki günün hususatı saireye tahsisi 
takarrür etti. 

Badehu Maliye Vekili Mustafa Abdülhalik Be
yin bütçe hakkındaki izahatı istima ve berayi tenef
füs celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Muvazenei 

Umumiye kanunu lâyihasının müzakeresine devam 
ve pazar günü toplanılmak üzere celse tatil edildi. 

RBİST — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir müta
laa var mı efendim? (Hayır sesleri) zaptı sabık hulâ
sası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Tezkereler 
1. Belediye vergi ve resimlerine mütedair kanunun 

kırkbirinci maddesinin tefsiri hakkında Başvekâletten 
mevrut tezkere, (3/366). 

REİS — Dahiliye encümenine havale edilmiştir. 

2. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmeyen ve hu
dudu milli haricinde kalan erkân, ümera, zabitan ve 
mensubini askeriye hakkında ifa olunacak muameleyi 
natık 25 Eylül 1339 tarihli kanunun birinci maddesi
nin tefsirine dair Başvekâlet tezkeresi (3/367). 

REİS — Müdafaai 
edilmiştir. 

Milliye Encümenine havale 

3. — 15 nisan 1339 tarih ve 333 numaralı emvali 
metruke kanununun muaddil kanunun tefsiri hakkın
da Başvekâletten mevrut tezkere (3/368) 

REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale edilmiştir. 

Takrirler 
1. Denizli Mebusu Yusuf ve Haydar Rüştü Bey

lerin Meni Müskirat Kanununun sureti ciddiyede 

tatbiki hususunun Başvekâletçe tamimi temenniyatına 
dair takriri (4/144). 

2. — Adana Mebusu Zamir Bey ve rüfekasının 
Adana'da mevcut kâtibi adil dairesinin kâtip nok
sanının ikmal ve daha bir kâtibi adil dairesinin kü-
şadı hakkında temenni takriri (4/142). 

3. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin harekâtı 
milliye esnasında otomobilleri alınan Adana zürraın-
dan Pamukçu Zade Hüsnü Efendinin otomobilleri
nin tazmini temenniyatına dair takriri (4/141). 

4. — Maraş Mebusu Hacı Mehmet ve Abdülka-
dir Beylerin Elbistan kazasında bir cinayet mahke
mesi teşkili hakkında temenni takriri (4/143). 

REİS — Her dört takrir de Başvekâlete gönderil
miştir. 

REİS — Müzakere olunacak mevada geçiyoruz, 
efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Hazret
leri bazı suallerimiz vardır, ruznameden çıktı. Büt
çe müzakeresinde her şey sorulabilir, deniliyor. Fakat 
Nizamnamei Dahili sorulmuş olan sualler tay edil-
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sin diye, bir şey kaydetmiyor. Binaenaleyh sualleri 
tay etmek doğru değildir. 

REİS — Nizamnamei Dahilide bütçe müzakere
sinde Mebusların hiç bir kayda tabi olmaksızın sual 
sorabilecekleri, sarihtir. Binaenaleyh bu esnada her
hangi bir vekile sual tevcih etmek istiyorsanız derhal 
sorabilirsiniz, vekili aidi de cevap verir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kanunda sarahat 
var paşam. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Fakat evvelce so
rulmuş olan suallerin tayyını tazammun eden bir mad
de yoktur. 

REİS — Tay edilmemiştir efendim. Sualler ba
kidir. Bütçe müzakeresi esnasında sorabilirsiniz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Fakat efendim bu
gün bütçe müzakere edilmiyor. Bendeniz de sualimi 
sormak istiyorum. Vekil beyin de haftasında cevap 

* vermesi lâzım gelir. Bütçe zamanında da bilâkaydı-
şart suali sorabilirim. Yani kayda tabi değilim. Fakat 
evvelce tahriren sormuş olduğum suallerin ruzname-
den tayyma dair nizamnamede bir madde yoktur. 
Suallerin mecrayı tabiisinde gitmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim; sualler tay edilmiş değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bütçeye taalluk 
etmek, Vekili aidi iki sözle cevap verebilir. 

RElS — O halde efendim; bu, Nizamnamei Da
hilinin tefsiri meselesidir. Meclisi Âli nizamnamesine 
hakimdir. Reye arz ederim. Eğer suallerin bu tarzda 
devamını Meclisi Âli kabul ederse o suretle olur. Fa
kat bu mesele için sarahat olmadığından riyaset bir 
şey yapamaz. 

DOKTOR REŞİT GALİP BEY (Aydın) — Reis 
Paşa Hazretleri, bendeniz grip hastalığı için Sıhhiye 
Vekâletinden bir sual sormuştum. Bendeniz Sıhhiye 
bütçesinin müzakeresini bekleyemem. Çünkü hastalık 
beklemez. 

REİS — Efendim; sualinizin cevabı için Sıhhiye 
bütçesinin gelmesine ihtiyaç yoktur. Bütçe müzakeresi 
esnasında herhangi bir sual herhangi bir vekile tev
cih edilirse o vekil çıkar, cevap verir. Behemehal 
o vekaletin bütçesinin müzakeresi esnasında sual 
sormak şart değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
nizamnamei dahilinin 115 nci maddesinde bütçe mü
zakeresi esnasında mebuslar, nezaretinin bütçesi der
desti tezekkür olan nazıra sualler hakkındaki kuyuda 
tabi olmaksızın her faslın müzakeresinde o fasla ait 
istediklerini irat edebilirler diyor. Binaenaleyh bu so
rulan sualler, bundan gayrı şeylerde yani arkadaşımı

zın işaret ettiği veçhiyle müstacel şeyler olabilir. Şu 
halde böyle zaruri mahiyette ve müstacel olan su
allerin sorulması, o bütçenin müzakeresine kadar te
hirini nizamnamemiz mani değildir. İki iş arasında 
fark vardır. Bütçe müzakerelerinde sorulan suallerle 
diğer sualleri bir tutmak doğru değildir. Bu kabil so
rulmuş sualler varsa diğer günlerde bunlara cevap 
verilmesi nizamnamei dahili ahkâmına mugayir değil
dir, bilakis muvafıktır. 

REİS — Efendim; nizamnamei dahilide bütçe 
müzakeresi haricinde sual sorulmayacaktır diye bir 
sarahat yoktur. Mebuslar her zaman serbesttir. Bina
enaleyh Meclisi Âlinin yeni bir kararı ile sabıkı gibi 
suallere devam ederiz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; nizamna
mei dahili diyor ki her mebus herhangi bir vekâler 
tin bütçesi müzakere edilirken o vekâletin vekiline, 
hiç bir kayıt ve şarta tabi olmayacaktır. İstediği suali 
irat edebilir. Lâkin evvelce sorulan sual ruznameden 
nasıl tay edilir? Bunu anlamam. Bendeniz usulü 
dairesinde bir sual sormuştum. Bir hafta zamanında 
vekili aidi cevap vermeğe mecburdur. Bütçe müzake
resi esnasında bilâkaydı şart sorulacak sual ile, 
evvelce muayyen şart dahilinde sorduğum suali ka
rıştırmanın nizamnamei dahilide yeri yoktur. İstirham 
ederim, bugün olmasa salı günü vekil bey sualime 
cevap versinler. 

Nizamnamei dahilinin tefsirine de hacet yoktur. 
Çünkü: Nizamnamei dahili ile bunun alâkası yok- <-
tur. (Doğru sesleri) Bu ayrı bir şeydir. 

REİS — Efendim; geçen senenin bütçe müza
keresi esnasında bu sualler kaldırılmış ve bir kanun 
haline girmiştir. Binaenaleyh; suallerin bütçe müzake
resi esnasında da şimdiye kadar olduğu gibi devamı 
caiz olup olmadığı hakkında Meclisi Âliden bir ka
rar alınması lâzımdır. (Karara hacet yoktur sesleri). 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Geçen sene de öyle 
yaptık. Her sene teamül değişecek mi? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Arkadaşlar; 
malumuâliniz hakkı sual, Meclisinin en aziz hakkıdır. 
Meclis; haiz olduğu murakabe hakkını, murakabe va
zifesini sual sormakla ifa eder. Bir de, bilirsiniz ki, 
istizahla ifa eder. Malumuâliniz, bütçe müzakeresi 
esnasında kayda tabi olmaksızın sual sormanın sebebi 
başkadır. Öbürünün sebebi başkadır. Çünkü: Bütçe 
esnasında hükümet; milletten, mükelleften para iste
diği ve Meclis buna razi olduğu için bu müddet 
zarfında kayda tabi olmiyarak her türlü sualleri sorar. 
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Fakat bu hakkı haiz olması, bu vazifeyi ifa etmesi asıl 
daha vasi ve daha umumi olan hakkı murakabeyi hiç 
bir vakit takyit etmez. Onun için rica ederim Mecli
sin bu esaslı hakkını takyit etmeyelim. 

/. — 1339 şenel maliyesi haziran - şubat aylarına 
ait Divanı Muhasebat raporları, ve Divanı Muhasebat 
Encümeni mazbatası : (1) 

REİS — Dün, ruznamenin ikinci maddesindeki 
Divanı Muhasebat raporunun bugün müzakeresi hak-
kmda karar veri «misti. Bunun müzakeresine devam 
ediyorum. Encümen Reisi izahat verecektir. 

DİVANI1 MUHASEBAT ENCÜMENİ REİSİ 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; malumuâlileri, 
üç ayda bir Divanı Muhasebat rapor verir. Bu rapor
larda, kaibkssarf vize esnasında kanunlara, nizamna
melere, talimatnamelere ve bunlar dahilinde verilen 
emirlere rniihalif olarak tanzim edilmiş olan ita emir
lerini, Divanı Muhasebatın ret etmekte olduğu bildi
rilmektedir. Bazı noktalarda Divanı Muhasebat ile 
Hükümet arasında yani İcra Heyeti arasında ihtilâf 
hâsıl oluyor. Yani nektaî nazar ihtilâfı hâsıl oluyor. 
Bu ihtilâflar toplanınca dört, beş asla irca edilebi
lir. 

Bu asıllardan biri, muhtelif vekâletlerde, muhtelif 
vesilelerle memurine maaşlarının fevkinde olarak saa
ti mesai haricinde ücret diye müteferrika faslından 
para verilmektedir. Hatta diğer bazı fasıllardan bi
le... 

Buna Divanı Muhasebat itiraz etmiş. Fakat veki
li aidi mesuliyeti deruhte etmiş. O da ayrıca huzuru 
âlinize arz edecek:. Divanı Muhasebat; bu hususta ha
ta edereik Divanı Muhasebat Encümeninin noktaî na
zarına, göre - vize etmiştir. 

Divanı Muhasebat Encümeniniz diyor ki; devle
tin bilumum hidemâtını görecek memurların adedi, 
maaşları, saati mesaisi hakkında bir kanun tanzim 
edilir. Elyevm elde böyle bir kanun yoktur. Fakat 
gerek evvelki sene olduğu gibi Muvazenei Maliye En
cümenince tanzim edilip Heyeti Celilenizce tasvip edi-
kn, gerek geçen sene olduğu gihi Heyeti Celilece bit-
tasvip çıkan kadrolar kanun, kuvvet ve maihiyetinde-
dir. 

Nitekim buna dair iki tane tefsiri karar; Meclisi 
Âlinizden bundan- birbuçuk, iki ay evvel çıkmıştır. 

(1) Raporlarla mazbata bu zabtın sonundadır, 

REİS — Efendim; bu mütalaanın hilafında bir 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri) O halde, sabıkı 
gibi suallere devam edeceğiz. Yarın ruznameye ilâ
ve ederiz. Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 

Yani kadro haricinde hiç bir memur istihdam edile
mez ve kadro üzerinde tebeddülat icra edilemez ve 
Meclisi Âliden karar almadıkça kadro üzerinde ta
sarrufa hiç kimsenin hakkı yoktur. Bu böyle olunca 
Meclisi Âli; herhangi bir hizmetin kaç memurla gö-
rüleibileceğini tespit etmiştir ve herhangi bir hizmeti; 
şu kadar memur, şu kadar ücret veya maaşla göre
bilir demiştir. Bunun haricinde gece mesaisi veya saa
ti mesai haricinde ücret vermek yolsuzdur ve birta
kım suiistimalâtı müeddidir.. Nitekim; polisler, on li
ra maaşla geceli gündüzlü çalışmaktadır. Bunların ge
ce ücreti yoktur. Saati mesaisi yoktur. Sonra diğer 
rüesayi memurin idare veyahut adliye memurları ge
ce dahi işi zuhur ederse daima vazifesi başına koş
maktadır. Demek ki devlet vazifesi tespit edilirken 
bir Müddei Umumî ayda (2 000) veyahut (3 000) ku
ruş alacaktır. Fakat gece gündüz hizmete amadedir. 

Filan memur, şu kadar işi, şu kadar saatte gör
meğe memurdur. O işi, o saatte görecektir. Onun ha
ricinde görmeyecektir. Şayet o yolu açarsak memur
ları gündüz çalışmağa değil çalışmamağa saik oluruz. 
Ve gece lüzumsuz yere masraf ihtiyar etmiş oluruz. 
Bunun ne ölçüsü ve tartısı vardır. Şayet ikramiye 
vermek lâzım gelirse : Bu ikramiye de : Kendi ka
nunlarında, kendi memurin kanunlarında «şu hizmeti 
eden ve şu heyet tarafından tastük edilen memura ik
ramiye verilir» diye muharrer olan mevada nazaran 
verilir. Bu kendi kanunlarına ve nizamnamelerine ait
tir. Yoksa gündüz çalışmağa mecbur olan bir me
muru; gündüz çalıştırmayıp da veya çalıştırıp da kâ
fi gelmiyor diye gece de çalıştırmak doğru değildir. 
Haddizatında bir memur ne kadar çalışacak ise o 
kadar mükellef kılınmıştır. Bunun haricinde çalıştır
mak o memurun filhakika esas vazifesini ihmal et
mesini badi olmak dernektir. Bu itibarla şu f.krayı 
hükmüyeyi teklif ediyoruz ve diyoruz ki «Muvazenei 
Umumiyeden maaş alan memurin ve müstahdimine 
saati mesai haricinde çalıştıklarından dolayı ücret ve
rilemez.» Bunun kabulünü istirham ederim. (Doğru 
sesleri). 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kangırı) — Efendim; muhterem Vehbi Beye-

3. — MÜZAKERE EDÎLEN MEVAD 
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lunji Muvazenei Umumiyeden maaş alan memurin 
ve müstahdimine saati mesai haricinde hiç bir şey ve
rilmemesini teklif buyurdular ve Encümenin mütalâa
sını b^yan buyurdular. Birtakım devairde meselâ Ma
liye Vekâletinden, imparatorluktan müdevver birçok 
hjaabatı atike vardır. Meselâ İstanbul'da' Düyunu 
Umumiyede imha edilen fersude paraların tadadı me
selesi vardır. Heyeti Celilerim kabul ettiği kadrolar
daki memurin, yalnız yevmi olan vazaifi görmekte
dir. Taşralardan her hafta gelen böyle binlerce evra
kı nakdiyeyi memurların saati mesaisi dahilinde say
dıracak olursak o zaman hergünkü vazaifin kalması 
lâzımdır, bu; zaruridir. Hariçten ücretle adam ala
lım. Fakat emin olmadığımız bir efendiyi hariçten 
alıp da paranın içine nasıl koyalım ve fersude evrakı 
nakdiyeyi nasıl saydıralım? Kendileri telif buyursun
lar. Tamamiyle öyle sureti kafiyede, mezuniyet ver-
meyeı-ek halletmesinler. Böyle para hususunda mu
vakkat memur alamayız. 

İkincisi, malumuâliniz Başvekâlette Heyeti Vekilfe 
geceleri içtima eder. Vekiller Mecliste de bulundukları 
için gündüz içtima etmesti hemen hemen im'kân hari
cindedir. Mecliste bulunmazsak daima tarize uğrarız. 
Onun için hepimizin burada bulunmamız lâzımdır. 
!Biz gece içtima ettiğimiz vakit Başvekâlet memurları 
da bizi beklemek mecburiyetindedir. Onları sabahtan 
akşama kadar çalıştırdıktan sonra dört buçuktan da
ha fazla hiç bir memur kalmaz. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarısahip) — Her 
•iki tarafta haklı. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Başka mem
leketlerde ne yapılıyor? 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (De
vamla) — Her halde para veriyorlar. Hiçbir banka
da hiçbir müessesede 4 buçuktan sonra çalıştırdık
ları adamları parasız bırakmazlar, pekâlâ, biliyorsu
nuz İhsan Beyefendi! Dört buçuktan sonra hiçbir 
memur kalmaz. Saati mesai muayyendir. Bizim mem
lekette de 6,5 ile 7 saat çalışılmaktadır. Eğer sekiz 
dokuz saat çalışılıyorsa o başka. 

VEHBİ BEY (Karesi)'— Efendim itirazları mu^ 
hik olsaydı hepimiz beraber çalışırdık. Fakat iki 
nokta söylediler bunları beraber tahlil edelim. Bin 
İmparatorluktan kalan hesabat ve fersude evrakı 
nakdiyenin tetkiki imiş. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Misal olarak söyledim. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Ve bundan dolayı 
fazla para vermek lâzım geliyormuş. Devletin mu-

| ayyen hizmetleri vardır. Maliye Vekâleti şu şu iş-
I leri ve şu şu kanun dairesinde görecektir. Bittabi 
I kanun haricinde bir vazife görecek değillerdir Be-
I yefendi! Bu muayyen hizmetleri muayyen efendiler 
I görecektir. Bunun haricinde buyurdukları gibi Im-
I raratorluğun mülevves evrakı varmış, bunu tefrik 

etmek lazımmış. Bunun için muvakkat heyet lâzım
dır. Bunun için nitekim kendileri geçen sene teklif 

I etmişlerdir ve Meclisi Âli de kabul etmiş ve tetkiki 
hesabat heyetleri teşekkül etmiştir. Buradaki hesaba-
tı da şayet böyle muvakkat bir zaman için kaç kişi 

I görebilecekse Heyeti Âliyenize arz eder ve o kadar 
para veririz ve milletin parasının da nereye verildi-

I ğini biliriz ve o işi de o memur ve heyetlere gördü-
rebiliriz. Yoksa vermeyiz, veremeyiz. 

İkincisi: Vekil Beyler gündüzleri hep burada. Bu 
da doğru. Herkes biliyor ve görüyor ki Başvekil 
Beyefendi Hazretleri ve vekil beylerin hepsi gündüz
leri meşguldür. Geceleri Heyeti Vekileyi Başvekâlet 
memurlarının beklemesi lâzımdır. Bilhassa şifre ka
lemleri. Meselâ Dahiliye Vekili Beyefendiye (pek 
müstacel ve bir dakika teehhürü micibi mesuliyettir) 
diye bir şifre gelir. Bunun derhal küşadı lâzımdır. 
Şifre memuru gece yatağından kalkıp bunu açmaya 

I mecburdur. Bunu, şifre memuru diye istihdam ede-
I çeksiniz. Nasıl ki polisi gece, gündüz isithdam ediyor-
I sanız şifre memurlarını da öyle istihdam etmeli. Da

hiliyeye kaç şifre memuru lâzımdır? Meselâ sekiz; 
I bunun dördü gündüze, dördü geceye diye tertip eder-
I siniz. Yoksa başka türlü bütçe esasatı ile kabili te

lif değildir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
I BEY (Kângırı) — Müsaade ederseniz bir noktayi 
I izah edeceğim. Tetkiki Hesabat komisyonlarından 

bahis buyurdular. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Hayır tasfiye komis-

I yonu. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 

BEY (Devamla) — Oradaki Tetkiki Hesabat ko
misyonları Divanı Muhasebatın vazifesini görüyor
lar. Kendileri Divanı Muhasebat Encümenindedirler. 

I Tetkiki Hesabat yalnız İstanbul'da vardır. Başka 
I yerde yoktur, bir de iaşeden ve askeri demiryolla

rından ve diğer bazı şeylerden kalmış olan hesabatı 
I tetkik etmekle meşguldurlar. Matlubat ve düyunatı 

tespit etmektedirler. Burada yoktur. Sonra Düyunu 
Umumiyenin vaktiyle ifa etmediği para saymak va-

I zifesini ifa için ayrıca bir memur kadrosu almadık. 
| VEHBİ BEY tKaresi) — Alabilirsiniz. 

Sİ — 
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AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
memurlara kudretleri dahilinde iş veriyorsanız an
cak ücretleri mukabilinde iş görüyorlar. Kudretleri 
haricinde iş veriyorsanız niçin kudretleri haricinde 
iş gördürüyorsunuz? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângır) — Efendim; demin arz ettim. Kasa 
dahilinde vazetmek imkânı yoktur. Evvelce bu vazi
fe Düyunu Umumiyede görülüyordu. Şimdi burada 
paralan imha ediyoruz ve o paraları burada saya
rak imha etmek mecburiyetindeyiz ve geceleri saya
biliyoruz. Eğer kadro haricinde olursa o başka. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; gece 
mesaisi hakkında bendenizin bilfiil başıma gelen 
bir hikâyeyi nakledeceğim. Mektepten çıktıktan 
sonra bir müesseseye devam ediyorum. Bir şi
mendifer müessesesi idi. O müessesenin acele işleri 
vardı, onun için bu müessesenin fennî defterlerini 
hatta defterleri sayfa itibariyle götürü oiarak mühen
dislere tevdi etmişlerdi. Netice ne oldu? Gece saba
ha kadar çalışırlardı, gündüz yanımızda akşama ka
dar uyurlardı. Çünkü her insanın bir kudreti mesaisi 
vardır. Bir insan gündüz ne kadar çaîışabilirse ne 
kadar istirahat eder ve ne kadar uyur? Bunun za
ten kudreti mesaisini maaşı mukabilinde vermeğe 
mecburdur. Şimdi bir de gece mesaisini tahmil eder
sek bilhassa Maliye Vekili Beyefendinin buyurduk
ları gibi gece uykusuyla parayı saydınrsanız ondan 
gelecek hayır, şerrinden azdır. Çünkü gündüz akşama 
kadar bihakkın vazifesnini görmüş olan bir memur 

kudreti mesaisini sarfetmiştir. Gece de o kasa başında 
para sayarken bir de bakarsın ki bin lirayı öte ta
rafa atmış. Sonra nereye gideriz? Hakikaten Baş
vekâletin ve Heyeti Vekilin maiyetlerindeki memur
ların gece çalışmaları zaruridir. Lâkin şimdi vekiller 
yanımızda iken onlar da istirahat ediyor. Binaena
leyh Heyeti Vekilenin içtimaları muayyen olsun, 
mutlaka gündüz dokuzdan akşama kadar olmasın. 
Onlar" da saat yediden ona kadar olsun. Her halde, 
böyle gece çalıştırıp bihakkın takdir edilen bir ücret 
mukabilinde ve bir insanın bir günde çalışabileceği 
miktar kadar çalışmağa mecbur olan bir adamı faz
la olarak onun kudreti mesaisini artırıp da gece ça
lıştırılmakta bendeniz hayır olmadığına kaniim ve 
misalini de söyledim. Gece çalışırsa gündüz mutlaka 
uyuyacaktır. Çünkü bir insan idamei hayatı için is
tirahata, uykuya muhtaçtır. Onu ref edemezsiniz. 
Sonra bu ekseriya hayatı memuriyette hepimizin ba
şına gelmiştir. Nasıl olsa işin içine bir himaye bir 

iltimas giriyor. Adam sen de, sen bir saat çalış da bil
gece yevmiyesi yazarım, yahut yarım saat çalış da 
gece yevmiyesi tamam olsun, denir. Maliye Vekili 
Beyefendinin buyurdukları gibi eğer o paraları say
mak için memur lazımsa üç memur daha ilâve eder, 
bütçeye konur ve bütçede görünür ki üç memur da
ha para saymak için vardır. Ve onlara para veriliyor. 
Gayrı muayyen bir ücretle adara çalıştırmanın ben
deniz hiç taraftarı değilim. Misal olarak arkadaşla
rımın bizimle uyuduğunu görmüyümdür. Onun için 
bu iyi değildir. 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Arkadaş
lar; bendeniz de Vehbi Beyefendinin noktai nazarına 
iştirak ederim. Yalnız gece yevmiyesi vermek hem 
vekil için müşküldür, vekiller birçok defalar müşkü
lât karşısında kalırlar. Hem de memurin ararında 
daimi surette bir irtibat temin etmez. Yalnız bazı 
cihetler vardır ki bunlara vermek lüzumu muhak
kak surette derkârdır. Meselâ İstanbul'da Müddei 
Umumiler, müstantikler vardır. Bu zevat tabesabah 
oturmak mecburiyetindedirler. Çünkü gece yarısı 
dört beş vakıa olur. (Maaşlı sesleri) Bu vakıalarda 
Müddei Umuminin, Müstantikin bulunması mecburi
dir. Cürmü meşhuttur. Bunlar gece yarısından sonra 
giderler. Binaenaleyh bu gibi zevat diğer müddei 
umumi ve müstantikler gibi maaş alırlar. Fazla al
mazlar. Onun için Müddei Umumi ve müstantikler 
sabaha kadar bekledikleri zamanlar için bütçeye 
gece yevmiyesi diye para konmuştur. Şimdi Heyeti 
Cehleniz gece yevmiyesi vermezse o vakit bütçede 
bunu koyamayız. O vakit o işler kalır. Bu hukuk 
halka taalluk eder. Bu itibarla müddei umumîlere ve 
müstantiklere bilhassa tstanbulda cürmü meşhut, va-
kayiinde lâzımdır. (Her yerde sesleri) Her yerde bu 
gibi vakayi olmuyor. Bilhassa İstanbul'da oluyor. 
Onun için muayyen bir para konarak bütçe dahilin
de verilebilir. İkinci bir ciheti daha vicdanınıza terk 
ederek arz ederim. Şifre memurları hakikaten bazı 
mühim vakayide gece sabaha kadar çalışmağa mec-
bun oluyorlar. Onun için gece yevmiyesi verilmeye-
cekse bile, şifre memurlarına fazla maaş vermek ve 
onlara mesailerine mukabil çok para vermek icap eder. 
Bütçe mevzuubahis olduğu vakit bunları nazarı iti
bara almak her halde Heyeti Celilenin vicdanı vazife
sidir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Heyeti Celile bu 
meseleye lâyık olduğu ehemmiyeti vermiştir. Bu 
meseleyi Heyeti Celile hüsnü neticeye iktiran et
tirirse 1341 Bütçesindeki birer fasıl da beraber hal-
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1 edilmiş olacaktır. Her bütçede bu mesele bir fas- I 
lı mahsus teşkil eder Bakınız Dâhiliye Encümeni 
Mazbata Muharriri olmak sıfatiyle kendi noktai 
nazarını ve Encümenin nota'i nazarını burada tes- j 
pit etmiştir. «Bu esas muhaddes olup Encümenimiz 
âzasından bazıları gece mesaisini; gündüz çalışma
sını, rahavete uğratacak bir illet ve her gece mü- j 
tc-madiycn çalınmakla mükellef olanlara ona göre 
maaş vermek suretiyle bu bidata sebebiyet veril
memesini intizamı idare namına iltizamı bir mec
buriyet addederek - bazıları ki bendeniz de o fikir- } 
deyim - fikirlerinde ısrar etmişlerse de hususu mez
kûr için ekseriyetle kabul edildiğinden 7 600 lira 
vazedilmiştir» efendim! Milletin hakkı murakabe
sine binaen evvelâ bu hizmeti tayin ve takdir ka
bil olmadığı için bizim hakkı murakabemizi zayıf
latır. Bir vükelâ «Mesuliyeti kabul ettim. Divanı Mu
hasebat ne isterse yapsın ben bu parayı vereceğim 
derse» yine bizim hikmeti vücudumuz ortadan kal
dırılıyor. Sonra vekilleri de lâyüselliğe alıştıraca
ğız. Binaenaleyh bu meselenin neresine bakarsa
nız şayanı kabul değildir. Millet vekileri bunu ka
bul edemezler. Bu meselenin Divanı Muhasebat En
cümenin mütalâası veçhile halledilmesini istirham 
eylerim. (Bravo sesleri) 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
bendeniz de Necati Bey biraderimiz gibi Vehbi Bey 
arkadaşımızın mütalâasına iştirak ederim. Yalnız 
bu iştirakten sonra Necati Bey memurini adliye
den bir kısmının sureti mesaisini tasvir ederek bu 
kabîl memurinin fazla bir mükâfata mazhar olma
larını teminen gece mesaisinin kabulüne taraftar 
gölündüler. Bu katiyyen varit değildir. Zabıtai ad
liye memurini çerçevesine dâhil olan müddeiumu
miler ve müstantikler diğer zabıtai adliye memuri
ni gibi kanunen ifasiyle mükellef oldukları vazi
feyi gece ve gündüz fark etmeksizin yapmak için 
o makama oturmuş, kanunen muayyen olan maaşı 
almak suretiyle o vazifeyi ifa etmeyi taahhüt et
miştir. Hükümet veya devletle memurin arasında bu 
taahhüt sarihan vukubulduktan sonra bunlara bi
raz daha fazla maaş vermek lazımsa, maaşlarının I 
aslını tezyit etmek suretiyle bunları karşılamak 
iktiza eder. Yoksa bütçe esasına ve bütün serdedi-
len mütalâata münafi düşecek bir şekli ihtiyar 
etmek caiz değildir. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim başka söz isteyen yoktur. Fık- I 
rai hükmiyyiyeyi okuyacaklardır. Ondan sonra re- j 
ye konacaktır. j 

«Muvazenei Umumiyeden maaş alan memurin 
ve müstahdemine saati mesai haricinde çalıştıkla
rından dolayı ücret verilemez» 

VEHBİ BEY (Karesi) — Paşa Hazretleri yalnız 
şu ciheti tavzih edeyim. Gerek mülhak ve gerekse 
umumi bütçe dâhilinde bulunsun, yani bu cihet 
tavazzuh etsin zabta geçsin. 

REİS — Efendim fıkrayi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; ikinci fıkra
mız harcirah kararnamesine tevfikan gerek tah
kikat için gerek tetkikat için istikşafat, keşfiyat, tef-
tişat her ne suretle olursa olsun memuriyeti muvak
kate ile giden bilûmum memurlara gerek memuri
ni asliyeden olsun, gerek memurini muvakkateden 
bulunsun, kendisine muvasalât ve infikâk yevmi
yesi Eskişehir valiliğine tayin edilmiş olan bir zat 
buradan ayrıldığı ve oraya muvasalât ettiği gün mu
vasalât ve infikâk günlerinde ittihazı zaruri olan 
masraflara karşılık omak üzere üçer günlük yevmi
ye alırlar. Bu üçer günlük yevmiyeyi memuriyeti 
muvakkata ile gidenlere kararname vermiyor ve 
bunu 14 Şaban 1337 ve 15 Teşrinisani 1335 tarihli 
mülkiye harcirah Kararnamesinin mevadı muvak-
katesinin tadili hakkındaki Kararnamesinin birinci 
maddesinin ikinci fıkrası sarahaten söylüyor. Bunun 
da esbabı mucibesini arz edeyim. Şöyle tasavvur ede
lim. Buradan vilâyatı teftişe giden bir memur kal
kıyor Keskine gidiyor. Orada kalıyor. Buradan in
fikâk yevmiyesi, veya muvasalât yevmiyesi, oradan 
kalkıyor Kırşehrine gidiyor. Oradan ayrıca muvasa
lât yevmiyesi alıyor. Oradan kalkıyor, Kayseriye ka
dar her uğradığı dairede iki kâğıda baktığından 
dolayı mutlaka bir muvasalât ve infikâk yevmiyesi 
alıyor. Halbuki kanunda buna cevaz yoktur, ikinci 
fıkra sarihtir. Esbabı mucibesine bertafsii arz ettik-
Onun için gerek tetkikat, teftişat - zaten kanunda ay
nı ibare vardır - taharriyat ve istikşafa vesair bir 
memuriyeti muvakkate ile vukubulan bilûmum seya
hatlerde infikâk yevmiyesi verilmez. Bu; elyevm 
bazı dairelerin müfettişlerine vekillerin mesuliyeti 
deruhte ederek verilmektedir. Bazı vekâletlerin vekil
leri mesuliyeti deruhte etmişler. Ben böyle işe karış
mam demiş, onlar da almamaktadır. Alanlar yanış 
almıştır. Vekillerin bu mesuliyeti deruhte etmesi 
hususunda divan da hata etmiştir. Bizim noktai na
zarımız budur ve katiyen verilmemelidir. Şu fıkrai 
hükmiyenin de kabulünü rica ederim. 
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MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Reis Paşa Hazretleri müsaade buyurur-
musunuz bir sual soracağım. Müfettişler memurini 
muvakkateden mi, daimden mi? 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Müfettişleri memuri
ni daimden addediyoruz. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — O halde müfettişler hakkında verilen 
karar doğru olmak lâzım gelir. Maddeyi okurlar bu
radan. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Memurini daimden farz 
ediyoruz ve memurini daimden oldukları için git
tikleri yere kadar vereceğiz. Daireleri hududuna ka
dar memuriyeti muvakkata hizmetini görmektedir. 

MALÎYE VEKİLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Müfettişlerin daireleri bir liva ve 
vilâyet ve bir kaza değildir. Bu ciheti pekâlâ bili
yorsunuz. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bir liva vilâyet demi
yor. Vilâyet, kaza, liva kanunda sarahat vardır. 
Onun için buradan Edirne'ye tayin edilen bir zat mu
vasalât ve infikâk yevmiyesi alır. Oraya vardığın
dan itibaren filân kazaya gitti, filân nahiyeye gitti 
diye infikâk yevmiyesini alamazlar. Kanun sarih
tir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Yani bununla demek istiyorlar 
ki müfettişlerin merkezleri daima merkezi Hükü
met olsun, başka bir merkez olmasın. Hepsi bura
dan giderken harcirah ve yevmiye alsınlar. 

VEHBİ BEY (Karesi)-- Hayır efendim; ister 
merkezde ikâmet etsinler, ister hangi bir mıntıkada 
ikâmet etsinler. Buradan tayin edilip de mıntıka
larına varıncaya kadar yahut mıntıkaları tebeddül 
edip de bir mıntıkadan diğer mıntıkaya naklettik
leri zaman memuriyeti daimeleri değişmiştir. Mu
vasalât ve infikâk yevmiyeleri alabilirler. Fakat 
daireleri dâhilnide köyden köye rahlet eylediler di
ye muvasalât ve infikâk yevmiyesi alamazlar. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Müfettişler için söyle
diğiniz söz haklıdır. Ancak şimdiye kadar benim 
gördüğüm müfettişler, devair müfettişleri olsun, 
diğerleri olsun hem merkez memuriyetlerine muva
salât ve infikâklarında yevmiye aldıkları gibi vilâ
yet ve kaza merkezlerinde de muvasalât ve infikâk 
yevmiyesi alıyorlardı. Saralıata binaen bunu nasıl 
veriyorlar? 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Gelecek efendim ve 
bu sualin cevabını arz ettim, bunda Divan yanlış 

içtihat etmiş ve hata etmiştir. Hükümetin deruhtei 
mesuliyetini kabul etmiştir. Halbuki, ikinci fıkra sa
rihtir diyoruz ve Heyeti Celilen'ize arz ediyoruz. Onun 
netaici maliyesi de ayrıca gelecektir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Derecei mesuliyet sara
hattim karşı 

VEHBİ BEY (Devamla) — Mahallî içtihat olan 
noktalar ayrıca gelecektir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Raporun ikin
ci maddesine ait fıkrai hükmiye okunacaktır. 

Tetkikat, teftişat, tahkikat, taharriyat ve istik-
şâfat vesair bulûmum " memuriyeti muvakkate ile 
vukubulan seyahatlerde infikâk ve muvasalet yev
miyesi verilmez. 

MALİYE VEKİLÎ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
"BEY (Kângırı) — Müfettişler memurini daimeden-
dir. Memurini muvakkate buyurdular, yine mucibi 
ihtilâftır. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Arz ettim efendim, sa
rih olarak tekrar edeyim. Meselâ; Bursa mıntıkası 
mülkiye müfettişi beyefendi, buradan Bursa'ya 
tayin olundukları zaman emirnamesini hamilen ora
ya muvasalet ettikleri gün, buradan infikâk ve ora
dan muvasalet yevmiyesi alırlar. Bursa dâhilinde 
meselâ; Mudanyaya gitmişler, dönmüşler.. Yani ba
şında Pazarcığa uğramışlar, bunlar için mıntıkası 
dâhilinde muvasalet ve infikâk yevmiyesi yoktur. 
Çünkü mıntıkai memuriyeti dâhilinde memuriyeti 
muvakkate ile dolaşmaktadır. Bundan da eğer ihti
lâf edilecek nokta varsa arz edeyim. 

REİS — Efendim; fıkrayı reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Etme
yenler lütfen elerini kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim.. 

Madde 3. — Deruhtei p^suliyet 
VEHBİ BEY (Kare?»/ —• Efendim; mazbatanın 

en mühim noktası şimdi geldi. Bu evvelkileri halle
decek, deruhtei mesuliyet... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Var mıdır 
yani? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Var olduğunu gös
termeye çalıştık. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Çok cazip 
bir kelime. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun otuzuncu maddesinde Divanı Mu
hasebatça reddolunan ita emirleri üzerine âmiri 
ita tarafından deruhtei mesuliyet edilirse vize edi
leceği muharrer olmasına göre bu bapta vaziyetin 
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tetkiki neticesinde Encümence atideki noktai nazar 
tespit edilmiştir. Usulü Muhasebei Umumiye Karar
namesi henüz Meclisi Âliden geçmemiş ve tasdike 
iktiran etmemiştir. Bu kararnamenin 30 ncu mad
desi mucibince Divanı Muhasebatla aiolduğu ve
kâlet arasında bir masraftan dolayı ihtilâf vukubu-
lursa âmiri ita her kimse vekili aidi deruhtei me
suliyet ederek ve mesuliyet bana racidir diyerek 
sarfiyat icra ettirir ve nitekim müfettişler için bir 
kısmı deruhtei mesuliyet ederek almışlardır. Bir 
kısım dairelerin müfettişleri de almamıştır. Çünkü 
vekiller deruhtei mesuliyet etmemiştir. Bu mesuli
yet deruhte edilince evvelemirde iki nokta hadis 
olacaktır. Ya mahallî içtihattır. Çünkü Şûrayi Dev
letin bir tefsiri vardır. 

Deruhtei mesuliyet hangi noktalarda olabilir? 
Deruhtei mesuliyet mahallî içtihat olan, sarih olma
yıp da, vazıh olmayıp da içtihada mütehammil olan 
noktalarda vekillerin içtihadı caizdir ve o nokta
da vekillerin deruhtei mesuliyeti kabul edilir den
miş. Binaenaleyh o içtihat ve deruhtei mesuliyet 
edilen nokta, Meclisi Âlinizce tespit edildikten son
raki hale nazaran iki şekilde olur. Ya içtihadı müte
hammildir veyahut Heyeti Celileniz içtihadı müte
hammil görmez. Kanun sarihtir. Bundan Divanı Mu
hasebat hata etmiştir. İçtihada mütehammil gör
müştür. Çünkü Divanı Muhasebat içtihada müte
hammil görmediği şeyleri reddetmek salâhiyetini 
haizdir. Kanuna muhaliftir der ve kabul etmez. Fa
kat içtihada mütehammil yani mahallî vuzuh ol
madığını kabu ettiği zaman vizeyi kabul eder. Bina
enaleyh iki netice tecelli eder. Ya mahallî içtihattır; 
ya değildir. Mahallî içtihat olduğuna göre arkadaş
lar biz ikiye ayrıldık. Neticede; bizim esasatımızda 
müetehidi muhti olsa da kendisi musaptır. Binaen
aleyh madem ki kanun kendisine bir şeyi vuzuhla 
emretmiyor, yahut nehy, etmiyor, içtihada mesağ 
veriliyor, vekilin içtihadından dolayı tahtie edilmesi 
doğru değildir, bir kısım arkadaşlarımız deruhtei 
mesuliyet mâuâsını; mesuliyeti üzerine almak demek, 
Yani bu işte mesuliyet terettüp ediyorsa benimdir 
demek, yani mesuliyet terettüp ediyor. Binaenaleyh 
netice itibariyle kendisine mesuliyet teveccüh eder
se mesul edilmelidir kanaatinde bulundular ve ona 
göre iki şekil tespit edildi. Herhangi b'ir meselede 
mahallî içtihat olmadığı, Encümenimiz ve Heyeti Ve-
kilenizce tespit edilir, bu iş mahallî içtihat değil
dir, kanun sarih idi. Divanı Muhasebat da hata et
miştir. Deruhtei mesuliyet eden vekil de hata et-

J mistir. Bu işte Encümen ve asıl Meçlisi Âliniz ma
hallî içtihat olmadığına karar verirseniz ki sarih bir 
kanunsuzluk olduğu deruhtei mesuiyet eden vekilin 
mesulü bilmal olması esasını müttefikan kabul ettik. 
Mesulü bilmal olduktan sonra bunun mesuliyeti ci
heti; vekilerin mesuliyeti hakkında henüz bir ka
nun tanzim edilmedi. Bu mesuliyeti Heyeti Celile-

| nizden çıkacak bir kanuna bağlı olduğu için biraz 
i tereddüt ettik. Burada da ikiye ayrıldık yani yekû-
I numuz dörttür. İki kişi, doğrudan doğruya bunu ma-
i hakimi umumiyeye veriniz. Memlekette halkçılık 
I esasatına tevfikan hiçbir ferdin, hiçbir makamın ve 
I hiçbir zümrenin imtiyazı olmayacağına göre doğru

dan doğruya mahkemeye gitmesini ve fertler gibi 
i onun da mahkemenin adaleti önünde boyun eğme

sini kabul ettik. (Bravo sesleri) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Divanı Harpler ne 
olacak? 

; VEHBİ BEY (Devamla) — O askerlik notai na
zarından fevkalâde hallerdedir. Hali âdide değil. As
kerlik disiplini itibariyledir. Bunu bilirsiniz Hoca 
Efendi; askerlik inziabtına aidolan mesaildedir 
yoksa bir zabitle ben kavga edersem ikimizde mah
kemeye gideriz. Binaenaleyh ikinci reyde bulunan 
arkadaş, herhangi bir mesele olursa olsun mesuli-

i yetin mahkemeye aiolduğunu veya filân heyete aidol-
' duğunu tespit etmek Meclisi Âliye bırakılmalıdır. Her 
i meselei münferide bunun hakkında ayrıca bir karar 
i ittihaz edilmelidir kanaatinde bulundum. Bunun için 
I fıkaratı hükmiyeden müttefik olanlar bir fıkra ve 
I muhtelififîh olanlar ikişer fıkra olarak Heyeti Ce-
j lilenize arz oundu. Onların hangisini kabul buyu-
I rursanız bizim için müsavidir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — İç
tihada tahammülü olmayıp sarih olduğu takarrür 
ederse diyor. Nerede takarrür edecektir? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Meclisi Âlide efendim. 
Çünkü başka yerde takarrür edemez. Divanı Muha
sebat raporları Meclisi Âliye takdim edilir, Meclisi 
Âliniz de Encümene tevdi eder. Onun için burada 

I takarrür edecektir. Başka bir yerde değil!.. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 

Vehbi Beyefndi. Bu deruhtei mesuliyet vaziyeti üze
rine, mahallî içtihat vaziyeti üzerine ve vekili aidi
nin mesul edilip edilmemesi hakkında Encümenin 
iki fikre ayrıldığını beyan buyurdular. Bendenizce 

I mahallî içtihat' demek, Divanı Muhasebatın vize 
edebilmesi demektir. Mahallî içtihat mesuliyetten 

I tahlis etmek demek değildir. Mahallî içtihat olan me-
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selede, de mesuliyet olmak lâzım gelir. Mesuliyet ol
mazsa Divanı Muhasebat vize etmez ve para sarf 
olunmaz Divanı Muhasebatın mahallî içtihat görme
si; vize edebilir, sarf olunabilir. Fakat bundan bir 
mesuliyet tahaddüs ederse vekili aidine tereddüp eder 
demektir. O halde mahallî içtihat olan mesail de 
mesuiyeti ref etmek katiyyen kabili tasavvur bile 
olmamalıdır. Binaenaleyh herhalde mahallî içti
hat olduğu kabul edilen mesailde dahi mesuliyeti 
maliye esasının kabulü zarureti kanaatindeyim. 
Zaten sair memal'ikin de usulü muhasebei maliye 
kanunlarında, mevcut olan esas bu suretledir. İkinci 
noktaya gelince; o da mercii ruiyet meselesidir. Ya
ni bunlar Meclisi Âlide mi hallolunsun, yoksa ma-
hakimi umumiyeye mi gitsin. 

Heyeti Celile tahattru buyurur ki geçen sene Mec
lisi Âlide böyle bir mesele konuşulmuştu. Hatta 
Rauf Beyefendinin İcra Vekilleri Reisi bulunduk
ları zamanda idi. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — İçtihat meselesi değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Hayır, 
müsaade buyurunuz efendim, içtihat meselesi olup 
olmamak üzere arz etmiyorum. Yani vekillerin me
suliyeti hukukiye meselesine işaret etmek istiyorum. 
Vekilleri herhangi bir muameleden dolayı hukuken 
mesul etmek lâzım geirse bunların mercii muha
kemesi mahakimi umumiyeye mi olmak gerektir? 
Yoksa Meclisi Âlinin mi bu bapta bir karar ittihaz 
etmesi doğrudur? Ve o zaman Heyeti Celile tahattur 
buyurur ki kâfi derecede tetkikata istinat ederek 
bunun mahakimi umumiyede cereyan etmesi lâzım 
geleceği mütalâasını arz etmiştim ve filhakika bu 
bapta ittihazı karar etmek, nevima mahiyeti ka-
zaiyeden bir fasıldır, hükümdür, mahallî hüküm olan 
noktadır. Binaenaleyh Meclisi Âlinin bir Heyeti Hük
miye, heyeti kazaiye vaziyetine gelmesi muvafık de
ğildir. O noktai nazardan bendeniz mahakimi umu-
miyenin bu bapta merci olması mütalâasının muva
fık olduğunu ve bunun başka şekilde kabul edilme
sinin doğru olmayacağı kanaatindeyim. Çünkü.Mec
lisi Âlinin herhangi bir surette ittihazı karar ettiği 
zaman vücuda gelecek vaziyet doğrudan doğruya 
mesuliyeti maliye tevcihi gibi bir mahiyeti kazaiye 
arz ediyor. Böyle mahiyeti kazaiye arz eden bir fik
rin Meclisi Âliye çıkması muvafık değildir. Binaen
aleyh mahakimi umumiyenin merci olması esasının 
kabul edilmesi taraftarıyım. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Öyle şey mi 
olur? Vazifesinden mütevellit değil midir?. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Burada arz edemediğim, 
dört beş ve altıncı noktalar vardır. Deruhtei me
suliyetin, mahallî içtihat olan yerlerde olduğunu arz 
etmiştim. Bir kanunun şu ve bu manaya ihtimali ol
ması denilmesine göre bunu vekil bey şöyle anlıyor. 
Divanı Muhasebat böyle anlıyor, halbuki kanunla
rın tefsiri Meclisi Âlinize aidolduğundan ve Teşkilâ
tı Esasiye Kanunu ile de bu nokta tespit ve takar
rür etmiş olduğundan Meclisi Âli müçtemi bulun
duğu sıralarda biz deruhtei mesuliyetin refi tarafta
rıyız. Çünkü deruhtei mesuliyet demek; kanun şu 
ve bu mânâya gelmesi varittir. Buna şamildir, değil
dir, diye ihtilâf olmasın. Biz yokken bunu Divanı Mu
hasebat bize vekâleten yapacaktır. Bunun da hata 
etmesi ihtimali vardır ve Meclisi Âlinin ekseriyeti de 
bunun aleyhinde bulunabilir. Binaenaleyh Meclisi 
Âli burada iken, münakit iken kanunun tefsiri ma
hiyetinde olarak deruhtei mesuliyet kelimesini yani 
içtihat meselesini ref etmek istiyoruz. 

İkincisi, deruhte mesuliyet mutlaka Heyeti Ve-
kilenin kararı ile olur. Sebebi, eskiden vekiller mün
ferit olarak intihap edilmekte idi. Şimdi kabine şek-
lindedirler. Bundan başka.şimdi arz ettiğim veçhile 
bir vekâletin vekili deruhtei mesuliyet ederek mü
fettişlerine yevmiye verdiriyor. Öbür vekâletin ve
kili deruhtei mesuliyet etmeyerek müfettişlerine yev
miye verdirmiyor. Binaenaleyh devairi memleket ara
sında birisi kabul ediyor, diğer bir vekil deruhtei me
suliyeti kabul etmiyor. Başka türlü harekette bulunu
yor. Mecüsi burada olmadığı zamanlarda dahi deruh
tei mesuliyet meselesi ancak Heyeti Vekile kararı 
ile olabilir. Bu noktanın tavzihini rica ediyoruz. Ona 
dair de bir fıkrai hükmiyemiz vardır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; umuru maliyede bir meselenin mahallî 
içtihat olması, kanunun tefsirinden başka bir şey ol
duğunu kabul etmek lâzım geliyor. Çünkü böyle ka
bul etmezsek bu tabirler, bu kanunlar ve bundan son
ra takarrür edecek fıkaratı hükmiye kanunu esasi
ye muhalif olmak lâzım gelir. Binaenaleyh herhan
gi bir meselede mahallî içtihat olmak, bu da maî 
mesail üzerinde pek çok muamele cereyan ettiği
ne göre, her malî meselede tefsir müracaat etmek 
müşkül olduğu için tefsirin haricinde, esastan ha
riç ve âdeta talimat mahiyetinde herhangi bir me
sele de Divanı Muhasebata içtihat hakkı vermek 
lâzım geliyor. Şu halde bunu bu suretle telâkki et
tikten sonra mahallî içtihat olan meseenin sarih, 
âdemi sarih olması vardır. Sarih olursa tabiî mahal-. 
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\x içtihat oJmaz. Sarih olmadığı vakit de mahallî içti
hat olacaktır. Mahallî içtihat da ancak ikiye ayrıl
mış. Birisi diyor ki: içtihada mütehammil olduğu 
takarrür ettiği takdirde deruhtei mesuliyet edenle-
rs malî mesuliyet yoktur. Tabiî bu içtihadı Divanı 
Muhasebata karşı yapacak. Yani Divanı Muhase
bat vize hususunda kanunu anlayacak ve ona göre 
âmiri ita olan vekili mesulü veya âmiri itası bunun 
böyle anlaşıacağını, yani kendisinin fikrini ileri sü
recek. Kabulü cihetiyle deruhtei mesuliyet edecek. 
Onurt için burada mesuliyet olmamak hususunda En
cümenin ayrılan kısmının mütalâasında isabet yok
tur. Çünkü bir kere Divanı Muhasebat bu işin vazi-
fedarıdır. Divanı Muhasebat Kanununa nazaran 
bunun reddi lâzım gelecek dendikten sonra âmiri ita
nın başka türlü anlayarak deruhtei mesuliyet etme
sinde, neticede kendisinin mesul olması lâzım ge
lir. O neticede ki mesuliyet Encümenin ikinciye ay
rılan kısımda «İçtihada mütehammil olduğu takar
rür ettiği takdirde mahiyeti mesele tetkik olunur. 
Tehirinde ciddî mazarrat ve tacilinde mühim men
faat olup olmadığına göre mesuliyetin ref veya ipka
sına karar verilir» diyor ki bu ikinci fıkra daha doğ
ru olmak lâzımdır. Binaenaleyh bu husustadır. İkin
ci fıkranın kabulü iktiza eder. Sonra mahakim mese
lesinde yani malî mesuliyetin tayini halinde, bunun 
mercii neresi olacak, Meclisi Âli mi olacak? mahakim 
mi olacak? mahakimi umumiyedir denilemez. Ma
hakim aidesi demek lâzım gelir. Bendenizce maha-
kime olmak lâzımdır. Fakat mahakimi aidesi deme
li, çünkü vekiller vazifei memuriyetinden dolayı 
mahakimi umumiyeye gidemezler. Çünkü onlar, ka
nunu esasinin maddei mahsusasmda tasrih edildiği 
gibi behemehal Divanı Âliye gidecektir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mesuliyeti 
cezaiyede. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Mü
saade buyurun; mesuliyeti maliye mutlaka başlı başı
na tahakkuk etmez. Mesuliyeti cezaiye zımnında ta
hakkuk eder. Çünkü yalnız başına mesuliyeti maliye 
ile mesul etmezler. Mesuliyeti maliye ie beraber 
102 nci madde mucibince iDvanı Âliye gider.Hem 
vazifesinde terahi ve tekasül ettiğinden ceza veri
lir. Hem de mesuliyeti malî* altına girmiş olur. Bi
naenaleyh onun gideceği yer Divanı Âli olduğu için 
mahakimi aidesine demek icap eder. Mahakimi umu
miye denemez. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Siyaseti âliyeden do
layı değil; 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Şim
di efendim; Divanı Âli mutlaka bir siyaseti âliye
den mutlaka bir cezadan dolayı teşekkül etmez. Her
hangi bir vekilin bir mesuliyeti, mesuliyeti siyasi
ye 'olur. O mesuliyeti siyasiye ademi itimatla ref olu
nur, biter. Mutlaka Divanı Âliye gitmesi kanunu ce
za ahkâmınca yani bir ceza tehdidi altında bulunan 
herhangi bir fiilî işlediğinden dolayı gitmek iktiza 
eder. Mesuliyeti siyasiyesi kendisine âdemi itimat
la artık bitmiştir. Ondan sonra artık Divanı Âli ka
nunun ahkâmı haricinde bir ceza, bir hüküm tayin 
edemezki. Binaenaleyh Divanı Âii denildiğinde siya
seti âliye değildir. Yani hatıra bu gelebilir ki Di
vanı Âli kelimesinden bir siyaseti âliye tasavvur 
olunabilir. Böyle değildir. Binaenaleyh adli mahakinY 
denildiği vakit de - çünkü âmiri ita mutlaka bir daire 
vekili olmak lâzım gelmez. Mutlaka vekil de omak 
Hz.'m gelmez - âmiri ita her kimse kendisinin tabi 
olduğu mahkemeye gitmesi lâzım geir. 

Sonra (B) fıkrasının «Deruhtei mesuliyet edilen 
meselenin içtihada mütehammil olmayıp sarih ol
duğu takarrür ederse deruhtei mesuliyet edenler ma-
len .mesuldürler». Burada malen de mesuldürler de
mek lâzım gelir. Çünkü mutlaka malen mesul olmak 
icap etmez. Belki vazifei memuriyetinde terahi ve 
tekasül gibi, vazifei memuriyetini suiistimal gibi ah
val de gözükür ve deruhtei mesuliyet, mesuliyeti ce-
zaiyeyi de müstelzim olabilir. Yoksa mutlaka mesu
liyeti maliye diye bağlanırsa bu ahvali görülen in
sanlar mutlaka malen mesul olup başka bir şeyle 
mesul olmamak lâzım geir. Binaenaleyh burada «De
ruhtei mesuliyet edenler malen de mesul olur» de
mek iktiza eder. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
diler; bütçedeki fusul ve mevadına tetabuk etmeyen 
veya mevcut nizamname ve kanunnameler haricin
de masrafların yapılmasını emreden vekiller hak
kında bir mesuliyet aranması tabiidir. Fakat her 
şeyde ifrat ve tefritten içtinap etmek lâzım gelir 
kanaatindeyim. Bundan evvel bu kürsüde beyanı 
mütalâa etmiş olan Feridun Fikri Beyin mütalâası
na iştirak edecek olursak o zaman mahallî içtihat olan 
mesailde dahi mesuliyeti maliye eğer vekillere te
veccüh edecek olursa ve bu mesuliyeti maliyeden 
dolayı ikide bir vekiller mahkeme kapılarında sü
rünecek olursa zannederim ki vekillerin mevcut 
vazaifine bir vazife daha ilâve etmek lâzım gelir; 
o da mahkemelerde her gün dolaşması olur. (Han
deler) Efendiler, eğer, vekil, mahallî içtihat olan, 
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içtihada mütehammil olan bir mesele için herhan
gi bir masrafın yapılmasında İsrar ediyorsa menfaa
ti m num'iyeyi o noktada gördüğü içindir. Tabiî ka
nunun müsaadesi dairesinde fusul ve mevadına te
tabukunu, ve müsaadesini görmüştür. Kendisine 
bir hizmet tevdi olunur. O hizmeti ifa etmekle mü
kelleftir. Bu hizmeti yapmak için de o masrafın ya
pılmasını ihtiyar ve bu hususta içtihat etmiştir. Ken
disi o masrafın o hizmeti umumiyenin ifası iç'in bir 
içtihatta bulunmuştur. Aksi karar ittihaz edebilirsi
niz. Bu suretle içtihat etmek memnudur, bu suret
le içtihat ederseniz mahkemede sürünürsünüz der
siniz. O vakit hiçbir vekil hiçbir hususa taalluk eden 
mesailde mesuliyeti katiyyen kabul edemez. Bir
çok hidematı umumiye, pek korkarım ki, muattal 
bir halde kalır. Binaenaleyh ifrat ve tefritten içti-
nabetmke lâzımdır. İçtihadın menfaati umumiye nok-
tai nazarından olacağına göre bu hususta bir de 
mesuliyeti maliye tevcih etmek katiyen doğru ola
maz. Bir kelimenin mânâsı veyahut bir cümlenin ta
mamını bir adam bir türlü anlayabilir, diğer birisi 
de başka türlü anlayabilir. Binaenaleyh şu suretle 
anladınız diye şu kadar bin ira tazminat hükme
derseniz buna ne vekillerin kesesi müsait olur ve ne 
de cesaretleri olabilir. Bundan dolayı birçok mesail
de, hidematı umumiye sekteye uğrayabilir, bu naktai 
nazardan Heyeti Celilenizin nazarı dikkatini cel-
betmek isterim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; mesuliyeti ma-
liyei arz ederken vekil bey bütçeye şimendifer yap
tırmak için para konmuş, filân yerde şimendifer yap
tırmamıştır, filân yerde liman yaptırmamış diye me
suliyet yoktur. Vekillerin mesuliyeti: Bu noktalar
da eğer siyasî, idarî hatalardan olursa o vakit is-
tihzah edilir, iskat olunur. O nokta başkadır. Bizim 
burada mesuliyet tevcih ettiğimiz nokta, deruhtei 
mesuliyet meselesidir. Ürerime ben bu mesuliyeti alı
yorum dediği noktalardadır. Yoksa bilûmum icraatı 
devlette mesuliyetleri değildir. Mesuliyeti maliye 
ile bütün sarfettikleri maaşattan doayı da değildir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ma
hallî içtihat olan. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Mahallî içtihat olan 
noktalarda Encümen ikiye ayrılmıştır. Heyeti Ce-
Mleniz mahallî içtihat değil, bu sarihtir; bu alelade 
açık bir kanunsuzlukdur demiş.Meclisi Âliniz ki hak
kı tefsir sahibidir. Böyle diyebilirsiniz. Tefsirin ma
kabline şümulü vardır. Kanun icrayi hükümetme-
ye başladjğı andan itibaren icrayi hükmeder. Bina-

j enaleyh bu tefsire tebaiyet edilmesi, bunun da böyle 
i anlaşılması lâzımdır. Meclisin ekseriyeti burası ka

nunsuzdur dediği zaman şüphesiz burası müttefiki 
j aleyh olarak arz olunur. İkinci kısım, ki mahallî içti-

•hai. olan noktalardır. Bu da Heyeti Celilenizin kabul 
etmesine bağlıdır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Ya
ni mahallî içtihat olan hususatta vekillere mesuliyet 
teveccüh etmesine taraftar mısınız? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz taraftar de
ğilim efendim. Bu noktada iki arkadaş bir tarafta, 
iki arkadaş da bir tarafta kaldı. Bendenizle Müker-
rem Bey mahallî içtihat olan noktalarda içtihadı mü
tehammil görüldüğü takdirde mesuliyet terettüp et
meyeceği taraftarıyız. Mademki Heyeti Celile de bu
nun kabili tefsir olduğunu kabul etmiş ve madem ki 
o itibarla mesuliyet teveccüh etmez demiştir. Diğer 
noktai nazarlar Remzi Bey ve Zeki Bey biraderimizin-
dir. Onlar daha ziyade tavzih ediyorlar Asıl me
suliyeti maliye de İsrar ettiğimiz; bendenizin ve re
fikim Mükerrem Beyin ısrarla kabulünü rica ey
lediğimiz nokta; mahallî içtihat olduğu kabul edilme
miş, bunda da mı mesuliyet olmayacaktır? O halde me
suliyet kelimesinin kanundan büsbütün kaldırılma
sı lâzımdır. O halde mesuliyeti deruhtenin hiçbir mâ
nayı şerifi yoktur. 

AEHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
Fethi Beyefendinin içtihat mahallî olduğu takdir
de vekilleri mesul etmemek için verdikleri izahata 
bendeniz mukabil noktai nazarı arz etmek mecburi
yetini hissettim. Bir defa esbabı mucibemizde sarahaten 
arz edilmiştir ki mahallî içtihat olmayan hususa-
tın vizesini divan yapmaktan memnudur. Sarahate 
kanuna muhalif ise yani içtihat mahallî değilse ar
tık onu Divan vize edemeyecektir. Hatta ettiği tak
dirde yine esbabı mucibemizde vardır. Divan dahi 
muaheze olunur. Madem ki sarahat muvacehesinde 
hem Hükümetin mesuliyeti maliyesi ve hem de Di
vanın muahezesi mevzubahistir. O halde asıl de
ruhtei mesuliyet, yani bir tarafın deruhtei mesuli
yeti ancak mahallî içtihat olan noktadadır. Arka
daşlar diyorlar ki mademki içtihat mahallidir, içti
hattan dolayı bir kimseyi mesul etmek doğru de
ğildir. Halbuki burada içtihat mesuliyetle beraber 
içtihattır. Aynı zamanda Divanın dahi bir içtiha
dı vardır. Divanın içtihadına muhalif olduğundan
dır ki kabul etmemiş, iade eylemiştir. Bilâhara Hü
kümet eğer bundan dolayı bir zarar terettüp ederse 
mesuliyet buna aittir demiş, tekrar divana iade ve 
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İsrar etmiş, işte bu İsrar salâhiyetini kanun Heyeti 
Vekileye verilir, âmiri itaya veriyor, madem ki bir 
salâhiyet verilmiştir bunun mukabilinde mesuliyet 
dahi vardır. Zaten mesuliyet kelimesi sarihan zikre
dilmiştir. onun için biz, içtihat mevzii olduğu tak
dirde meselenin mahiyetine^ bakmayı münasip gör
dük. Niçin Heyeti Vekile topunu kabul etmiştir? Müs
tacel bir iş mi idi? Devlete taallûk ediyor mu idi? 
Bu cihetlerin tetkikine lüzum gördük. Mesuliyet 
zaten bir de bu cihetten tetkikattan sonra tatbik 
olunacağından Fethi Beyefendinin serdettikleri nok
tai nazar varit değildir. Onun için bendeniz rica 
ederim, mesuliyet kelimesinin imali cihetine gide
lim, imali için de ancak bizim tespit ettiğimiz ikin
ci fıkranın kabulü lâzım gelir bunu rica ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Başve
kil Beyefendi Hazretleri, bu mail mesuliyeti vekil
lere tatbik etmek istersek vekillerin mahkemeler
den çıkacakları yoktur; vakitlerinin yarısını mah
kemelerde geçirmeleri icap eder buyuruyorlar. Ben
deniz bunu çok varit görüyorum. Çünkü Divam Mu
hasebatın işleri, tetkikatı üç ayda bir toptan Mec
lise gelir, bu üç ayda bir toptan gelmesinde bir ve
kilin veya iki vekilin bir veya iki pürüzlü işi olur 
ve o da mahkeme işi değildir. En evvelâ Meclise 
gelir, Meclisin Encümeni tetkik ettikten sonra He
yeti Umumiyeye gelir. Heyeti Umumiye mesuliyet 
olsa bile bu iş de en müfrit tarafın noktai nazarı
nı alır ki, mesele bariz olsun. En müfrit taraf diyor 
ki, mesuliyeti maliye bariz olsa bile ve Divam Mu
hasebatın içtihadı kabul edilse bile o vakit mese
lenin ehemmiyeti de tetkik olunur. Ehemmiyeti olma
dığı ve cali bir iş için içtihat aldığı tahakkuk eder
se ondan sonra mesuliyet tahakkuk etmiş demektir 
Böyle bir şey, bir vekil için belki senede bir defa 
hâsıl olur. işini iyi bilen bir vekil için hiçbir zaman 
varit olmaz, sonra biz Divanı Muhasebat Kanunu
nun tatbiki ile mükellefiz. Kanun diyor ki Divan> 
Muhasebat maddesine ve faslına muvafık görmez
se ret eder. Vekili aidi bu reddi kabul etmez de, ha
yır; Divanı Muhasebatın noktai nazarı doğru dê  
ğildir. Benfm tef&'ir ettiğim veçhiledir. Binaenaleyh 
ben bu mesuliyeti kabul ediyorum, Divan imza etsin 
vs mesalihi memleket durmasın demeye haklıdu, 
ve hakkı olmalıdır. Lâkin deruhtei mesuliyet ettim 
diyor, Meclis de deruhte ettiği şey eğer varit de
ğilse (Varit değildir demek ne demektir sesleri), ya
ni kanunun hiçbir mânâsı yoktur demektir ve de
ruhtei mesuliyet etmiş demektir. Kanunen bu ret 
olunur, doğru değildir. 

I Memleketin menfaati bu noktadadır, ben mesu
liyet deruhte ediyorum diyerek Divanı Muhaseba
tı icbar ediyor, icbarı olarak imza ettiriyor. Bu iç-

I tihat doğru mudur? Hayır vekil yanlış içtihat et
miştir. Vekil dedikten sonra malî deruhtei mesuliyet 

I olmayacaktır ne demektir? Deruhtei mesuliyet omu-
zuna bir balta almak mıdır? Binaenaleyh mutlaka 

I cezasını görmelidir. Bazı keyfi içtihat etmiş, Divan 
da onu ret etmiştir. 

I Bu meclisin kuvvei müeyyidesidir. Bir vekil isti-
J yerek bir fenalık yapsın, kanunun müphemiyetin-

den istifade ederek bir memura birkaç yüz bin lira 
I para verirse; Meclise geldi, meselenin haksız ve fu

zuli olduğu tahakkuk etti, deruhtei mesuliyet edi
yorum diye kâğıt da var, imzası da vardır. Böyle ol
duğu halde imzası tahtında mesul değil. Binaenaleyh 
bir vekil sarfettiği paradan mesul değildir demek, 
bu deruhtei mesuliyet etmesi ile kabili telif değil
dir. 

ALt BEY (Rize) — Devekuşu hikâyesi oldu. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Sonra Abdullah 
Azmi Beyefendinin mütalâalarını ben tatbikat cihe
tinden gayri kabil buluyorum. Ekseriya bu, yüz li
ralık, elli liralık, yirmi liralık, nihayet beş yüz lira
lık meseleler içindir. - Bu deruhtei mesuliyet mese
lesi - vekil bunu sarfetmiştir. Meclis de, karar ver
miştir ki malen mesuldür. Bu parayı ne veçhile tah
sil edeceğiz? Yirmi lira, elli lira için vekili Divam 
Âliye çekeceğiz, onun evrakını kura çekerek bir 
şubeye havale edeceğiz. O şube meseleyi tetkik ede
cek, Heyeti Umumiyeye gelecek, Heyeti Umumiye 
de tasdik edecek, ondan sonra mevcut olmayan 

I kanun teessüs edecek de Divam Âliye gidecek ve 
ondan yirmi lira tahsil olunacaktır. Bir vekilin Diva-

I nı Âliye gitmesi gayet mühim şeyler için ve siyasî 
hatalar dolayısiyle memlekete mühim zararlar gelir 
vs o zaman, o, bir içtihat meselesi idi. öyle düşün
düm derse onu memlekete böyle fenalık yaptığı için 
Divam Âliye sevk ederiz. Lâkin yirmi liralık, elli li
ralık yaptığı bir hata için Divam Âliye sevk edilmez. 
Meclisin onunla uğraşması için sarfedecek vaktini 
karacümle hesabiyle hesap etsek belki üç yüz, beş 

I yüz lira tutar. Onun için böyle küçük paralar mah
kemeye verilmemelidir, mahkeme hükmederse alma
lıdır. 

HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDİ (İsparta) — Me-
i suliyetini almadan mahkemeye sevketmeyiz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim; bir ve-
j kiJ benim gibi mahkemeye gittiği vakit de iki yüz 
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Ura tazminata mahkûmdur, mahkemenin kararı lâ
zımdır. Rica ederim, bu iş için masuniyeti ref ede
lim demek başkadır, şubeler teşkil ederek o şubelerin 
vereceği kararla meseleyi bitirmek; o da başkadır 
bu, malî bir mesuliyettir. Benden hiçbir farkı yok
tur. Meclisin bir kararı ile masuniyeti ref olunur. 
Gider mahkemeye, mahkûm olur. (Hayır sesleri, gü
rültüler) 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Bir de
fa mahkemeye gitmek meselesini arz etmek isterim 
ki Heyeti Celile de, Büyük Millet Meclisi âzaları
nın haiz olduğu masuniyeti teşriiye vekiller hakkın
da ref olunuyor demektir. Otuz liralık bir dava için 
mahkemeye gidecek demektir ki, bu, hakikaten şa
yanı kabul olamaz. Saniyen gerek Muhtar ve gerek 
Remz'i beyefendiler zannediyorlar ki, bu içtihat me
selesinde behemehal Heyeti Vekile hata ediyor. Ola
bilir ki efendiler; Divanı Muhasebat hata edebilir, 
niçin Heyeti Vekileye hata tevcih olunuyor da, Di
vanı Muhasebata tevcih olunmuyor? Mutlaka her 
harekât, Divanı Muhasebatla olan her münasebet 
hataya mı müteveccihtir? Olamaz, eğer böyle bir mad
de koyacak olursak Divanı Muhasebatın hata olarak 
menedebileceği bir masraflarda yapılmayacak de
mektir. Çünkü hiçbir vekil böyle mahallî içtihat 
olan hususlarda mesuliyeti maliye üzerine bir de 
mahkemeye gitmek cihetini düşünerek bu masraf
ları hiçbirisini emretmeyecektir ve hiçbir hidemat 
ifa olunamayacaktır. Divanı Muhasebatın yüzün
den dahi Irrçok hidemat ifa olunamayacaktır. Ne
ticesi budur. Tabiî bu gibi birçok takayyüdat vazet
tiğiniz takdirde vekiller bu gibi şeylerden sureti ka-
tiyede tevakki ederler. Tevakki edince bütçe ile, ka
nunla sarfı iktiza eden birçok mebaliğ de mahal
lerine sarf olunamayacak demektir. Çünkü Divanı 
Muhasebata karşı vekillerin hata etmesi ne kadar 
varit ise Divanı Muhasebatın da içtihadında hata et
mesi varit olabilir. Behemehal vekil olan bir zatın 
hataalud olduğuna dair elimizde bir delil yoktur. Bi
naenaleyh işi muhakeme etmek lâzım gelir. Vekil
ler hidemat? umumiye için bir masraf yapılması 
icap ettiğini takdir eylediği ve Divanı Muhasebat baş
ka bir içtihat da bulunduğu takdirde bu mesele iç
tihada mahmul bulunduğundan dolayı vekile mesu
liyeti maliye verecek olursanız, Divanı Muhaseba
tın yanlış içtihadmdan birçok hatalar tevellüt ede
cek ve bunlar tevali edecekitr. Bu ise hidematı tesi-
rat yapacaktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade buyurur
sanız bir sual soracağım. Divanı Muhasebatın işi te

hir ve tevkif etmesi mümkün müdür? Çünkü Divanı 
Muhasebat içtihadatmı icra ettiremiyor. Divanı Mu
hasebatın vazifesi bir defa içtihat etmektir, lâkin 
vekili mesulü deruhtei mesuliyet ettiği takdirde ve
kili mesulün, vükelânın emri caridir. O zaman iş te
vakkuf etmez. Yani Divanı Muhasebat yanlış içti
hat ederse memlekete bir zararı gelir mi? - Çünkü onu 
tevkif edemiyor -

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî 
gelir, devletin bir işinin vakit ve zamaniyle yapıl
maması tabiatiyle bir fenalığı mucip olabilir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Nasıl olur? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz şurada mü

him bir noktayi arz edeceğim. Bir iki nokta vardır 
ki herhalde tespit etmek lâzımdır. Efendim, herhal
de Başvekil Muhterem Fethi Beyefendi hazretleri bu
günkü vekillerin deruhtei mesuliyet etmelerine kani 
değildirler zannederim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Tab î efendim. 
VEHBİ BEY (Devamla) — Bugünkü deruhtei me

suliyetleri naşı olsa mesuliyet demek değildir. Her
halde kasıtları böyle değildir. 

BAŞVEKİL ALİ. FETHİ BEY — Evvelce arz et
tim efendim, tabiî. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O halde deruhtei mesu
liyet olunca 30 ncu maddedeki şu fıkrayı okuyaca-
ğ-m : 

«Divanı Muhasebatça kavanin ve nizamat ve mıı-
karrerata muvafık görülmeyen masarif a ait ita emir
leri hakkında esbap ve edillesiyle dermeyan oluna
cak mütalâa üzerine amiri ita tarafından tahriren de
ruhtei mesuliyet edilirse Vize muamelesi icra olunur.» 
deniyor ve bunun da nerelerde icra olunacağını Şu
rayı Devletin eîyevm meriyülicra olan bir tefsiri gös
teriyor ki mahallî içtihat olan noktalardır. Binaena
leyh Divanı Muhasebatın mahallî içtihat görüp gör
memesi mevzuubahis değildir. Mesuliyetin takarrü
rü için Fethi Beyefendinin zannettikleri g:bi Divanı 
Muhasebatın maihallî içtihat görmesi veya görmeme
si değildir. Mesuliyeti tahakkuk ettirecek olan Divanı 
Muhasebat mahallî içtihat görmüş. Heyeti Celilenizi 
•gelmiş, Heyeti Celileniz mahallî içtihat görmüş veya
hut görmemiş. İki şık vardır, maihallî içtihat görmüşse 
'ikiye ayrılıyor. Demektir. Bir kısmı mr.hallî içtvhat 
görüyorsa mesuliyet yoktur. Abdullah Azmi Efendi 
ve diğer o noktaî nazarı takip ve müdafaa edenler 
mesuliyet vardır ve her mesele ayrı ayrı, tetkik edil
melidir, diyorlar. Bir kısım da Divanı Muhasebatın 
mahallî içtihat görmediği, Divanı Muhasebatın değil 
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Heyeti Celilenizin mahallî içtihat görmediği noktalar
da mesuliyette ittifak vardır. Arz olunan noktalar bu 
noktalardır. Binaenaleyh Divanı Muhasebat ortada 
yoktur. Divanı Muhasebat mahallî içtihat olduğuna 
kani olduktan sonra vize etmeğe mecburdur. Bugün
kü kanun böyledir. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
Divanı Muhasebatta bazı mesailde kanuna muhalefet 
vardır. Ezcümle Köprülü Zade Fuat Beyin maaşatı-
nın vize edilmesi. Bu zatın ilmine hürmetkarım. Yal
nız meselenin mahiyetini arz ediyorum. Bu zat Darül
fünunun iki kürsüsünde müderris olduğu halde bu
raya gelmiş müsteşar olmuştur. HaHbüki bir mahal
de muallimliık vazifesini bırakmadan diğer bir taraf
tan vazife ka'bul edemeyeceği hakkında sarahati ka
nuniye varken acaba Divanı Muhasebat bunu nasu 
vize etmiştir? 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Efendim; müsaade bu
yurursanız bu ahkâmı umumiyeyi bitirdikten sonra; 
o fıkrayı tetkik ettiğimiz sırada o vakit noktaî naza
rımızı arz ederim. Bunlar netayici umumiyedir. Bu 
nikat bittikten sonra onlar üzerinde münferiden ma
ruzatta bulunulacaktır. Şimdi efendim; ikinci bir 
nokta : Başvekil Fethi Beyefendi Hazretleri masuni
yeti teşriiyeriin refi icap eder, dediler. Bendeniz gerek 
Başvekil Beyefendinin ve gerek herhangi bir mdbüs 
arkadaşın masuniyeti teşriiyesinin nefine lüzum olma
dığı kanaatindeyim. Benim nasıl Hasan ve Hüseyin' 
de alacağım olup da doğrudan doğruya mahkemeye 
gidiyorsam, malî hukuk noktaî nazarından da vekil 
bey, Başvekil Bey de gider. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — İka-
mei dava eder. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Mazbata Muharriri 
Beyden bir sual : Herhangi bir veznedar on bin lira 
zimmetine geçirmiş olsa onu doğrudan doğruya. 

VEHBİ BEY (Devamla) — O zimmet meselesi, o 
suiistimal meselesi başkadır. (O başkadır sesleri). 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Efen
dim; görülüyor ki kanunda mevcut olup da tatbik 
edilmeyen usuller nazarımızda büyüyor. Onlar heyu
la g'bi gözüküyor. Divanı Â-i dediğimiz zaman na~il 
olur? Nasıl gidilir gibi nazarlarda büyüyor? O da bir 
mahkemedir. Bugün efrat nasıl mahkemeye gidiyor
sa vekiller için de Divanı Âli teşekkül etmiştir. Çün
kü vazifei memurelerinden münba'^tir. Kanunu Esa
sinin buna müteallik olan maddesini okuyacağım : 
«Vazifelerinden münbais hususatta İcra Vckiiier.'yîe» 
diye başlıyor. Binaenaleyh bunda mesuliyeti cezaiye, 
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mesuliyeti hukukiye mevzuııbahis değildir. Vekilleri 
muhakeme etmek için vazu kanun böyle bir şey va-
zjtmişCir. Vazifei memuriyetinden münbais olan her
hangi bir hukuk ve ceza işinde kendisinin mahkeme
ye gitmesi icap ettiğinde bir mahkemei umumiyeye 
gitmiyor. Şu eşkâl dahilinde teşekkül eden bir mah
kemeye gidiyor. Sonra bunu Meclis halletsin, Meclis 
karar versin diyecek olursak amiri ita mutlaka vekil 
olmak lâzım gelmez zannediyorum. Amiri ita olarak. 
mesuliyet almaları lâzımdır. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Vekillerdir yalnız efen
dim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDÎ (Devamla) — Mü
saade buyurunuz efendim, kendi nazariyeme göre 
söylüyorum. Herhalde Ali'nin, Hüseyin'in, Mehmed' 
in alacağı gibi bir vekili mahkemeye gönderelim der
sek, kanunu esasinin; (vazifelerinden münbais husu
satta) diye vaz edilen mevadına muhaliftir. Yalnız 
bunun için başka bir kaide vaz edilebilir. Denilebi
lir ki : Amiri ita vekiller olduğu takdirde mesuliyeti 
Meclis takdir eder. Meclis mesuliyeti takdir ettiği tak
dirde eğer mesuliyeti cezaiye görürse ve kendisini Di
vanı Âliye sevk etmek kararı varsa, sevk eder, yok
sa esas kararını verir. Bu suretle mesele hallolur. 
Amiri ita diğerleri olduğu takdirde malhakimi aidesi-
ne giderler. Eğer Meclise gelecek olursa herhangi bir 
müdürün amiri ita olmasından dolayı Meclisin kül
lü yevm burada mesuliyet tayin etmesi lâzım gelir. 
Onun için bendenizin Başvekil Beyefendinin ifrat ve 
tefritten tevakki etmek lâzım gelmesi şeklindeki ifa
deleri üzerine bir şekil düşündüm. 

Yani tamamiyle hem kanunu esasiye muvafık ve 
hem de ifrattan müçtenip olmak üzere bir şekil bul
dum. O şekil de amiri ita vekil olduğu takdirde me
suliyeti vekiller takdir eder. Mesuliyeti takdir eder
ken mesuliyet içinde mesuliyeti cezaiye görürse nasıl 
ki şubeye havale olunarak tan Divanı Âliye şevkine 
karar veriliyorsa o suretle karar verilir, yoksa sırf 
malî vazaiften olursa malî mesailin tazm'inine hükme
der gider. Diğer amiri italar maha'kimi aidesine gi
der. Diğer amiri itaların mahakime gidip de vekille
rin doğrudan doğruya mahakime gitmemesi hususun
da bir ademi müsavat meselesini şu suretle halletmek 
i-tiyorum ki zaten mahakime gitmesi muta laka me
suliyeti caziyeden dolayı değildir. Fakat o mesuliyet. 
mesuliyeti cezaiyeden münbais bir hukuk olursa mc-
f-uliyvti cezaiye ile beraber gider. Çünkü mutlaka me 
:;u!iyeM, mesuliyeti cezaiye olmak lâzım değildir. Me
suliyeti cezaiye ile onun zımnmda b'r de tazminat ol-
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mak iktiza eder. Bundan dolayı Meclis karar verirken 
mahkemeye gitmesini icap eden a'hval görürse mah
kemeye de sevkedilebilir ve bu suretle de müsavatsız
lık oıtadan kalkmış olur. Binaenaleyh fıkranın ma-
hakime taalluk eden fıkrasının kabulü ve ikinci fık
ra kabul edilirken ikiye tefrik edilerek amiri.ita ve
killer- olduğu takdirde... 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Amiri italar 
yalnız vekillerdir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ — Müdürler yok 
mudur? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Hayır, efen
dim olamaz! yalnız vekillerdir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ — Deruihtei mesu
liyetten dolayı olan mı? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evet! 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Devamla) — Pe

kâlâ! O halde birincisi değil, birincisi, yani Meclisçe 
kabulü ciheti konulmalı. Mesuliyeti cezaiyede görül
düğü takdirde gönderilmelidir. Yalnız şurasını arz et
mek isterim ki Divanı Âli denilince, mutlaka siyase
ti âli yed en dolayı Divanı Âliye gUmcsi icap etmez. 
Vekillerin herhangi bir harekâtı kanunu ceza ahkâ
mınca cczayi müstelzim olduğu görüldüğü vakitte 
hakkında şikâyet vuku bulur ve usulü dairesinde Di
vanı Âliye sevk edilebilir. Bizde Divanı Âli tatbik 
edilmediği için ufak işlerden dolayı neden Divanı 
Âliye gitsin gibi zihne birtakım şeyler geliyor. Mese
lenin ufağı, büyüğü olmaz ve mutlaka Divanı Âli de 
büyük işbrde olmaz. Divanı Âli bizde teşekkül et-
mediğin'den dolayı zihinlerimize dehşet veriyor. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CANANİ BEY (Gazi
antep) — Müsaade buyurursanız, bendeniz bir vekil 
sıfatiyle değil, bir mebus sıfatiyle vaziyeti tavzih ede
yim. (O halde söz bizimdir sesleri). Bendeniz usul 
hakkında söyleyeceğim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim sı
ra ile... 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Diğer siz is
teyenlere tercih edilemez efendim. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Usul hakkın
da söyleyeceğim, esasa girmeyeceğim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Reis Pa
şa, Ali Cenani Bey usul hakkında mı söz aldılar? Za-
tiâliniz hakem meVkimdesiniz. 

REİS — Hayır efendim. Söz Şükrü Beyindir.. Sı
ralarını Ali Cenani Beye verebilirler. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şükrü Bey 
sırasını vermiyorlarsa ben ikinciyim, üçüncü ola
mam! 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Pekâlâ efen
dim, bendeniz de sonra söylerim. Daha iyi olur. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendiler, mevzuubahis 
olan mesele çok nazik bir iştir. Biliyorsunuz ki bu 
Birinci Büyük Millet Meclisi zamanında, uzun müd
det Meclisi ve. kuvvei ieraiyeyi meşgul etmiş bir şe
kildi. Hem İcra mevkiinde tuttuğumuz zevatı daima 
mesul mevkiinde bulundurmak hem de bütçeyi gerek 
vukuundan evvel herhangi bir içtihat hatasına kur
ban etmeyecek tedabir ittihaz etmek ve gerek hata
ları yapanları bilâhare derecelerine göre mesul etmek 
suretiyle murakabe etmek endişesi noktasından bu 
mesele fevkalade nazarı dikkate çarpacak bir mese
ledir. 

Ancak biliyorsunuz ki beyefendiler Heyeti İcraiye
yi bazan maruz kaldığı çok müşkül vaziyetler karşısın -
dr. eli kolu bağlı bir hade bulundurmak, memleketin 
menafii Âliyei siyasiye ve idariyesi noktasından bazı 
defalar muvafık olmaz. Buna rağmen onu büsbütün 
boş bırakmak her türlü kuyut ve murakabeden azade 
'tutmak da tabiî caiz değildir. Şimdi Heyeti V&k'ie-
nin mesuliyetine taallûk eden en mühim mesele şüp
hesiz bütçe sarfiyatıdır. Bunda deruhtei mesuliyet şüp
hesiz ancak içtihada mahal olmadığı bir zamanda 
mümkün olabilir. Yoksa kanunda sarahat olan ah
valde herhangi surette deruhtei mesuliyet edip de, h;ç 
bir vekilin salâhiyeti olmaması lâzım gelir. Ve bu 
yalnız malan mesuliyeti değil, mesuliyeti eczaiyeyi de 
müstelzim olmalıdır. Şimdi bir misal arz edeceğim. 
Bundan evvel tefsir ettiğimiz fıkrada üç hal vardı. 
B: rinası; herhangi bir suretle bir vilâyet dahilin
de... 

•MÜKERREM BEY (İsparta) — O; geçmiştir sa
dede. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra efendim; tet
kik at, taiharriyat, teftişat için dolaşan memurlara mu-
vasalet ve infikâk yevmiyesi verilmiyecck midir? Hal
buki beyefendiler, biliyorsunuz ki birtakım müfettiş
ler vardır. Bunların memurini daimeden addedildik
lerini Mazbata Muharriri Beyefendi söylediler. Fa
kat bunların memurini muvakkateden ad olunmaları 
ihtimali de vardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O geçti rica ederim, onu 
artık karıştırmayınız; 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Rica ederim, mü
saade buyurunuz efendim; bu memurların tayin edi
lip de gidecekleri zaman duçar olacakları- müşkilâtı 
nazarı dikkate almak lâzımdır. İçtihat edilecek cihet
lerde vardır. İkincisi teftişe çıktıkları zaman uğradık
ları yerlerde faraza bir kazada.. 
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tarak ve bahusus teşkilâtı esasıyede kayıt ve kuyut 
olduğu halde derecei mesuliyeti tayin hususunda ba-
kaila, kasapla kavga etmiş gibi hemen mahkemeye 
nasıl verilir? Encümenin bu husustaki mütalâası hiç 
muvafıkı insaf değildir. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Adaletten bahsedi
yoruz. Böyle olmazsa memlekette adalet olur mu? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey; bu me
sele haliolunmuştur. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Misal olarak arz edi
yorum efendim. Şimdi bu üç şekilde içtihada taham
mül edebilirdi. Eğer bu iş de vekili aidi kastı mahsu
sa tabi değilse tabiatiyle cezayi müstelzim olması icap 
ederdi. Fakat kazada «tefkikat, taharriyat, teftişat 
için gidecekleri»1 denmesine nazaran üçüncü fıkra sa
rih demektir. Burada artık mahallî içtihat yok de
mektir. Eğer şimdiye ka'dar böyle yevmiye verdilerse 
yani bir adliye müfettişi, bir mülkiye müfettişi tefti
şe çıktığı zaman, bir kazaya gittiği vakit muvasalet 
yevmiyesi, ayrıldığı zaman bir müfarakat yevmiyesi 
almışsa bu; bence cezayi mucip olmalıdır. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Almıştır beyin almış
tır. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Anladık efendim mi
sal olarak söylüyorum. Halbuki bu mahallî içtihat te
lâkki edilmiştir < 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Şükrü Bey almıştır bun
ları. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Aldı ya ben de onun 
için cezayi müstelzim diyorum. Kanunda sarahat olan 
ahvalde içtihada tabiî mahal yoktur. Bu; velevki ha-
taen de o!sa velevki gayri kasti olacak olsa mucibi 
cezadır; muc'bi tazminat olmalıdır. Mesuliyet ancak 
içtihada mahal olabilecek yertfedir. içtihadından do
layı da - eğer kasıt yoksa - memurini aidesi mesul 
tutmak bence muvafıkı insaf değildir. Çünkü içtiha
dın mahallî içtihat .olup olmadığını Meclisi Âlı tak
dir edecdk diyoruz 2 nci fıkrasına nazaran mesuliye
ti ve içtihada tahammül olup olmadığını Meclis tak
dir edecektir. Yani mesuliyeti ya ref edecek veyahut 
varit görecektir. Evet mahallî içtihattır. Fakat tehi
rinde ya mazarrat vardı, veya yoktu. Diyerek acaba: 
Meclis ne karar verebilir. Binaenaleyh Heyeti Veki-
leyi daimi surette ürkekliğe maruz bırakır. Eğer ma
hallî içtihat varsa veya bunda kasıt yoksa ızrarı ha
zineyi mucip olmak maksadı yoksa onda mesuliyet 
olmamalıdır. Eğer kasıt varsa zaten mesuliyeti mali
ye ve cazaiyeyi müstelzimdir. Onun için bendeniz fık
ranın bu suretle tadilini teklif ediyorum. 

Gelelim mesuliyetin tarzı teveccühüne : Efendi
ler? Btliyorsunuzki muhasebeciler, veznedarlar, bin
lerce liralık suiistimal yaptığı vakit birtakım mera
sim dahilinde memurin muihakemataa göre hakların
da taMbat yapılıyor ve bünetice tabiî mahakimi umu-
miyey/e veriliyor. Lâkin Meclisi Ali namına kuvvei 
icraiyeyi temsil eden vekil bu merasimden azade tu- j 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra efendiler, de
ruhte! mesuliyet Heyeti Vekile kararına mütevakkıf
tır bu gibi mesail bakarsınıziki belki (5) lira üzerin
de bile tahaddüs edebilir ve bu husus hakkında Divanı 
Muhasebatla Maarif Vekâleti veyahut diğer bir ve
kâlet arasında ihtilâf çıkabilir. Şimdi rica ederim. Bu
nu Heyeti Vekileye gönderip Heyeti Vekiîeyi bunun
la meşgul edecek olursak zannederim ki kırtasiye mu
amelâtını kaldıralım derken, onun üzerine onbeş yir
mi bin dosya daha ilâve etmiş olacağız. Bu hiç doğ
ru değildir. Malumu Âliniz Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu mucibince her vekil münferiden kendi vekâletine 
ait mesailde mesuliyeti haizdir ve devletin siyaseti 
umumiyesinden müştereken mesuldurlar. Bir vekil me
suliyeti şahsiyesini Heyeti Vekileye tahmil edecek di
ye böyle uzun muamelâta duçar etmekte zannediyo
rum ki mana olmasa gerektir. Pekâlâ bir vekil kendi 
dairesine ait mesuliyeti göğüsliye'bilirse göğüsler ve 
onu şahsen mesul tutar. Eğer Heyeti Vekilenin alâ
kası yoksa niçin Heyeti Vekileye gitsin de bir karar 
alsın? Bu adeta yapılacak herhangi bir iş için mec
lisi idareye haVale edip oradan karar almaya benzer. 
Onun için bu fıkraların tadili hakkında hiç bir tak
rir takdirn etmiyorum. Encümene havalesini teklif 
ediyorum. 

REİS — Daha yedi sekiz zat söz almıştır. Kifa
yet takriri de vardır. 

TİCARET VEKİLİ A'LÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Reis Paşa, bendeniz kifayeti müzakerenin 
aleyhinde söyliyeceğim. Efendim! Bendeniz meseleyi 
henüz tenevvür etmemiş görüyorum. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Hep öyle 
görüyoruz. 

ALİ BEY (Rize) — O halde tenvir ediniz. 
ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Çalışacağım 

efendim. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Karesi) — Esasa gir

memek şartı ile! 
ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Muvazenei 

Maliye Encümeninde onbeş seneden beri bu mesaili 
tetkikle uğraşmış bir arkadaşınız olduğum için arz 

| ediyorum. Bu madde kanunun otuzuncu maddesinin 
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şekli tatbikine aittir. Hakikaten bu madde gayri sa
rih yazılmıştır maddenin metninde sarahat olmadığı 
işin muhtelif zamanlarda kuvvei icraiye ile Divanı 
Muhasebat arasında münakaşaları mucip olmuştur. 
Demin bir arkadaşımın zımnen bahsettiği Şurayı Dev
let tefsiri de o münakaşatın neticesi olarak çıkmıştır. 
Fakat görüyorum ki encümenin fıkrai hükmiye diye 
dercettiği mevat meselenin mahiyetindeki müpheml-
yeti izale etmediğini gösteriyor. Şu halde mesele otu
zuncu maddenin tadili mahiyetindedir. Nitekim, en
cümen de âmiri ita kelimesinin yerine Heyeti Vekile 
tabirinin derci suretinde bir tadil teklif ediyor. 

Faikat bu tadil de kâfi değildir. Şimdi efendiler! 
Şurayı Devletin karar meselesini biraz tetkik eder
sek âmiri itaca mesuliyeti deruhte edilen ita amirle
rinin vize edilmesi kavanin ve nizamat ve mukarre-
rata muhalif olmamakla meşrut ve mukayyet olup, 
kavanin ve nizamata muhalif olsa dahi vize muame
lesinde sarahate muhalif olan sarfiyatta deruihtei me
suliyet edilse dahi vize muamelesi edilemiyeceği şim
di Divanı Muhasebata ibraz edilen ita emrinde Di
vanı Muhasebat içtihada mahal görürse bittabi kuv
vei icraiye ile ittifak ederek mahallî içtihat olduğu
nu kararlaştırmış oluyor. Eğer kavanin ve nizamata 
muhalif olursa o zaman bunu mahallî içtihat görmü-
yecektir. Deruhtei mesuliyet edilse dahi Divanı Mu

hasebatın o ita emrini reddetmesi vazifesi iktizaisıdır. 

Eğer etmezde mesuliyet deruhte edildi diyerek vize 
öderse mesuliyete * kendisi iştirak etmiş olur. Şimdi 
şahsen mahallî içtihat olan kısım kalıyor. 

İçtihat olabilecek bir mesele için mesuliyet deruh
te edilerek vuku bulan sarfiyatın mucibi ceza olma
yacağı kanaatindeyim. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Mucibi 
ceza değil ama mucibi tazminidir. 

AI İ CENANİ BEY (Devamla) — Mucibi tazmin 
de olamaz. Çünkü o zaman kimse demin Heyeti Ve
kile Reisinin dediği gibi tazmin korkusiyle vazifeyi 
ifa edemez. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Öyle ise 
mesuliyetin mânası kalır mı? 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Öyle ise alsın iste
diği gibi sarfetsin, öyle iş olur mu? 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Mustafa, 
Mustafa müsaade et! 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun siz de teşrif eder söylersiniz. Divanı Muhase
batla Müdafaai Milliye arasında Soba müteferrika
dan mı alınacak mefruşattan mı alınacak diye bir 

ihtilâf çıkar. Bu mefruşattan alınması icap eder de
nir. Mefruşatta tahsisatları yok, o zamana kadar 
mangal müteferrikadan alınırmrş, Müdafaai Milliye 
sobayı mangal gibi müteferrikadan alalım diyor. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Fusûl işidir efendim, o 
ayrıdır. 

ALİ CENANİ BEY — Bazı vekâletler de öyle 
almışlardır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bahstan hariçtir. 

ALİ CENANİ BEY — Şimdi soba müteferrika
dan mı, mefruşattan mı alınacak diyerek arada hâ
sıl olan ihtilâf, askerlerin soba yakalmayarak soğuğun 
şiddetinden tir tir titriyerek hasta olmalarını mucip 
olmuştur. Heyeti Vekile bunda bir karar ittihaz et
miş. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Heyeti Vükelâya aittir. 
Kanun sarihtir., 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Müsaade bu
yurun efendim, Heyeti Vekile burada menfaat mı 
kasdetmiş, yoksa mazarratı def için mi bunu ihtiyar 
etmiştir? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Rica ederim, bu hu
susta sarahat vardır. 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Bunun gibi der
hal sarf edilmesi lâzım olan birtakım masarif için iç
tihat eder. İçtihada mahal olduğuna Divanı Muha
sebat kanaat getirirse bendeniz her iki kuvvei icraiye 
ile onun tetikikine memur olan heyetin içtihada ma
hal olduğuna ittifak ettikleri zaman mesuliyetin olma
ması kanaatindeyim. Bir de ikinci mesele var efendi
ler. Eğer içtihattan dolayı veyahut usulsüz sarfiyattan 
dolayı bir vekilin mesul edilmesi şekli ki; muhtelif 
arkadaşlarımız tarafından dermeyan ediliyor, bende
niz Vehbi Beyefendi gibi Heyeti Celilenin kararıyle 
veyahut mahkemenin yani mahkemei âliyede verilecek 
hükümle işin halledileceğine kani değilim. Çünkü 
efendiler! Kuvvei icraiyenin en yükseğinden en kü
çüğüne kadar vazifei icraiye ile meşgul olanlar için 
vazifelerinden mütevellit mesuliyetlerinden dolayı on
ların tarzı muhakemesi için ayrı bir usul tutulmuştur. 
Meselâ, bir malmemuru 1 500 kuruşluk usulsüz bir 
sarfiyat yapmış, işte bundan dolayı amiri tahkikat ic
ra eder. Şûrayı Devlette veya memurin heyetinde ve
yahut onun makamına kaim olan encümende tetkik 
edilir. Orası karar verdikten sonra Mahakimi Umu-
miyeye gider, İcra Vekilleri ise ondan daha yüksek 
makam olduğu için o mabyıkimden geçmiyerek He
yeti Celileniz Teşkilâtı Esasiye Kanununun 61 nci 
bais hususatta İcra Vekillerini muhakeme etmek üze-
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re Divanı Âli teşkil eder. İcra Vekilleri de vazifele
rinden mütevellit mesuliyetten dolayı ayrı bir usule, 
ayrı bir muhakemeye tabidir. Binaenaleyh usulsüz 
sarfiyattan dolayı onların gideceği yer, ancak Divanı 
Âli olabilir. Binaenaleyh mazbata; şu mahiyette hem 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 30 ncu mad
desini tadil ve hem de Divanı Âliye ait olan Teşkilâ
tı Esasiye Kanununun 61 nci maddesini muaddil şe
kildedir. Eğer bu maddeleri tadil etmek hususuna He
yeti Celile taraftarsa onu usul ve merasimi dairesin
de encümenlerinden geçirerek bu maddeleri tadil eder. 
Binaenaleyh bendeniz encümenin bu suretle mazba
tasına koyduğu fıkaratı hükmiyenin ayrıca tetkiki için 
bir karar sadır olamaz kanaatindeyim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa! Encümen na
mına cevap vereceğim. Efendim! Ali Cenani Beye
fendi Müdafaai Milliye Vekili ile... 

ALİ CENANI BEY (Gaziantep) — Onu bir mi
sal olarak söyledim efendim. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Biliyorum efendim, 
.misal olarak söylediniz. İşte efendiler! Misal olarak 
zikrettikleri soba ve boru meselesidir ki bununla hiç 
alâkası yoktur. Bakınız, okuyacağım efendim. Fusul 
ve mevadına ademi mutabakatından dolayı reddedilen
ler Maliye Nazırının rey ve muvafakati üzerine itti
haz olunacak Meclisi Vükelâ kararıyle tediye oluna
bilir ve kararı vaki Divana tevdi olunur. Eğer bunu 
Heyeti Vekile yapmamışsa kabahat Heyeti Vekilenin-
dir. Çünkü Ali Cenani Beyefendinin buyurdukları gi
bi efradı askeriyeyi üşütmüşlerdir. îşte Ali Cenani 
Beyefendi bunu burada söylemekle kendilerinin yap
mış oldukları bir işi burada söyleyivermiş oldular. 
(Vah vah sesleri.) 

ikincisi, memurlarla Vekil beyefendileri kıyas et
tiler ve onlar gibi istediler. Fakat düşündüklerini söy
leyince beraber düşündüğümüze ve bizi müdafaa et
tiklerine kani oldum. 

ALI CENANI BEY (Gaziantep) — Onu sizden 
başka söyleyen var, onu söyleyen yalnız siz değilsi
niz. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Tahkikatı evveliye fi-
. lân yapılır. Nihayet valiler hakkındaki meseleyi ele 
alalım. Efendiler! Bir karar çıktı. Şimdi bu kararın 

bir mahiyeti vardır ve filân madde ile mahkemeye 
gitmesi lâzımdır. Binaenaleyh bunu bizim bu mad
demiz bütün safahatı ile geçiriyor. O divanı Muha
sebat ki bizim namımıza vize yapıyor ve bunun üze
rinde encümeniniz ve Heyeti Celileniz işliyor ve me- v 

murlardan ayrı değildir diye vekillerin mesuliyetine 
bu suretle karar vermiş oluyoruz. 

ALt CENANI BEY (Gaziantep) — Mahkemeye 
de gidiyor. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Usul hakkında 
söz istemiştim. 

RElS — Efendim! Kifayet takriri vardır, okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 
Vükelâdan biri hakkında mesuliyeti mucip şikâyet 

vukuunda olunacak muamele Nizamnamei Dahilinin 
ondördüncü faslının 127 nci maddesinde sarahaten 
mevcuttur. Yanlış içtihat neticesi olarak deruhtei me
suliyetle para sarf eden bir vekilin yolsuz sarfiyatına 
Divanı Muhasebat Encümeni muttali olur ve Mecli
se raporunu verirse salifülarz madde mucibince hak
larında bir şubece tahkikat icra ve Meclise arz olu
nur. Neticede mesuliyet lâzım gelirse ki bu mesuli
yet, mesuliyeti maliye demektir. O halde Meclis 
tazminine karar verir ve mesele kalmaz. Nitekim, Zi
raat Bankası Müdüriyeti Umumiyesi maaşı hakkın
da Meclisin bir kararı vardır ve bu teamül olmuş
tur. Binaenaleyh encümen mazbatasının ikinci fıkra
sının reye vaz'ını ve indelicap Nizamnamenin sarahati 
dairesinde muamele olunmak üzere müzakerenin ki
fayetini teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

REtS — Efendim! Evvelemirde müzakerenin kifa
yetini reyinize koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kâfi görmeyenler ellerini 
kaldırsınlar... Efendim! ihtilâf hâsıl olmuştur. Tekrar 
reye koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen aya
ğa kalksınlar... Kâfi görmeyenler, lütfen ayağa kalsın
lar... Müzakere kâfi görülmemiştir, efendim. 

Efendim! Onbeş dakika teneffüs için celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Celse; saat : 4.20 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; saat: 4.35 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Eşref Bey (Diyarbckir), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Gcrülüyorki; 

bu mesuliyet meselesi uzaysp gidiyor. Bendeniz bir şe
kil teklif edeceğim. Kabul buyurulursa, bunu etra-
fıyle tespit etmek üzere Adliye, Kanunu Esasi, Diva
nı Muhasebat encümenleri birleşsin, buna bir şekli 
muvafık bulsun, Meclisi Âliye getirsin. Bu encümen
ler Teşkilâtı Esasiye Kanununu tetkik etsin ve bir 
şekil bulsun, Heyeti Celilenize getirsin! (Doğru ses
leri.) 

REİS — Efendim! Divanı Muhasebat Encümeni
nin teklifini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. Dördüncü maddenin fıkaratı hükmiyesine geçi
yoruz efendim. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Yine bu Usu
lü Muiıasebei Umumiye Kararnamesinin 23 ncü mad
desinde «Divanı Muhasebat sarfiyat taahhüdatında 
muttali olacağı yolsuzluklardan her üç ay nihayetinde 
sureti mahsusada tanzim eyliyeceği raporla Meclisi 
Umumiye arzı malûmat eyler.» deniliyor. Malûmu 
âlileri taahhüt yolsuzluğu ya taahhüdün icrası esna
sında veya sarfiyat esnasında veya sarfiyatın içerisin
de vukubulan yolsuzluklardır. Şimdiye kadar Divanı 
Muhasebat Hükümet tarafından mensup olduğu za
manlarda vizeden imtina edeceğine dair bir madde 
bulunmadığı için Divanı Muhasebat - ki raporlarını 
huzuru âlinize takdim ediyoruz - vize etmiş ve yalnız 
rapor vermekle iktifa etmiştir. Şimdiki Divanı Muha
sebat Heyeti Celilenizden müntehaptır. Onlar bu iç
tihada iştirak etmemişler ve demişlerki; taahhüt yol
suzluğu bir yolsuzluktur ve kanun suretinde bir yol
suzluktur. Bu yolsuzluğa Divanı Muhasebatın vize su
retiyle iştirak etmesi doğru değildir ve iştirak etme
miştir. Buna binaen, bu maddeyi tavzihen fıkralar 
takdim ediyoruz. Diyaruz ki: Mubayaat, inşaat, ihalât 
şerait ve mukavelâtı Devletçe müttehaz numunelere 
tevfikan tanzim olunur; taahhüt yolsuzluğundan dola
yı Divanı Muhasebat vizeden imtina ederki! Divanı 
Muhasebatın içtihadını tevsik ediyoruz. Ve Divanı 
Muhasebatın şimdiye kadar tuttuğu yolu tevsik ve tes
pit etmiş oluyoruz. Sonra arkadaşlarımızdan bazıla

rı bir fıkra daha teklif ediyorlar ki; o da Hükümetçe 
aktolunacak mukavelâttan onbin liradan fazla sarfi
yatı müstelzim olanlar makamatı aidesince kablelim-
za Divanı Muhasebata tasdik ettirilmedikçe muteber 
olmaz. Yani akalliyette kalan arkadaşlarımız diyorki; 
Hükümeti icraiye İcra Vekilleri veya herhangi bir ve
kil taahhüde girişeceği zaman onbin liradan fazla 
bir taahhüde girişecek olursa mukavelâtını daha evvel 
usul ve kanuna mutabakat noktai nazarından Divanı 
Muhasebata göstermelidir. Divanı Muhasebat bunu 
gördükten sonra taahhüt yolsuzluğu ileride vaki ol
maz. Mukavelenin akti dolayısıyle ve bu suretle ef
radın Hükümete karşı olan itimadı daha ziyade artmış 
olur. Çünkü Divanı Muhasebat usul ve kanuna tev
fikan mukaveleyi aktettirir. İleride müşkülât çıkmaz. 
Biz - akalliyette kalanlar - Hükümetin yapacağı, ka
nun dahilinde muameledir. Kanun haricinde muamele 
yapmak zaten Hükümetin salâhiyeti dairesinde de
ğildir. Binaenaleyh bu icraya taallûk eden bir iştir. 
İcrayı bu hususta takyit etmek istemeyiz diyoruz ve 
(C) fıkrasına taraftar olmuyoruz. Fakat diğer arka
daşlarımız onbin liradan fazla taahhütler için eshabı-
na emniyet ilga etmek ve ileride taahhüt yolsuzluğun
dan dolayı ve filân müteahhit işe giriştiğinden dolayı 
parasını alamadığı gibi Hükümetin nüfuzunu, haysi
yetini adeta efrat nazarında düşürmek gibi bir mesele 
tahaddüs etmesin ve tahaddüsüne de imkân kalmasın 
diye onlar mutlaka onbin liradan yukarı mubayaat 
için Divanı Muhasebat tarafından tetkikine taraftar 
oluyorlar. Bu üç fıkradır. Birincisinde, ikincisinde 
müttefikialeyhiz, mubayaat, inşaat ihalât şerait ve 
mukavelâtı Devletçe müttehaz numunelere göre tan
zim olunur ve bunların ne suretle ihale edileceğine 
dair de bir kanun vardır, ki bu kanun zannederim ruz-
namemizdedir. Bu. kanunu Hükümet de, Encümen 
de kabul etmiştir ve böyle bir kanun lâyihası elimizde 
bulunuyor. Bugün yarın müzakere etmek üzereyiz. 
İkinci fıkra, taahhüt yolsuzluğundan dolayı Divanı 
Muhasebat vizeden imtina eder. Çünkü taahhüt yol
suzluğu demek mukavelenin kanunsuz olup olmadığını 
ve usule muhalif surette yapılmadığını, yani efendi
ler hulâsa olarak şunu arz edeyim ki, kanunsuzluğu 
vize etmemek Divanı Muhasebatın hakkıdır. İşte bu-
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ftutl yani bu hakkın teslimini teklif ediyoruz. Kabu- j 
îünü rica ederim. 1 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Vehbi 
Beyefendi! Encümeni âlinizin fıkrayı hükmiye diye I 
derceîtiği şeyler kanun mudur, talimatname midir, I 
tefsir midir? ' I 

VEHBİ BEY (Karesi) — Meclisi Âlinin karar
larıdır. Ve elinizde matbudur. I 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim! Bu, Muhasebei Umumiye Kanununu tadil edi- 1 
yor mu? j 

VEHBİ BEY (Karesi) — Etmiyor efendim. 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Bir sual soraca

ğım bu, demin müzakere edilen mevada ait ahkâmı I 
havi değil mi? J 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hangisi efendim? 
ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bu taahhüt yolsuzluğun

dan mütevellit mesuliyetlerde deminki ahkâma az çok j 
taallûk eden yerleri vardır. I 

VEHBİ BEY (Karesi) — Deminki mesail, içtihada j 
müteallik mesaildir. Bununla alâkası yoktur. ] 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Divanı Muhasebat vize j 
etrriiyecek olursa acaba bundan Devletçe zarar tahad- 1 
düs edecek ahval vukuagelmez mi? Acaba bu ikinci j 
fıkra, bir daha şümullü bir surette tetkik edilse daha j 
iyi olamaz mı? j 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, zaten birinci 1 
fırkada mübayaat, inşaat ve mukavelât şeraiti Devlet- j 
çe müttehaz numunelere tevfik ve tanzim olunur di- j 
yoruz ve bunu da Hükümet, Meclisi Âliniz telâkkii I 
bilkabul etmiş ve eşkâl üzerinde oynamak üzere bir j 
kanun lâyihası gelmiştir. Bu kanunu müstaceliyetle j 
müzakere edilmek üzere ruznameye aldık. 1 

FERİT BEY (Çorum) — Muvazene Encümenin- ] 
dedir. | 

VEHBİ BEY (Karesi - Devamla) — Muvazenei 
Maliye Encümeninde imiş. Binaenaleyh böyle bir ka- | 
nun mevcuttur. Bu ise, bu kanunun haricindeki mu- j 
amelâtı vize etmeyecek demektir. | 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) —- Taahhütte deruhtei mesu
liyeti müştekim mevad olursa bu mevad, meselâ Dev- j 
letçe gayet... 

yEHBİ BEY (Karesi - Devamla) — Efendim, bu
nun için bir kanun çıkacaktır. Şimdiki halde kanun 
yoktur. Baı jcanunda -şekil tespit olunacak ve numune- I 
lere tevfikan bunların nasd olması lâzım geldiği bir 
kanunla tespit edilecektir. Kanun her halde bu sene 
Meclisten igeçaritecektir. Çünkü bunu Hükümet de 
&xm adjysr. .Meclis de arzu ediyor. Binaenaleyh ka- | 

nuna muhalif hareketi vize etmiyecektir, meselenin 
şekli bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Efen-
dim! Heyeti âliyenizin kararma iktiran ettirilmesi tek
lif olunan (A) fıkrasıyle zannediyorum Divanı Muha
sebatın vazaif ve salâhiyeti tevsi edilmiş oluyor. Mü
bayaat, inşaat, ihalât şerait ve mukaveîâtınj ve muka
velenin kavanini mevcudeye muvafık olup olmadığı 
noktasını da... 

VEHBİ BEY (Karesi) — O, gayet tabiî. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim. Divanı Muhasebata veriyoruz. 
Bendenizce Divanı Muhasebat heyeti ilmi hukukta 
mütehassıs zevat olmaktan ziyade umuru maliye ve 
bütçede mütehassıs zevat demektir. Bu cihetin tetkiki 
lazımsa, ya teşekkül edecek Şûrayı Devlete, yahut 
başka bir daireye havale etmek lâzım gelir. Bence 
her dairenin evsaf ve şeraiti lâzimeyi haiz hukuk mü
şavirleri vardır. Hukuk müşavirleri, herhangi bir dai
renin yapacağı mukavelenin ahkâmını, yani kavanini 
mevcudeye mutabakatını ve ademi mutabakatını tet
kik etmek vazifeleri icabatındandır. Binaenaleyh ben
denizce böyle mukavelât, ihalâtı şerait ve mukavelâtın-
da taahhüt yolsuzluklarından dolayı Divanı Muhase
bata vize etmekten imtina etmek hakkını vermek doğ
ru olmadığı reyindeyim . Bunu başka suretle temin 
etmek lâzım gelir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O halde Di
vanı Muhasebatı lağvedelim. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Yoo!. 
Divanı Muhasebatın daha birçok vazaifi vardır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hiçbir şey kalmadı. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Bir mu
kavele akti için bütçeye mevzu bir para var mıdır, 
mübayaat usulü dairesinde yapılmış mıdır, yapılmamış 
mıdır? Divanı Muhasebat buna bakacaktır. Binaena
leyh bu kadar çok işleri içinde göremeyecekleri işi de 
tevdi etmek doğru olmadığı kanaatindeyim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim; görülüyorki taahhüdat hususunda (A) fık
rası mucibince Devletçe ittihaz olunacak usuller hak
kında evvelce bir mukavele formülü tanzim etmek 
lâzım geliyor. Eğer ortada Usulü Muhakematı Hu
kukiye Kanununun 64 ncü maddesi olmasaydı bu ga
yet doğru bir şeydi. Yani bütün mukavelâtı tahtı ve
sayette tutarak ahkâmı esasiyeye mugayir olarak mu
kavele yapılmaması esasını 64 ncü madde kaldırmış
tır. Bazı şeyler müstesna olmak üzere yani bazı şirket
ler yapılmak için bunlar müstesna olmak üzere tara-
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îeyn istediği şeyleri yapabilir. Böyle 64 ncü madde 
gibi ortada gayet açık bir madde dururken mutlaka 
mukavele numunesi yapılacak demek doğru değildir. 
Kabiliyeti tatbikiyesi yok demektir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Halka teshilâttır. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Olamaz. Çünkü hukuku medeniyeye muvafık olsun, 
olmasın tarafeynin dermeyan edecekleri şeyler mute
berdir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Eşkâli vardır. 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 

Onun için bu yapılamaz. İkinci madde behemehal ka
bul edilmelidir. Yani Divanı Muhasebat vaki olacak 
taahhüt yolsuzluklarını vizeden imtina eder, bu kabul 
edilmelidir. Taahhüt yolsuzlukları demek, inşaatı gi
dip mühendis gibi muayene edecek değildir. Yani mu
teber olan inşaatın hangi noktasında para verileceği 
hakkında olan kuyuttur. Bu kuyuda muhalif hareket
leri vize edip etmemekte salâhiyettar olmaları lâzım 
gelir. Binaenaleyh birinci maddenin kabiliyeti tatbiki
yesi yoktur. İkinci maddeyi tespit etmek lâzım gelir. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Cevap vereceğim efen

dim. Sinop Mebusu Muhteremi Hoca Efendi Hazret
leri Divanı Muhasebata bu salâhiyetin verilmesi mu
vafık değildir, dediler. Divanı Muhasebatın salâhi
yeti vardır ve esasen bunu tetkik etmektedir. Meselâ 
Hükümet Zeyt'ten veya Ömer'den şu kadar bin okka 
buğday alınacaktır. Şu kadar bin okka buğdayın bu 
kadar miktarı şu kadar gün zarfında teslim edilecek 
ve şu kadarını da şu gün zarfında şu kadar para ve 
şu günde de şu kadar para verilmesi lâzımdır, diye 
bir mukavele aktetmişler bu mukavelenin hilâfında, 
müddeti gelmeden, mal teslim edilmeden para veril
me kisteniyor, işte bunu Divanı Muhasebat vize et
sin mi, etmesin mi? Böyle bir yolsuzluğa karşı mut
laka vize mi edilmek lâzımdır? Sonra Divanı Muha
sebat bunu tetkik etmesin mi? Bunu nasıl mukavele 
üzerine aldınız, nasıl yaptınız, ne üzerine tahakkuk 
ediyor? Milletin verilecek olan bir parası neye istina
den verilecektir? Diye sormasın mı? Tabiîdir ki muka
veleyi alacak, tetkik edecektir. Binaenaleyh bunda 
mesele yoktur ve eylevm etmektedir. Yâlnız vizeden 

i mtina etmesi meselesi ikinci Divanı Muhasebat yani 
müntehap Divanı Muhasebat tarafından tatbik edil
mekte olan bir usuldür ve gayet doğrudur. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Mubayaa kelimesi orada zaittir, o keli-

* menin manası yoktur. 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — İhalât nasıl yapılacak? Yine muka
vele için de, ihalât da... 

VEHBİ BEY (Devamla) — Hayır efendim; çar
şıdan beş, on kuruşluk bir şey alacak, manasına de
ğildir, külli mubayaadır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Onun bu
rada manası yoktur. 

VEHBİ BEY (Devamla) — İnşaat ve ihalât. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) —O halde 
mubayaa kelimesini kaldır. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Pekâlâ! 
REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Fık

raları ayrı ayrı okuyup reye koyacağım. Mubayaat ke
limesini encümenin teklifi üzerine siliyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır encü
men kabul etmiyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; 
bendenizce (A) fıkrası hâsılı tahsilden ibarettir. Esas 
itibariyle münakaşa kanunu bu maksadı temin etmiş
tir. Bir numune tutulacak o numune üzerine münaka
şalar, müzayedeler irca edilecektir, bu idarî bir mese
ledir. Bu tespit olunabilir. Fakat mubayaa kelimesi
nin ihalât, inşaat gibi numunesi olabilir mi? Mubayaatın 
mukavele numunesi mevcut olabilir mi? Mukavele ile 
inşaatın ihalenin ne kadar ayrı ayrı şeyler olduğunu 
Heyeti Celileniz takdir buyurmaz mı? Vehbi Beyefen- x 

di ne demek istediğini çok güzel takdir buyurarak mu
bayaatın burada manasız olduğunu ve buradan çık
ması lâzım geldiğini kabul buyurdular. İtiraz buyurul-
du ki, kaldığı takdirde ne olacak? Meselâ: 150 lira
lık bir şey mubayaa edilecek ne olacak, yüz lira
lık bir şey için mukavele mi yapılacaktır? Çarşıdan 
alinacaktır. Münakaşa ve İhale Kanununun tayin et
tiği miktar ne kadarsa, beş liralık, on liralık, yüz lira
lık miktar her ne kadarsa bu pazarlık suretiyle alınır
ken bunun için herhalde bir şekil olmak lâzımdır, mu
kavelename lâzımdır. Bu tarafeynce imza edilecek
tir. Böyle bir şeye imkân var mıdır? Mubayaa keli
mesinin burada yeri yoktur. Zaittir. Mukavelâtın Di
vanı Muhasebata gitmesi, zaten eskidenberi cari olan 
bir usuldür. Hattâ mukavelenamelerin evrakı sarfiye 
ile beraber muhasebeye gitmesi değil, hini tanziminde 
dahi muhasebei umumiyece görülmesi ve Maliye Ve
kâletince muvafakat edilmesi iktiza eder. Bu Muhase
bei Umumiye Kanununun sarahati' iktizasındandır. 
Divanı Muhasebata sarfı esnasında gidecektir. Ancak 
bunu bir inzibat altına alıyor. İnşaatta anlarım. Ta-
ahhüdatta da anlarım. Fakat mubayaatta yeri yoktur. 
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Mubayaanın tayyı lâzım gelir. O vakit nasıl tatbik 
edilecek? (Hayır sesleri) Hayır diyen zevata soruyo
rum. Tasavvur buyursunlar ki on liralık bir şey alın
dı. Bunu burada nasıl tatbik edersiniz? Binaenaleyh 
bu kelime manasızdır. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Divanı Mu
hasebat Reisi beyi de dinleyelim. Bunun için bir esas 
vardır, diyor. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; mubayaat ma-
lumuâlinizdir ki yedivahit, mahrem kalması icap eder
se münakaşa ve müzayede ile değil, Heyeti Vekile 
kararıyle alınabilir. Yüzbin liralık bir şeyin tarzı mu
bayaasına dair olan bir şey için mukavele aktetmek 
lâzım değil mi? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mukavele, 
Mubayaa Kanununda bunun için ahkâmı kâfiye mev
cuttur. Fakat mubayaa edilerek yüzbin liralık şey, mu
hakkak mahrem kalması icabeden bir şeydir. Yoksa 
onu münakaşa Kanunu bırakmamıştır. Behemehal 
Devletçe mahrem kalması icabeden bir şeydir. Orta 
yere nasıl numunesini çıkaracaksın? Burada mutlak 
olan şey mubayaattır. Ahkâmı istisnaiyenin yeri yok
tur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Mubayaat, in
şaat ve mukavelât şeraiti Devletçe müttehaz numu
nelere tevfikan tanzim olunur. Bu fırkadan mutlaka 
mubayiat, mukavelâta merbut olacaktır manası çık
maz. Şayet mubayaa için bir mukavele yapılmışsa o 
mukavelât Devletçe müttehaz mukavelelere muvafık 
olacaktır demektir. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — Bu tef
sirdir, Hakkı Tarık Bey; zatıâliniz böyle tefsir eder
siniz. Her vilâyette münferit bir vize memuru vardır. 
O da başka suretle tefsir eder. Başka türlü telâkjci 
eder. Yarın Van'da, Adana'daki vize memuru, mura
kıp, zatıâlinizin aksi bir telâkkide bulunur da muba
yaa numunesi merbut değildir, masrafı tehir ettim 
ve benim içtihadım budur, böyle anlıyorum, mubayaa 
kelimesinin başka manası olmaz derse... 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Mubayaat müs
takil bir kelime değildir efendim. Mubayaat şeraite 
bağlı bir kelimedir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Mubayaat kelimesinin 
ihalâtta dahil olmasına nazaran sarfınazar ettik. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ne oluyor 
efendim? 

REİS — Efendim; Encümen mubayaat kelimesi 
ihalâtta dahil addederek kaldırıyor. 
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AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Söz isti
yorum. Efendim. Benim sözüm, burada beyanı mü
talâadan ziyade istizahi mahiyette olacaktır. Hasan 
Beyefendi buyurdular ki; mubayaat kelimesinin (A) 
fıkrasında manası yoktur; mukayyet değildir. Encü
men; ihalât kelimesi içerisinden mubayaat hüküm ve 
manası mündemiç olabileceğinden Hasan Beyin tek
lifinin kabul edilmesinde gaye itibariyle mahzur yok
tur, dediler. Yoksa mubayaatın sırf inşaat ve ihalât
ta olduğu gibi bunların şerait ve mukavelâtı; numu
neleri esasına tevfikan tanzim olunur. Esasından fe
ragat etmiş değildir. Evvelâ bunu encümenden soru
yorum. Anlayışım gibi mi kastetmişler de feragat et
mişlerdir? 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Öyle. 
AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Şu halde 

Hasan Beyefendiye tevcihi sual etmekliğim icabeder. 
Hakikaten Hükümetçe yapılacak mubayaat ekseriya 
alelitiyat yapıldığından mubayaat ihalâta girebilir. 
Fakat bazan da Hükümetin mubayaa ettiği malzeme 
vardır. Meselâ Sivas hattı için lâzım olan malzemei 
inşaiyenin bir kısmını Hükümet re'sen bir yerden mu
bayaa edebilirdi. O takdirde müttehaz numuneye tev
fikan mubayaa edilmesi lâzımdı. Eğer böyle ise ki 
bendeniz hüküm tespit etmiyorum. Sözlerim istizahi-
dir. Böyle ise inşaat hakkında da aynı mütalâa varit
tir. Hasan Beyefendi ne için bunu inşaatta kabul edi
yorlar da mubayaatta kabul etmiyorlar? Hükümet yir-
mibeş lira kıymetinde bir baraka inşa ettirebilir. Bu
nu kendisi de yapabilir. Başkasına da yaptırabilir. 
50, 100, 200 lira ne olursa olsun. Miktar o kadar 
müessir "değildir. İsterse beşyüz kuruşa kadar insin. 
Mubayaa, mubayaadır. İnşaat, inşaattır. Yani mu
bayaat ile inşaat kıymetinin istiksar ve istisgarında ta
mamen muvazi giden iki hâdisedir. Beş milyon lira
lık, beşyüzbin liralık, yüz liralık da mubayaa olabi
lir. Beş kuruşluk inşaat da olabilir. Tamiratı da in
şaat meyanına koyabiliriz. Bir arkadaşımızın fısılda
yıp da kulağıma geldiği gibi cam taktırmak, çerçeve 
taktırmak da bir inşaattır ve çok defa vakidir. Devairi 
Hükümet yirmibeş lira kıymetinde ufak bir şeyi de 
müteahhide vermiş ve inşa ettirmiştir ve kendisi de 
yaptırmıştır. İnşaatta lâzım oluyor da, mubayaatta 
niçin lâzım olmuyor? Bu ciheti izah buyursun. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMÎ BEY (Gü
müşhane) — Efendim, bendeniz arkadaşımızın sual
lerine yalnız bir maddei kanuniyeyi okumakla cevap 
vereceğim. 

Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesi: 
Devairi Devletçe yapılacak mubayaat ve ihalât bilmü-
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nakasa icra olunur. Şeraiti münakaşanın ilânı ile 
ihalei katiye arasındaki asgarî müddetler onbin lira
ya kadar bir ay, fazlası için iki ay ve her nevi mevadı 
emtiai ecnebiye için üç aydır. Bu hususta Heyeti Ve-
kilece bir talimatname tanzim olunacaktır. 

Berveçhizir hususat işbu kaydı kanuniden müstes
nadır : 

A) Hükümetçe hafi tutulması icabeden mevat; 

B) Yedivahidin tahtı tasarrufunda bulunmak iti
bariyle münakaşa icrasına imkân olmadığı Heyeti Ve-
kilece taayyün eden mevat. (Bin liradan dûn olan her 
nevi muamelât pazarlık suretiyle tedarik olunabilir.) 

Bendeniz burada mubayaat kelimesinin manasız 
olduğunu ve burada bir hüküm ifade etmediğini söy
lemekle beraber bu maddei kanuniyeyi gözönünde bu
lundurarak neticeyi ifade etmek maksadıyle arz et
tim. Bin liraya kadar mubayaata kanun müsaade et
miştir. Ondan fazlasına zaten müsaadatta bulunmamış
tır. İhalâtta da aynıdır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şu halde? 
ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De

vamla) — Şimdi bu fıkra ile bu kanunu tadil mi edi
yorsunuz? Vehbi Beyefendi buyurdular ki Hayır ta
dil değildir. İdarî bir karardır». İster mubayaatta ol
sun ister ihalâtta olsun bu kanunun ahkâmı diğer bir 
kanunla tağyir ve tadil edilmedikçe bakidir. Binaena
leyh; bin liraya kadar olan mubayaat; kanunun mü
saadesi dahilinde hiçbir numuneye tevfik edilmeksizin 
âmiri itanın mesuliyeti altında cereyan etmektedir ve 
etmesi lâzımdır. Eğer bunlar için de bir numune tut
mak, bu gibi mubayaat için de bir formül hazırlamak 
ve beş kuruşluk bir şey alındıkça onu takip etmek, 
lâzım gelirse bunun hayat ve tatbikatta ne kadar müş
kül olduğunu Heyeti Celileniz tasavvur buyurursunuz. 
Binaenaleyh kanun gayet vazıhtır. Ve her türlü müş
külü halletmiştir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Bir sual 
soracağım efendim; içtima ettikleri maddei kanuniye-
de kendilerinin okudukları gibi mubayaat ve ihalât 
yan yanadır. Şu halde (A) fıkrasında mubayaatı faz
la görüp de neden ihaleyi fazla görmüyorlar. Beş ku
ruşa inip de meseleyi istiskal etmek tarzı doğru de
ğildir. Beş kuruşluğu da ihale olabilir. Biz kanun ya
pıyoruz. Beş kuruşluk kalem, nasıl alındığını ben de 
memuriyetim dolayısıyle bilirim. Benim sorduğum 
şey, sırf mantıka müstenittir. Beyefendiden şu fık
radaki «mubayaat ve ihalât» tan niçin birini terk ve 
diğerini iltizam ettiklerini sorduğum zaman bana şu 
maddei kanuniyeyi okuyarak cevap verdiler. Dediler 

ki: «Kanun vardır. Sarihtir ve sarahati kanuniyehin 
kifayetinden dolayı mubayaatta lüzum yok.» Binaena
leyh; (A) fıkrası aleyhinde bulunmak lâzımdır. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gümüş
hane) — Efendim; bir şey ihale edebilmek için evvelâ 
ya münakaşa veya müzayede lâzımdır. Encümenin 
teklif ettiği (A) fıkrası ise muayyen bir şekil değildir. 
Halbuki mubayaa, ihaleye dahil değildir. Bendeniz, En
cümenin bu husustaki telâkkisine iştirak etmiyorum. 
İnşaat başkadır, ihalât başkadır. Tamirat hususunda 
kanunun tayin ettiği bin liradan dûn tamiratın da bu 
maddenin dairei şümulünden hariç kalması evleviyet-
le lâzım gelir. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
bunu Encümenle anlaşmak icap eder. Çünkü : Zabıtla
ra mütenakız ifadeler girmiştir. Atiyen maddei ka-
nuniyenin nasıl tatbik edileceği mucibi iştibah olacak
tır. 

REİS — Efendim; tadil teklifi vardır, okunacak
tır: 

Riyaseti Celileye 
(A) fıkrasının berveçhiati tadil ve kabulünü teklif 

ederim : 
A) İnşaat, ihalât, şerait ve mukavelâtının kavanin 

ve nizamata muvafık olarak tanzimi lâzımdır. 
Konya 

Eyüp Sabri 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; müsaade buyu
rursanız cevap vereyim. Zaten Encümeniniz; esbabı 
mucibe mazbatasında dermeyan ettiği veçhile hilafı ka
nun mukavele aktetmek esasen kanuna münafidir. Ka
nun hilâfında mukavele aktedilemez. Kanun dahilin
de yapılacak mukavelenamelerin yeknesak olması için 
birer numunesi lâzımdır, dedik, Nitekim idarei hususi-
yelerde vardır. Vaktiyle İstanbul Hükümeti; idarei 
hususiyelerin yapacakları mukaveleleri ve verecekleri 
imtiyazlar için esasen numuneler tabettirmiştir. Bu 
numuneleri raptetmiş, kitap tarzında paket yapmış ve 
vilâyata göndermiştir. Devlet işlerinde de böyle yekne-
sakı temin edilsin diye böyle numuneler yapılmasını 
teklif etmişizdir. Binaenaleyh bu fıkra ile bizim hede
fimiz başkadır. Hoca Efendinin teklifleri başkadır. 
Zaten mukaveleler kanun dahilinde olacaktır. Kanun 
haricinde olursa o parayı hiç kimse tesviye etmez ve 
vize etmez. 

REİS — Eyüp Sabri Efendinin takririni nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri.) 

(Konya Mebusu Eyüp Sabri Efendinin takriri tek
rar okundu.) 

— 50 — 
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REİS —» Efendim; bü takriri imzan dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın... Nazan dikkate alınmamıştır. 

Efendim; Encümenin tespit ettiği fıkra okunacak
tır, . . 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Mubayaat yok. Madde 
gayet sarihtir. «İnşaat, ihalât» numunesine tevfikan 
tanzim olunur, deniyor. Çünkü oradaki ihalâttır ve 
bin liradan dûn olanlar hakkında kanun gayet sarih
tir. 

REİS — (A) fıkrasını okuyoruz : 
A) İnşaat, ihalât şeraiti ve mukavelâtı Devletçe 

müttehaz numunelere tevfikan tanzim olunur. 
Efendim; <A) farkasmı kabul edenler el kaJdırsm... 

Kabul esleyenler el kaktırsın... Kabul edilmiştir. 
B) Taahhüt yolsölukiarıfidan dolayı Dîvanı Mu-

faasebat vizeden imtina eder. 
REİS — (B) fıkrasını kabul edenler el kaldırsın... 

Kabul «tmeyenier el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
<C) fıkrası Jaatbu olarak gelmemiştir. Sonradan 

yazılmış bir şekildedir. 
VEHBİ BEY (Kar*si) — O afcailiyetin fikridir. 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Akalüyetin fik-

ri reye konmaz. 
AHMET REMZİ BEY ^Gaziantep) — Ekseriyetin 

fikridir. 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; Encümende bir 

arkadaşunız daha vardır. İmzada bulunamadı. Onun 
için arada tesavi hâsıl oldu. Şefik Bey, Encümenin 
bütün müzakeratında ta bidayetinden sonuna kadar 
bulundu. İmza edeceği sırada rahatsız oldu ve İstan
bul'a gitti, İmza edemedi. Burada Şefik Bey de da
hil olduğu halde ekseriyet teşkil ediyorlardı. Müker-
rem Beyle bendeniz akalliyette idim, onbin liradan faz
la olan mukavelenamelerin behemehal Divanı Muha
sebattan geçmesini teklif ediyorlardı. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Bir noksan kaldı. İcrayı da doğrudan 
doğruya Divanı Muhasebata vermeli. 

REİS — Efendim; Encümenin ekseriyeti tarafından 
tespit edildiği anlaşlıan bir (C) fıkrası vardır. Oku
nacak. 

C) Hükümetçe aktolun&cak înukaselâttan on li
radan fasla sarfiyatı müstslzirn olanlar makamatı ai-
desince fcabteiîraza Dibanı Muhasebata lastik ettiril-
medikçe muteber olmaz, {Ret Besteci) 

REİS — Evvelce bu filem, amt&uunda atmadığı 
için arkadaşlar bunun içm söz «öyfcmemişlerdi. 

(C) fıkrası yma fıkra olunca yemden müzakere aç
mak lâzımdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — îteye koyun, 
reddedelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; Divanı 
Muhasebat sarfiyatı kontrol eder. Fakat Hükümetin 
icraatını kontrol etmez. Bu Hükümetin icraatına va
ziyed etraek demektir ki hiçbir zaman doğru değildir. 
Meselâ: Divanı Muhasebat; mukaveleyi de böyle ya
pacaksın şöyle yapacaksın derse doğrudan doğruya 
Maliye Vekâletinin, Ziraat Vekâletinin yerme otursun. 
Nasıl olur? 

Divanı Muhasebatın şiddetle kontrol etmesi taraf-' 
tarıyım. Nitekim diğer şeylerde dermeyan ettim. Fa
kat Hükümet, yapacağı mukavelenamenin hakimi 
mutiâkıdır. Eğer Divanı Muhasebat tatbikatta kava-
nme, bütçeye muhalif bir şey görecek olursa derhal 
vaziyed eder. Fakat İcraatta vaziyed edemez. Hükü
metin icraatma müdahale edemez. Müdahale ettiği 
zaman Hükümet makinesi durur. Hükümet makinesi 
durmamalı işlemelidir. İşlerden mesuliyet yaparsa ya
kasına yapışmahdır. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
(C) fıkrasının Hükümetin icraatın* takyit «der mahi
yette olduğunu ifade ettiler. Esasen (B) fıkrasını 
kabul ettikten sonra (C) fıkrasının lüzumu kendili
ğinden tahakkuk etmiş olur. (B) fıkrası, taahhüt yol
suzluklarından dolayı Divanın vizeden imtinamı ka
bul etmiştir. «Taahhüt yolsuzdur.» demek ne dernek* 
tir? Kanuna muhaliftir. Şu halde vaziyet ne olacak
tır? Kanuna muhalif olan bir taahhüt Divana .geldiği 
zaman Divan vize etmem diyecektir. Yani Hükümetin 
kabul ettiği ve altına imza ettiği taahhüt makbul 
olmayacaktır. Ve bittabi yürümeyecektin Muteber ol
mayacaktır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Hangi ka
nuna muhalif olacak? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Kavanini 
Maliyeye, usulü muhasebe kanununa; 

MAZHAR MÜFİT BEY <Deftizh) — Hay», büt
çe kanonuna muhalif olarsa olur. Kontrol verilmemiş
tir Divanı Muhasebata. 

AHMET REMZİ BEY <Gaaantep) — Divanım-
wk hikmeti vücuda, Heyeti CelMenizin bilcümle malî 
muamelatım murakabedir. Yoksa şu sarfiyata, bu 
sarfiyata ve bütçede feaîunan rakamlara taalluk etmez. 
Bilcümle malî muamelâta taalluk eder. Onun için 
müsaadenizle iki öoktayı arz «deyim. Bîr defa Hükü
metin gayri kanuni mukavele aktetmesi îhtimafi yok 
değüdir. Vâtâbr ki Divana geldiği vakit Divan onu 
«ize öbmeyecektir. Bu takdirde Divana gelen ve rvA 

—m — 
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olunan tahahhüt ve mukavele ne olacaktır? Encümen
de ekseriyetle kabul olunan «C» fıkrası unutulmuş
tur. Sehven mazbataya derç edilmemiştir. Onun için 
arz etmeye mecburum. Hükümetin aktettiği mukave
lenin Divanca ret edilmesi ehemmiyetli iki mahzuru 
dairdir. Bunlardan birisi, Hükümetin haysiyeti mev
zubahistir. O takdirde ne olacak? Mukavele imza 
edilmiş, Divan kanuna muvafık değildir diye imza 
etmiyor. Ne olacak? Hükümet bundan başka karşı
sında salâhiyetine istinaden mukavele aktetmek için 
davet ettği şahsın hukukunu ihlâl etmiştir. Bu hukuk 
ne olacaktır? Efendiler! Kanuna muhalif taahhüt 
madem ki vize edilmiyor, şu halde bu iki cihetten 
hükümetin mukavelâta girişmesi artık mucibi tered
düttür. Yani herkes Hükümetin imza ettiği bu muka
vele acaba Divanca ret mi edilecek diye tereddüt ta
şır. Bu cihetten Hükümetin haysiyeti mevzubahistir» 
İkinci cihetten eşhas karşısındaki Hükümeti salâhi
yeti kâfiye ile mücehhez bileceğinden onunla mu
kavelâta girişmiş ve taahhüdünü kabul etmiş hatta o 
cihetten bazı sarfiyat dahi yapmış olabilir. Onun hu
kuku ne olacak? Bendenizce madem ki Heyeti Âli-
yeniz (B) fıkrasını kabul etmiştir, yani kanuna muha
lif taahhüt madem ki vize edilmiyor, şu takdirde me
sele yoktur. Üçüncü fıkra ki: (C) fıkrasıdır. Onun da 
kabulü lâzımdır. 

RElS —- Efendim; «C» fıkrasını tekrar okuyaca
ğız. (;«C» fıkrası tekrar okundu).. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Efendiler; fevkalâde yanlış bir yol üze
rinde yürüyoruz. Mesuliyet nerededir, kimin üzerin
dedir? Divanı Muhasebat Hükümetin bir amiri mi
dir, yoksa bir murakıbı mıdır? İcraata doğrudan doğ
ruya müdahale ederse vaziyet ne olur? Hükümette 
mesuliyet kalır mı? Çok rica ederim. Böyle mesele
yi yalnız bir noktadan yürütmeyelim. Kabul edilen 
(A) fıkrası bir numune ifade etmiştir. Şu numune 
veçhiyle münakaşa işleri yapılacaktır denmiştir ve 
diğer taraftan münakaşa ve ihale işleri için bir kanun 
yapılmıştır. Bu kanunu tevsian tanzim edilen ikinci 
bir kanun lâyihası Heyeti Celilenizin ruznamesinde-
dir. Elde mevcut sarih bir kanun oldukça, numuneleri 
de (A) fıkrası ile tayin ve tespit ettikçe artık Divanı 
Muhasebat ben bunu gördüm, sen bu işi yapmaya
caksın derse efendiler böyle bir iş olur mu? Böyle 
icra ve böyle Hükümet olur mu? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) —/Vize et
mezse ne olacak? 

REİS — Efendim; ilâvesi teklif olunan (C) fıkra* 
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye 

koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın^ Kabul 
edilmemiştir. 

Beşinci maddenin fıkrasına geçiyoruz : 
Fıkra - 14 §a.ban 1337 ve 15 Mayıs 1335 tarihli 

mülkiye harcirah kararnamesinin mevadı muvakkate 
faslının tadili hakkındaki 16 sefer 1337 ve 10 Teşrini
sani 1335 tarihli kararnamenin üçüncü fıkrası bade
ma tatbik edilmez. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; beşinci mad
de maktu harcirahlar hakkındadır. Harcirah kararna
mesinin üçüncü maddesinde memuriyeti asliyesi ol
sun olmasın bir hizmeti mühimme ve müstacele ile 
muvakkaten bir tarafa gönderilenlere dairei iadesi
nin takdiri ile yevmiye yerine ücreti maktua veya 
şehriye verilir diyor. Buna karşı biz diyoruz ki son 
harcirah kararnamesi memurinin herhangi bir yere 
gittiği zaman alacakları seyahat, ikamet yevmiyesini, 
masarifi zaruriye ve hakikiyesini vesair harcırahını 
her suretle hesap etmiştir. Böyle olduğu takdirde mu-
havvel harcırah meselesi yolsuzlukları mucip oluyor, 
bilhassa tetkik ettiğimiz cetvele göre doğru bulma
dık. Hükümetçe yeni bir harcırah kararnamesi tan
zim edileceği söyleniyor. Temenni eedriz onu biran 
evvel getirsinler. Fakat tanzim ve tatbik edilinceye 
kadar bu madde tatbik edilmesin bunu rica ediyoruz. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Kaç bin lira veril
miş, ve kaç bin liraya kadar verilecek? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Efendim; bizim al
dığımız cetvelin bütün devairde Maliye, Dahiliye, 
İmar, Müdafaa, Ziraat, Nafıa, Ticaret, Maarif, Sıh
hiye ve Muaveneti İçtimaiye, Adliye, İktisat Vekâlet
leri, Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi, 
Ankara Defterdarlığı. Yekûnu 40 836 liradır. Mak-
tuan verilen kısımlar. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Hiç olmazsa beş 
yüz liradan fazla olanları okusunlar da dinleyelim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; muvazzaf me
murine verilen maktu harcirah.. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Maktu harcirah olur 
mu? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Kararname 
deniyor. Ve kararnamenin üçüncü maddesi badema 
tatbik edilmez deniyor. Tatbik edilmez demek, o ka
rarnamenin o fıkrasını ilga demek değil midir? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Değildir. 
HAKKI TARIK BEY — Bir kararla kaldırıyo

ruz. Karar kanun mahiyetinde midir? 
VEHBİ BEY — Tıpkı karar kanun mahiyetinde

dir. 
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HAKKI TARIK BEY — O halde eşkâli kanuniye-
sinin bulundurulması icap etmez mi? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; biz size es
babı mucibesiz arz ediyoruz. Lüzumsuz yere bir zatın 
takdirine kalıyor. Kanunun tespit ettiği şekle göre 
verilemiyor. Meselâ bugün için maaşı şu kadar olana 
şu kadar kuruş yerilecek veyahut filan yere gidene 
şu verilecek diye bir şey yoktur. Sana beş yüz lira 
verdim. Git İstanbul'da otur. Bin lira verdim, git filân 
yerde otur diye takdire müsait bir vaziyettedir. Pa
ramızı tasarruf edeceğimiz bir sırada böyle tak
diri sarfedilmesini Encümeniniz muvafık bulmadı. Ve 
Heyeti Celilenize bunun biran evvel tashihini teklif 
ediyor. Muvafık değilse zatıâliniz reyinizi vermezsi
niz. 

REİS — Ali Şuuri Bey sualinizi sorunuz! 
ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Beş yüz liradan 

yukarısı okunsun kâfidir. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Heyeti Celileniz karar 

verirse okurum. Fakat Encümeninize itimat buyurun. 
Biz tetkik ettik. Sarfedilen kırk bin liradır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Okunsun 
efendim. İtimatla olur mu bu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY — Kanuna tevfikan yapılmış. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evet kanuna tevfikan 
yapılmıştır. Okunmaktan sarfınazar ediniz. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — 
Okunsun efendim; 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim reye konsun. 
Okunması kabul edilirse bendeniz okurum. (Okun
sun sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Vakitsiz ezan oku
maya çıktılar. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Şimdi efendim; beş yüz 
liradan fazla olanları okuyorum. (Hepsini okuyunuz 
sesleri) Hepsini okumak mümkün mü efendim? Saba
ha kadar bitmez. Düyunu Umumiye Komiseri Zekâi 
Bey 160 lira 40 lira da yol parası almış 200 lira, Dü
yunu Umumiye Bütçesinin tetkiki zımnında. 340 da. * 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Kaç gün 
oturmuş? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Günü muayyen değil. 
Maliye levazım müdürü Fuat Bey 190 lira almış, İs
tanbul'a gitmiş sayım kanunu vesaire zımnında. Bu
rada günü yoktur. Darphane Müdürü Cemil Bey 
meskukât için gelmiş günü yoktur. 100 lira, bu uzun 
gidecektir. Müsaade ederseniz külliyetli olanları oku
yayım. Adliye müsteşarı sabıkı Tahir Bey «2 000» 

lira. Müşavir vesaire celbi için. Maliye Vekili Bey 
bazı hususatı maliye hakkında «600» lira. Düyunu 
Umumiye Komiseri Zekâi Bey, taksimi düyun için 
otuz gün oturmuştur. «442» lira. Maliye müfettişi 
Şükrü Bey 300 lira almış, Düyunu Umumiye me
selesinden. Ankara'ya gelen, muamelâtı nakdiye mü
dür muavini Ferit Bey 300 lira kaç gün kaldığı malum 
değil. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY — Hâlâ oradadır. Üç ay. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Dahiliye Vekâleti: 195 
lira nüfus müdürü Abdulmuttalip Bey. İstanbul'da 
Rumların mübadelesi zımnında, Dahiliye Vekili ma
iyetinde jandarma mülâzımı evveli Arif Beyefendiye 
mühim ve müstacel vaziyetinden dolayı 298 lira, 93 
lira odacı Ömer Ağaya, Dahiliye Vekili maiyetinde 
mühim ve müstacel vaziyetinden, Dahiliye Vekili 
maiyetinde nüfus müdürü umumisi Abdulmuttalip 
Bey 412 lira. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O da mı mü^im 
ve müstacel? 

VEHBİ BEY (Devamla) — Mühim ve müstacel 
vaziyetinden dolayı, Hukuk Müşaviri Edip Bey 412 
lira. Mühim ve müstacel vaziyetinden dolayı, Dahi
liye Vekili Recep Bey 1 297 lira mühim ve müsta
cel vaziyetinden dolayı, Dahiliye Kalemi Mahsus Mü
dürü İsmail Bey 412 lira mühim ve müstacel vazi
yetinden dolayı, Dahiliye Emniyeti Umumiye Mü
meyyizi Rüknettin Bey 30 lira mühim ve müstacel va
ziyetinden dolayı, Kalemi Mahsus Kâtibi Ekrem 
Efendi (312) lira mühim ve müstacel vaziyetinden 
dolayı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Dahiliyeyi Istanbu-
la mı naklettiler. *" 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim; yalnız 
Heyeti Celile bunun aynen zabta geçmesine karar 
versin kâfi. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Okunmayan 
bir şey zabta geçer mi? 

REİS — Efendim; hatip okuyor. Heyeti Celilenin 
kararı yoktur. Okunmasına arzu gösterdiler.. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
kitaba uydurmuş, sarfetmiş. Okumakta ne mana var? 
(Devam sesleri). 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Sar
fiyatı vakıada aranılacak cihet kanuna muvafık olup 
olmadığı cihettir. 

VEHBİ BEY (Karesi) '.— Efendim; elde bir ka
nun vardir. Bendeniz bu kanuna istinaden vukuhülan 
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sarfi ya'; takrire bağlı olduğu için doğru olmadığını 
arz ettim. Ve siz ısrar ettiniz ve yüksek yekûnları arz 
ettim. Yekûnu umumisi (40 000) liradır. Ne verenler, 
ne de alanlar bu kanuna göre mesul değidirler. Bu
nun için bu kanunun hükmünü izale etmek ve bu za-
ı'ann temadisine meydan vermemek lâzımdır ve bu
nun için bu fıkrayı da bugün için arz ettik. (Doğ
ru sesleri). 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — Mev
cut ve meri olan harcırah kanununda iki şekilde har
cırah tespit edilmiştir. Biri nispî, diğeri maktudur. 
Maktu olan da iki kısımdır: Biri dahili memlekette, 
biri hariç memlekettedir. Hariç memlekette olan kı
sım ayrı bir maddedir ki Encümen o maddeye temas 
etmemiştir. Aynen hükmünü ipka etmiştir. Bu hu
sustaki takrirleri doğrudur. Memleket dahilinde ma
fevkin takdiri ile maktu harcirah verilmesini temin 
eden Harcirah Kanununun 3 ncü maddesinin ilgasını 
teklif ediyor. Veyahut tayyını teklif ediyor. Veyahut 
tatbik edilmemesini. Tatbik edilmemesi ile tayyı tabiî 
aynı manayı ifade eder. Bendeniz evvelâ bu teklifle-
rindeki şekilden bahsedeceğim, sonra şekle ait neva-
kıstan bahsedeceğim. Malumuâliniz bir kanunun bir 
maddesinin hükümsüz bırakılması bir kanun ile olur. 
Mevzuubahis olan meselenin bir kanun olmadığını da
ha evvel kendileri de Encümen namına beyan buyur
dular. İdarî mukarrerattır buyurdular, Meclisi Âlinin 
kararlarıdır buyurdular. Muvazenei Maliye Encüme
ni de aynı lüzumu hissederek Heyeti Celilenize tak
dir ettiği Muvazene kanunundaki bu maddenin tayye-
dilmesi için bir madde teklif ediyor. Müsaadenizle 
arz edeyim ki o teklifte de noksan vardır. Bu tek
lifte de noksan vardır. Maktu harcirahlar daima 
hazinenin aleyhine olmaz. Çok kere de lehine olur. 
Eğer bir karar almak lâzım gelirse, Muvazene kanu
nundaki Bu maddenin, tadili lazımsa maktu harci
rah, nispî harcirah miktarını tecavüz edemez diye ka
rar almak lâzım gelir. Çünkü hazinenin lehine de 
vaki olmuştur ve olmaktadır. Yüksek tahsisatla istih
dam edilen mütehassıslar ve fen memurlarının mem
leket dahilindeki seyahatlarına nazaran eğer tahsisat
ları nisbetinde harcirah vermek lâzım gelse gayet azim 
bir para gider. Halbuki Vekâletler bunlara daima bu 
maddeden istifade ederek, bir miktar tayin ederek 
masarifi zaruriyelerine tekabül edecek miktarda mak
tu harcirah veriyorlar. Eğer nispî harcirah verilecek 
olursa maktu harcirahın dört, beş bazan on misli 
fazla harcirah vermek lâzım gelir. Binaenaleyh karar 
almak lâzım gelirse alınacak karar maddenin tayyı 

değil, maktu harcirah nispî harcirahın miktarını teca
vüz edemez şeklinde olabilir. (Kabul sesleri). 

VEHBİ BEY (Karesi) — Encümen bu tadili kabul 
ediyor. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — Bu 
tadili yaparken de bir kararla değil, muvazene ka
nuniyle veyahut müstakil bir maddei kanuniye şek
linde çıkarılması lâzımdır. Yoksa Divanı Muhasebat 
tenkitnamesini müzakere ederken bu maddei kanu-
niyenin tadili veya tayyı uaKMiıaa bir karar almak 
zannederim doğru olmaz. Ya müstakilen çıkarmanız 
lâzımdır veyahut muvazene kanuniyle bu arz ettiğim 
şekilde tadilât yapılır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bendeniz arkadaşlardan 
birisi bu kanun mudur? Karar mıdır? Kanunu tadil 
mi ediyoruz? Diye sorması üzerine o vakit cevap ver
miştim. Hasan Fehmi Beyefendi de bilmünasebe yine 
bu meseleye temas etti. Biz bir zarar var, temadi edi
yor, onu menedelim deaik ve şekillerine de muvafa
kat ediyoruz. Yani maktu harcirah, nispî harcırahın 
miktarını tecavüz etmez diyelim ve bu tadili arz et
tiğiniz gibi bunu Muvazenei Umumiye Kanuna ta
lik edelim. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY — Bu
nu bugün dahi münferit bir madde olarak çıkarabiliriz. 
Binaenaleyh bu kararla tadil olunmaz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bugün Divanı Muha
sebat ne yapacaktır? Muvazene Encümeninden ka
nun buraya geldi. Müzakeresine başladık. Martın ni
hayetine kadar intaç edeceğiz. Binaenaleyh Mart ni
hayetine kadar bu vize muamelesi ne yolda yürü
yecektir? Meclisi Âlinin buna bir cephe, buna bir 
istikamet vermesi lâzımdır. Meclisi Âlinin kendisine 
niyabeten vize etmekte olan Divanı Muhasebata bir 
istikamet vermek lâzımdır. Yani maktu harcirahlar 
böyle iki daha temadi edecek midir? Onun için o 
vakte kadar Meclisi Âlinin bir kararla ki Teşkilâtı 
Esasiye Kanununda mevcudun sülüsanı ekseriyeti ile 
karar vermedikçe Meclis feshedilemezken bir karar
la Meclis feshedilmiştir ve bu kararda geçen sene 
tabedilmiştir. Meclisin mahiyeti itibariyle de karar 
ittihaz etmesi böyle zarar gördüğü noktadadır. Bina
enaleyh o madde Muvazene Encümenine gelinceye ve 
Heyeti Umufiyede kabul ediilnceye kadar olsun ve
rilecek maktu harcirah, nispi harcırahı tecavüz ede
mez şeklinde bir kararla Divanı Muhasebata bir is
tikamet vermek mecburidir. 

HASAN FEHMÎ EFENDİ (Kastamonu) — Bir 
aya kadar kıyamet kopmaz. 
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AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; Veh- ı 
bi Beyefendi bir karar şeklinde istar edilirse, Mu- I 
vazeeni Maliye Encümenin tespit ettiği kanun gelin- I 
ceye kadar olsun diyorlar. Bir kanunun mevkii tat- I 
'bikten refi 'bir kararla kabil midir ve hiç vuku'bul- I 
muş mudur? Sonra Hasan Beyefendi buyurdular ki, I 
madde maktu harcırahlar, nispî harcirahların miktarı- I 
nı tecavüz etmez suretinde tadil edilsin. Kabil midir? I 
Bir kanunun bir maddesi bir kararla nasıl tadil edi- I 
lir? Usulü dairesinde tadilname verilir, veyahut I 
maddei kanuniye teklif edilir. Usulen gelir ve çıkar. I 
Sonra bu Divanı Muhasebat Encümeni mülkiye I 
harcırah kararnamesi mucibince maktuen verilmesi I 
harcırahlarda hüsnü tatbik edilmediğinden bahsediyor. I 
Hüsnü tatbik edilmediği hakkında söz söylüyor. Bun- I 
dan mülhem olarak kanunun tadilini ve mevkii tat- I 
bikten refini talep ediyor. Bir karar şeklinde, bu ka- I 
tiyyen caiz değildir. Bu yol doğru değildir. Bu beşinci I 
fıkranın reddi lâzımdır. (Doğru sesleri) (Hayır ses- I 
'teri).. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; Hasan Fehmi 
Beyin teklif ettiği son şekli Encümen kabul etti. I 
Üçüncü fıkrası mucibince verilecek, maktu harcırah I 
nispî harcırahı tecavüz edemez. I 

Kanunu okuyacağım. Tespit ve tavzihidir. I 
AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Tefsir ise 

yine olmaz. I 
VEHBİ BEY (Karesi) — Nasıl. 
AHMET HAMDİ BEY — Evet, tefsir ise yine 

olmaz. I 
VEHBİ BEY (Karesi) — Tefsir burada olur, Mec

lis tefsir edemez mi? I 
AHMET HAMDİ BEY — Tefsir eder fakat 

böyle gelmez. I 

VEHBİ BEY (Karesi) — Şimdi burada memuri
yeti asliyesi olsun, olmasın, memuriyeti mühimme ve I 
müstacele kaydıyle tespit ediliyor. Muvakkaten bir I 
tarafa gönderilenlere dairei aidesinin takdiri ile bir I 
miktar harcırah - yevmiye yerine - ücreti maktua ve- I 
ya şehriye verilir.. Biz, bu hizmeti mühimme ve müs- I 
tacelenin suiistimale müsait olduğu ve takdirin de I 
ileri geri bulunacağını nazarı dikkate alarak bunun i 
mevkii tatbikten refini talep ediyoruz. Bazı arkadaş- I 
lar şekil itibariyle doğru değildir diyorlar, bunun I 
miktarı muayyen değildir. Görülen vaziyet üzerine I 
biz tespit ediyoruz ve tespitini rica ediyoruz. Maktu I 
harcırah, nispî harcırahı tecavüz edemez, diyoruz. I 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — O vakit tadil I 
olur. | 

— 55 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tadil değil, tefsirdir, 
tespittir. Verilecek harcırahın azami tespit ve tefsir
dir. Sizi isterseniz sarf edin durun. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz, esasta Vehbi Beyefendi ile hemfikirim. Fakat 
tefsir olduğu noktasındaki ifadelerine iştirak edemem. 
Çünkü yeni bir hüküm vaz ediyoruz. Yeni bir hü
küm vaz olunduğu takdirde bunu tefsir diye telâkki 
etmek imkân haricindedir. Binaenaleyh vekil beyler, 
Heyeti Vekile tatbikatta bundan sonra bu ciheti bilih-
tiyar kabul ederler. Fakat kanunu tadil etmek için 
her halde usul ve merasim lâzımdır. Bunun için ay
rıca bir kanun teklif ederler, Encümen de bir ka
nun mahiyetinde Meclisi Âliye arz eder. Fakat tef
sir mahiyetinden büsbütün hariç olmalıdır. (Doğru 
sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; esas 
itibariyle kanunun fıkrası diye bir maddesinin mev
kii meriyetten ilgası mevzubahis olduğundan dolayı 
burada bü fıkranın kabulünü bendeniz de muvafık 
bulmuyorum. Yalnız listeyi okuyunca bendeniz sor
mak isterim. Dahiliye Vekâleti düğüne gider gibi mü
him ve müstacel hizmetinden dolayı odacı Hasan Ağa
ya bilmem kaç lira, mühim ve müstacel hizmetinden 
dolayı Dahiliye Vekâleti yaveri Hasan Beye dört yüz 
lira. Bunun en aşağısı dört yüz lira. En yukarısı 1 250 
lira. Hususî vagonla gitmiş, onun ücretini de Hükümet 
veriyor. Vekilin hususî vagonla gitmeye hakkı vardır: 
Burada filhakika kanunun tadili usulüne göre hare
ket etmek lâzımdır. 

MUSTAFA VASFİ BEY (Tokat) — Bu paralarla 
dört tane tayyare alırdık. 

AHMET MUHTAR BEY (Devamla) — Heyeti 
Vekilenin kısmı azami burada, Başvekil de burada. 
Müzakerenin cereyanında hazır bulunuyorlar. Şimdi 
bu mesele sureti halle iktiran edinceye kadar tat
bik etmeyeceğine dair Hükümet söz versin. Yoksa 
kanunun usulü dairesinde tadiline kadar bu suretle 
olacak sarfiyatı tanımaz. Kanunun tadiline kadar 
«Yağma Hasanın Böreği» diye beş, on hatta yüz elli 
kişiyi tahsisatı maktua ile göndermesinler Hasan Feh
mi Beyin teklifinin de bir mahzuru vardır. «Nispî 
harcırah miktarını geçemez» tabirinde yine bir nok
san kalacaktır. Esasen kanunun üçüncü maddesinde 
ister bir memuriyeti olsun, ister olmasın deniyor. 
Memuriyeti olmayan bir adamın nispî harcırahı yok
tur. Anlaşılıyor ki, bu kanun tadil ediimeyinceye ka
dar bir karara iktiran ettiremiyeceğiz. Saniyen bu 
mesele hakkında en ziyade salâhiyettar olan Hasan 
Fehmi Beyefendi gibi bir zatın söylediklerinde de dü-
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şüklük vardır. Şu halde Encümen de tetkik edildik
ten sonra bunun neticei halle iktiran etmesi lâzım
dır. Tekrar arz ediyorum, Başvekil Beyefendinin de 
huzurunda söylüyorum; bunun böyle devam etme
mesini şimdiden temin buyursunlar. 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (İstanbul) — Efen
dim; memuriyeti mühimme ve müstacele için böyle 
maktuan verilmiş olan harcırahların suiistimale uğ
ratılmaması hakkında cereyan eden müzakerattan 
Hükümet mülhem olmuştur. Bundan sonra memuri
yeti mühimme ve müstacele için gidecek olan me
murine maktuan harcırah vermek hususunda, Hükü
met, her halde suiistimale uğratmayacaktır. (Bravo 
sesleri) Yani her halde bu maktu harcırahın nispî 
harcırahı tecavüz edemeyecek bir miktarda tespit olun
masına dikkat edecektir. Yalnız bu, kanunun tadili 
mahiyetindedir. Hükümet tarafından bunun tadili hak
kında bir teklif gelsin. 

(Muvazenei Maliyenin vardır sesleri) 
Onun da maksadı temin edemiyeceği anlaşılıyor. 

Hasan Fehmi Beyin teklifine de Muhtar Bey itiraz 
ettiler. Onun da belki mahzurları vardır. Mevcut Har
cırah Kanununun tadili hakkında bir teklif getirelim. 
Heyeti Celilede müzakere olunarak kesbikatiyet et
sin. Halihazırda mevcut olan kanun tadil edilerek 
kesbikatiyet edecek olan kanun dairesinde harcırah 
veririz. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Şimdiye kadar 
maktu olarak verilen harcırahlarda suiistimal oldu
ğunu kabul buyuruyor musunuz? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Eğer 
Dahiliye Vekâleti odacısına memuriyeti mühimme ve 
müstacele için maktuan harcırah verilmişse bunun 
suiistimal olması lâzım gelir. (Bravo sesleri). 

MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Reis Paşa 
Hazretleri; usulü müzakere hakkında söz istiyorum. 

REİS — Buyurun efendim. 
MUSTAFA NECATİ BEY (İzmir) — Efendim; 

mevzubahis olan mesele, Meclisi Âlinin hukuk ve 
salâhiyetine ait bir meseledir. Onun için bunun tes
piti icabeder. Malûmuâlinizdir ki bu Meclis, bilhas
sa İstiklâl Muharebelerinde çalışmış, memleketin hayat 
ve hürriyetini kurtaran bir meclistir. Bu itibarla öyle 
mühim anı tarihîde bazı kararlar ittihazı zaruretinde 
kalınmış ve bunlar usul ve taammül gözetilmeden ya
pılmıştır. Fakat bu kararlar kanun telâkki edilmiş ve 
kanun mahiyetini iktisap etmiştir. Yani Meclisi Âli
den verilen kararlar kanunun telâkki edilmiş ve o su
retle hareket edilmiştir. Memleketin tabiî hayatında, 

kanun mahiyetini iktisap eden kararlarla kanun ma
hiyetinde vaziyet ihdas etmek doğru değildir. Bir mad-
dei kanuniye tadil mahiyetinde olarak geliyor. Her 
halde bir kararla kanun tadil etmek, mevkii meriyetten 
ref etmek veya başka bir şekle sokmak doğru değil
dir. Onun için Meclisi Âli her vakit karar vermek 
hakkını haizdir. Fakat bir kanunun tadili veya bir 
maddenin diğer bir şekle ifrağı için lâzım olan usul 
ne ise ona riayet olunsun ve bu tespit olunsun ki her
hangi bir mesele müstaceldir diye kanun mahiyetini 
iktisap etmesin. Bu itibarla bunun Meclisi Âlide 
tespiti lâzımdır. • 

VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa Encümen bu
na muvafakat etti. Hükümet de bu şekil dairesinde bir 
kanun getireceğini teklif etti. Binaenaleyh bu fıkrayı 
talik ediyoruz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bu, hilafı 
kanun bir tekliftir, reddi lâzımdır. 

REİS — Efendim; fıkra hakkında müzakere cere
yan etmiştir. Encümen bu fıkrayı geri istiyor. Geri 
veriyoruz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Geri istiyorsa 
o başka. 

REİS — Geri istediğinden dolayı veriyoruz. 
Efendim; altıncı maddenin fıkrai hükmiyesi mü

zakere olunacaktır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; asıl bir nu
maralı mütalâada yani memurine saati mesai hari
cinde para verilemez şeklinin bir başka şeklidir. Bu 
da müteferrika, yani çam kırılmış, testi kırılmış, bar
dak kırılmış vesaire müteferrika tertibi olduğundan bu 
fazladan memurine ikramiye vermeye kalkışılmış ve 
verilmiştir. Bunu doğru bulmadık, müteferrikadan 
ikramiye verilmesini tahtıe ettik. Memurine, ikramiye 
kanuna müstenit olarak verilir. Fakat bu da kendi 
kanunlarında vardır. Meselâ: Posta ve Telgraf me-
burları şöyle fedakârlık ederse bir maaş nisbetinde 
ikramiye alır veyahut iki maaş nisbetinde ikramiye 
alır. Aynı zamanda Polis memurları da bu gibi feda
kârlıkları görüldüğü anda böylelikle birer veya ikişer 
maaş nisbetinde ikramiye alırlar ve bu gibi ikramiye 
alacak memurlar dahi kendi kanunlarına müsteniden 
ikramiye alırlar ve bütçede de bunun yeri vardır. Ve 
bütçeye böyle bir fasıl konmuştur. Halbuki bütçede 
ikramiye olmadığı halde ve kanunda da sarahati ol
madığı halde böyle müteferrikadan ikramiye itası doğ
ru olmadığından, biz bu fıkrayı teklif ediyoruz. Zira, 
ikramiye itası kanuna müstenit olmak lâzımdır. (Çok 
iyi sesleri) 



1 : 44 1 . 2 . 1341 C : 2 

REİS — Fıkra hakkında başka söz isteyen yok
tur. Binaenaleyh fıkra okunacaktır : 

«Memurine ikramiye itası kanuna müstenit olmak 
lâzımdır.»» 

RAUF BEY (İstanbul) — Reis Paşa Hazretleri; 
reye koymak için ekseriyetimiz yoktur. (Vardır ses
leri) (Reye sesleri). 

REÎS — Efendim; ekseriyet olmadığını azadan 
birisi söylerse yoklamaya mecburuz. Binaenaleyh yok
lamaya başlıyoruz. (Geç kaldık sesleri). 

Yarın öğleden sonra saat birde içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 6,00 

. . < • { . . 
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DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBATASI 

MUKADDEME 

Muaddel Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu 
muvakkatinin Osmanlı İmparatorluğu devre Meş
ruiyetinde mevkii tatbikte bulunduğu zamana ait 
Divanı Muhasebat takrirleri Meclisi Umumî tara
fından mevzuum müzakere edilemeyerek matlup mu
rakabe temin olunamadığı gibi Cumhuriyetimiz da-

I bilinde dahi Divan takrirlerinin bitetkik Encümeni 
mahsus tarafından Heyeti Celileye arzı millet mu-
rakebesinin teessüs ettiği on altı seneden beri ilk de
fa olarak vâki olduğundan Heyeti Celilenin işbu 
takrirlerle Encümenin mütalâatını kemali imtina ile 
ve tercihan müstacelen müzakere ve intaç buyurma
sını rica eyleriz. 

Malumuâlileri bulunduğu veçhile bütçe hakkı 
hâkimiyeti milliyenin temin eylediği hukukun en 

I başlıcalarından biridir. Aneak herhangi bir seneye 
ait bütçeyi tespit ve tasdik edip icra mevkiinde olan 

I Heyete tevdi etmekle Millet Meclîsinin bu hak ve 
I vazifesi hitam bulmuş değildir. Belki musaddak büt

çenin ne suretle tatbik edildiğini anlamak yani büt-
I cenin icrasını murakabe eylemek dahi elzem ve bi-
I rincisi kadar mühim bir hak ve vazifedir. Bu müna-
I sebetle Heyeti Celilenin bu noktayi nazarı dikkate 
I alarak sinini atiye takrirlerinin dahi gerek encümen

lerde ikmali tetkikatı gerek Heyeti Celilede müza-
I kere ve intacı hususlarına daima atfı ehemmiyet bu-
I yuracağına kani bulunmaktayız. 

Teşkilâtı Esasiye Kanununun yüzüncü maddesi, 
Divanı Muhasebatın Büyük Millet Meclisine mer
but ve devletin varidat ve masarifatını kanunu mah
susuna tevfikan murakabe He mükellef bulunduğunu 
beyan etmektedir. Divanı Muhasebatın vazaifini ta
yin eden ahkâmı esasiye ise halen mevkii meriyette 
bulunan Divanı Muhasebatın sureti teşkil ve vaza-
ifine dair 11 Zilhicce 1295 tarihli Kararname ile 
14 Şubat 1327 tarihli muaddil Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanunu muvakkati olup bunlardan birin
cisi emvali devleti kabz ve sarfedenlerin muhasebe
lerinin üyetinden ve ikincisi bütçedeki tahsisatına 
istinaden vuku bulacak kablelicravizesinden bahistir. 

Divanı Muhasebat Ankara'da bidayeti teessü
sünde rüesa azası ve Hükümet tarafından mensup 
olmak üzere bitteşkil Haziran 1339 tarihinde işe 
mübaşeret eylemişse de bilâhare 24 Teşrnisani 1339 
tarihli Kanunla Divanı Muhasebat rüesa ve azasının 
Büyük Millet Meclisi tarafından intihap usulü ka
bul edilmiş, ve kanunu mezkûre tevfikan icap eden 
intihabat 18 Mart 1340 tarihinde ikmal olunmakla 
o tarihten itibaren halen mevcut bulunan Divanı 
Muhasebat ifayi faliyete başlamıştır. 

Divanı Muhasebat muaddil Muhasebei Umumi
ye kanunu muvakkatinin 23 ncü maddesi mubicin-
ce sarfiyatı taahhüdatına muttali olacağı yolsuzluk
lardan her üç ay nihayetinde sureti mahsusada tan
zim eyleyeceği raporla Meclise arzı malumat etmek
le mükellef olduğundan mensup olduğu devre ait 
olarak Haziran 1339 - Şubat 1340 müddeti için her 
biri üçer aylık olmak üzere üç takrirle Büyük Millet 
Meclisince müntehap olduğu devre ait olarak da 
Mart 1340 - Teşrinisai 1340 müddeti için keza üçer 
aylık takrirleri Meclisi Âliye takdim eylemiştir. 

29 Teşrinisai 1340 tarihinde ilki içtimaını akteden 
Encümenimiz evrakı mevcude meyanında geçen iç
tima senesi zarfında takdim edilmiş olup hakların
da henüz bir muamele yapılmayan takrirleri görerek 
tetkikatma onlardan başlamak ve bu veçhile Divam 
Muhasebatın mütalâatını bideyetinden itibaren tet
kik ve takiple Heyeti Celileye arzı keyfiyet eylemek 
lüzumunu hissetmekle işbu 1339 senesi gayesine 
kadar dokuz aya ait üç takririn tetkikatım bilikmal 
Heyeti Celileye arz eylemiş ve diğer takrirler hak
kındaki mütalaatınnı da peyder pey arzı mukarrer 
bulunmuştur. 

Mazbatamız, hâdisatı müşterekenkı halline ha
dim olacak esaslı mukarrerat hakkında mütalâatı 
umumiye dermeyanı ile beraber bir guna tereddüde 
mahal kalmamak üzere fıkaratı hükmiye tespit edil
mek ve onu müteakip birinci sütunda ve numara 
vazı ile Divanı Muhasebat noktai nazarı aynen ikin
ci sütunda dahi Encümenimizin mütekabil mütalâaa-
tı tahrir olunmak suretiyle berveçhiati tertip edilerek 
Heyeti Celileye arz kılınmıştır. 

MÜTALÂATI UMUMİYE 

1. — Müteferrikan ücret namiyle para verileme
yeceği, 

Teşkilâtı bir kanunu mahsusa tabi bulunmayan 
devairin kadrolaı?ı gerek doğrudan doğruya Meclisi 
Âlie tarafından kabul edilmiş olsun gerek tevkil ve 
havalesi üzerine Muvazenei Maliye Encümenince 
tespit edilmiş bulunsun ahiren Meclisi Âlice de tef- * 
sirlerle tekrar edildiği veçhile kanun hükmünde ol-



duğundan adedi memurin ve müstahdemin veya 
miktarı maaş ve ücürat itibariyle salifüzzikir kadro
lar haricinde memur ihtihdamı caiz olmadığı gibi 
memurin ve müstahdemine, vazifei asliyelerinden 
müteferri olsun olmasın saati mesai haricindeki iş
lerle iştigal ederek yevmiye ve ücret itası dahil mu
vafık değildir. Kadrolar devarinin bir sene zarfıfida 
ihtiyacatı umumiyeleri nazarı itibara alınarak tespit 
edilmiş olduğundan ahvali fevkalâdei dermeyanı ile 
de onların haricine çıkılmaz. Meğer ki, devair büt
çelerinde memurini muvakkate istihdam edilerek ve
ya kadro dahilindeki memurin ve müstahdimine 
saati mesai haricinde işler gördürerek ücreti yevmiye 
veya şehriye verileceğine dair sarahat ve tahsisat bu
lunsun. Mahaaz Encümenimizde memurini muvak
kate istihdamı memurinin vazaifi asliyesi haricinde 
zuhur edebilecek muvakkat hidemat ve müterakim 
işlerin tasfiyesi için kabul edilebilip bilhassa memu
rin ve müstahdiminin saati mesai haricinde çalıştı-
rılmasındaki mahaziri müteaddideyi nazarı itibara 
alarak gece mesisi gibi saati mesai haricinde işler 
namı altında tahsisat kabul Duyurulmasını Heyeti 
Celileden istirham eder: 

Muvazenei Umumiyeden maaş alan memurin ve 
müstahdimine saati mesai, haricinde çalıştıklarından 
dolayı ücret verilemez. 

2. — İnfikâk ve muvasalât yevmiyeleri. 
Mülkiye harcirah kararnamesine müzeyyel 15 

Teşrinisani 1335 tarihli kararnamenin birinci mad
desinin birinci bendinde «Gerek infikâk ve gerek 
muvasalât günlerinde vukuu zaruri- masarife muka
bil olmak üzere ayrı ayrı üçer misli zam olunur.» 
ve ikinci bendinde de «Vilâyet ve Sancak ve Kaza 
merkezlerinden bir infikak bir dairei malûme dahi
linde tetkikat ve tahhikat taharriyat ve istikşaf at gi
bi bir hizmet için vâki olacak seyahatlerde katolu-
nan mesafeye bakılmaksızın yalnız masarifi nakli-
yei vakıa nisbetinde yol masarâfr ile merkezi memu
riyetten infikâktan merkezi memuriyete avdete ka
dar geçen müddete göre dokuzuncu maddenin fıkrai 
ahiresinde gösterildiği veçhile seyahat yevmiyesi ve
rilip infikâk ve muvasalât günleri için balâda «I» 
rakamlı fıkrada gösterilen zamlardan sarfınazar 
olunur. Şu kadar ki esnayi seyahatta bir kaza ve 
liva veya vilâyet merkezinde ifayi vazife zımnında 
iki günden ziyade tevakkur edilmişse bu suretle ge
çen tevekkuf günler umumî . için ikamet yevmiyesi 
verilir» diye muharrer.olup. işbu bendin son cümle
sinde «Esnayi seyahatte, bir. kaza ve liva veya vilâyet 
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merkezinde ifayi vazife zımnında iki günden ziyade 
tevakkuf edilmişse» ibaresi delaletiyle dairei malû-
menin müteaddit vilâyatı ihtiva edeceği sarihan an
laşılmasına nazaran kararnamenin memuriyeti dai
me ile bir tarafa gönderilen memurine verilecek 
harcirahları birinci bentte tayin ettikten sonra me
muriyeti muvakkate ile izam edileceklere verilmesi 
icap eden harcirahları da işbu ikinci bent ile tarif 
etmek istediği ve binaenaleyh memuriyeti daime ile 
bir taraf gönderilenlere birinci bent hükmün ve ge
rek merkez gerek vilâyat memurlarından birinin bir me
muriyeti muvakkate ile bir tarafa gönderilmesi halinde 
ikinci bent hükmünün alelıtlak tatbiki muktazi görül
müştür. Şu hale müfettişler de tayin edildikleri mın
tıkaya azimetlerine kadar memurini daime ve mıntı
kalarına badelvusul dairei malume dahilinde ifayi 
vazife için seyahatlerinmemurini muvakkate ahkâ
mına tabi bulunmaları icap edeceğinden bidayeten 
tayin olunan bir müfettişin mıntıkası merkezine ka
dar azimet halinde birinci bent ve mıntıkası dahilin
de teftişi esnasındaki seyahatinden dolayı ikinci bent 
hükmüne tabi tutularak infikâk ve muvasalat yev
miyesi değil belki kararnamenin sarahati dairesinde 
masarfi nakliyei vakıa nisbetinde yol masrafları ile 
seyahat yevmiyesi alması icap edeceği Encümeni-
mizce müttefikan kararlaştırılmış ve bu bapta da 
atideki fıkranın Heyeti Celilenin tasvibine arzı mu
vafık görülmüştür: 

Tetkikat teftişat, tahkikat, taharriyat ve istikşa-
fat vesair bilumum memuriyeti muvakkate ile vuku 
bulan seyahatlerde infikâk ve muvasalat yevmiyesi 
verilmez. 

3. — Deruhtei mesuliyet. 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkati

nin 30 ncu maddesinde Divanı Muhasebatça ret 
olunan ita emirleri üzerine amiri ita tarafından 
deruhtei mesuliyet edilirse vize olunacağı muharrer 
olması ile bu baptaki vaziyetin tetkiki neticesinde 
Encümence atideki noktaî nazar tespitedilmiştir: 

Evvel en : Deruhtei mesuliyet ne gibi ahvalde va
rit ve şayanı kabul olabileceği müzakere edildi. 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun buna 
dair olan 30 ncu maddesinin fıkrai ahiresinde Di
vanı Muhasebatça kavanin ve nizamat ve mukarre-
ratı muvafık görülmeyen masarife ait ita emirleri 
hakkında esbap ve edillesiyle dermeyan olunacak 
mütalâa üzerine amiri ita tarafından tahriren de
ruhtei mesuliyet edilirse vize muamelesinin icrası 
muharre olmasına ve Şûrayı Devletin 9 Teşrinisani 



1329 tarihli ve 82 numaralı karar tefsirinde maddei 
mezkûre mucibince amiri itaca mesuliyeti deruhte 
edilen ita amirlerinin vize edilmesi kavanin ve niza-
mat ve mukarrerata sarahaten muhalif olmamakla meş
rut ve mukayyet olup kavanin ve nizamat ve mukarre
rata sarahaten muhalif olan sarfiyatta deruhtei me
suliyet edilse dahi vize muamelesinin icra edileme

yeceği musarrah olmasına nazaran deruhtei mesuliyet 
meselesi ancak mahallî içtihat olabilen hususata has
redilmiş ve bu esas Encümenimizce de bilittifak ten
sip kılınmıştır. 

Saniyen: Deruhtei mesuliyet edilen meselenin 
Meclisi Alice mahallî içtihat veya sarahat olduğu 
hakkında ittihaz buyurulacak karar üzerine tahad-
düs edecek vaziyetin tetkikine geçildi. 

Evvel bevvel kanunda mezkûr olan mesuliyetin 
mesuliyeti maliyeyi dahi muhtevi olacağı bilittifak 
takarrür ettikten sonra: 

a) Amiri itaca mesuliyeti deruhte edilen me
sele Meclisi Âlice mahallî içtihat olmayıp mevzuu 
sarahat olduğuna karar verildiği takdirde mesuliyeti 
deruhte eden zatın Hazinei Devletten sarf ve tedi
yesine sebebiyet verdiği mebaliğden dolayı mesulü 
bilmal olması ve sarahate karşı deruhtei mesuliyeti 
kabul etmesinden naşi Divanı Muhabesatm da ten
kit ve muahezesi lâzım geleceği; 

b) Deruhtei mesuliyet edilmiş olan meselenin 
Meclisi Âlice mahallî içtihat olduğu teslim edilmek
le beraber mesuliyeti deruhte eden amiri itanın isa
bet içtihadı takarrür ettiği takdirde mesuliyet lâzım 
gelmeyeceği müttefikan kabul edilmiş; 

c) Ve deruhtei mesuliyet edilmiş olan mesele
nin Meclisi Âlice mahallî içtihat olduğu kabul edil
mekle beraber Divanın içtihadı racih olduğu takar
rür eden hususatta mesuliyetin vukuu ve ademî vu
kuu noktasından Encümenimizde iki türlü kanaaat 
tebellür etmiştir. 

Vehbi ve Mükerrem Beyler mesaili müçtehidifiha-
da müçtehidin içtihadındaki hatasından dolayı ken
disine mesuliyet tevcih edilmesi esasatı hukukiyemiz-
le gayri kabili telif bulunduğundan bu noktada de
ruhtei mesuliyetin müstelzimi mesuliyet olmaması, 
ve Remzi ve Zeki Beyler ise esasen sarahati kanuni
ye hilâfına vize icrası müttefikan tasvib edilmemiş ol
masına göre bu hususta mesuliyet varit olmadığı gibi 
mahallî içtihat hususatta dahi mesuliyet kabul edil
meyince kanunda mevcut mesuliyet tabirinin tevcih ve 
imâline imkân bulunamaması ve müçtehidin içtihadından 
dolayı mesul edilmemesi noktai nazarı ise burada va-
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i rit olmayıp Divanla Hükümetin iki türlü içtihada 
I vasıl olmaları ve Divanın ancak mukabil içtihat sahi

binin mesuliyeti takabbül etmesi ile kanunen vizeyi 
kabule mecbur olmuş bulunması hasebiyle artık ami
ri itanın mesuliyeti vaki olup olmadığının tetkikine 
imkân olmayıp, ancak deruhte etmiş olduğu mesuli
yetin ipka veya refi cihetlerinin tetkik edilmesi mev
zubahis olabileceği ve binaenaleyh deruhtei mesuli-

I yet edilen meselenin mahalli içtihat olduğunu Mec-
I lisi Âlice kabulü halinde masrafın taallûk ettiği hiz-
I metin tetkik olunarak Divanla mütehaddis ihtilâfı 
I içtihadın Meclisçe halline kadar tehirinde devletçe 
I idarî veya siyasî veya malî bir mahzur olduğu ve 

sarfiyatı vakıa.ile bir menfaat temin edildiği tebey-
I yün ettiği takdirde amiri ita üzerindeki mesuliyetin 
I refine ve aksi takdirde de mesuliyetin ipkasına ka

rar verilmek lâzım geleceği reyinde bulunmuşlardır. 

ç) Amiri itanın mesuliyeti takarrür ettiği tak-
I dirde mercii rüyeti neresi olmak icap edeceği dahi 
I bittezekkür bu hususta da ârâ ikiye inkisam etmiş-
I tir. Vehbi ve Mükerrem Beyler mevzubahis olan me-
I suliyeti maliye olmasına göre ahkâmı umumiyeye tev

fikan mehakimi umumiyenin merci olması, 

Ve Remzi ve Zeki Beyler ise mesuliyetin tarzı 
tevcih ve tatbikinin Meclisi Âlice halli reyinde bulun
muşlardır. Encümenimiz esasatı maruzayı tespit et
tikten sonra: 

d) Usulü muhasebei umumiye kanununun sali-
fülarz 30 ncu maddesiyle amiri italara bahşolunan bu 

I salâhiyetin Meclisi Âlinin münakit olduğu zaman-
J larda istimali muvafık olup olmıyacağı noktasını dahi 
I tetkik etti. Deruhtei mesuliyet vukuu için esasen mev

zubahis olan herhangi bir meselenin Divanı Muhase-
I batça muhalifi kanun olduğu iddia edilmek ve işin 

taallûk ettiği amiri ita tarafından da aksi içtihat ve 
I kanaatta bulunulmak icap edeceğine ve Divanı Mu

hasebatla mütehaddis ihtilâfatı içtihadiyenin mercii 
hallî bulunan Meclisi Âli halı içtimada iken amiri 
itaların veya Divanı Muhasebatın her zaman için 

1 Meclise müracaatla ihtilâfı vakii hallettirebilmeleri 
I mümkün olmasına ve deruhtei mesuliyetin Meclisin 

müçtemi olmadığı zamanlar için lemzaruretin kabul 
I edilmiş bir müsaadei istisnaiye olduğu derkâr bu

lunmasına mebni maddei mezkûre hükmünün yalnız 
Meclisin münakit olmadığı zamanlarda cari ve meri 
olması; 

e) Bir de yine usulü muhasebei umumiye kanu
nunun maddei marazasının bir fıkrasında (Divanı 

i Muhasebatça fusul ve mevada ademi mutabakatın-



dan dolayı reddolunan ita emirlerinin Meclisi Vükelâ 
kararı ile tediye edileceği, tasrih edilmektedir ki şu 
hale göre Divanı Muhasebatla herhangi bir dai
re beyninde hizmetin esasında muhalefeti kanuniye 
iddiası varit olmaksızın yalnız ciheti mahsubunda 
hasıl olan bir ihtilâf ancak Heyeti Vekilece halledile-
bildiği halde muhalefeti kanuniye iddiası karşısında 
deruhtei mesuliyetin şahsı vahide tevdi ve tevcih edil
mesi mantık ve hikmet ve zatı maslahatla kabili telif 
göremediğinden Divanın reddine karşı dairei aide: 

since kabulünde ısrar edilen masrafın terasındaki za
ruret ve tehirindeki mahazir dahi Heyeti Müşarün-
ileyhaca takdir edilecek dairesinin bu baptaki kanaa-
tına iştirak edilmek suretiyle deruhtei mesuliyetin 
tekemmül etmesi ruhu kanuna daha muvafık görül
düğünden Usulü Muhasebei. Umumiye Kanununun 
salifularz 30 ncu maddesinin son fıkrasındaki (ami
ri ita) kelimesinin (Heyeti Vekile) tabirine tahvili 
suretiyle tadili hususunun Heyeti Celileye arz ve is
tirhamında Encümenimizce ittifak hasıl olmuş ve bu 
bapta tespit kılınan fıkaratı hükmiye berveçihati arz 
olunmuştur: 

FIKARATI HÜKMİYE 

tında görülecek yolsuzluklar hakkında her üç ay ni
hayetinde sureti mahsusada tanzim olunacak rapor
lar ile Meclisi Âliye arzu malumat edileceği tasrih 
edilmişse de maddei mezkûre bu kabil yolsuzluğu 
mutazammın olan taahhüdata müteallik ita emirle
rinin Divanı Muhasebatça tetkik edilip edilmeyece
ğine dair bir guna sarahati muhtevi olmadığından 
öteden beri Divanı Muhasebatça bu yoldaki ita emir
leri vize olunmakla beraber yalnız raporlarda hikâyei 
hal ile iktifa olunmakta bulunduğu ve senei haliye-
den itibaren tebdili içtihat ile yolsuzluk gerek taah
hüt, gerek tahakkuktan münbais olsun alelıtlak mu
halifi kanun görülen ita emirlerinin reddi cihetine gi
dilmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Kanunu mezkûrun 30 ncu maddesinde kavaninve 
nizamat ve mukarrerata muhalif olan ita emirlerinin 
divanca tastikinden imtina edilerek esbabı mucibe 
dermeyaniyle ret ve iade edileceği mezkûr olmasına 
ve mukavelâtın gayrı kabili tecezzi bir kül olup ta
rafeyn için kanun hüküm ve kuvvetinde muta olmak 
lâzım geldiği malum ve ekseriyetle masarifi devletin 
tahhüt ve tahakkuk safhaları gayri kabili tetkik bulun
masına mebni gerek mukavelâtı münakidenin herhangi 
bir madde ve hükmünün tatbik ve imâl edilmemiş ol
ması ve gerek taahhüdün esnayi ifasında bir yolsuz
luk görülmesi Divan için vizeden imtinaı mucip es
babı kanuniyeden bulunmak iktiza edeceğinden ve 
her ne şekil ve surette olursa olsun kanun ve nizam 
ve usule muhalif olarak ihdas edilen emri vakilerin 
netayici kabul etmek murakabeden muntazır olan 
maksadı ihlâl edeceğinden Divanı Muhasebatın taah
hüt yolsuzluklarında da yalnız Meclise arzı keyfiyetle 
iktifa etmeyip taahhüdatı mezkurenin taalluk ettiği 
sarfiyatı ret etmesi yolunda ahiren içtihat ve ihtiyar 
etmekte olduğu tarzı hareket Encümenimizce mütte-
fikan muvafık görülmüştür. 

Raporlardaki tetkikatımıza nazaran tahhüdattaki 
yolsuzluk ve mümasili ihtilâfâtın ekseriya mukavele
namelerde tarafeynin hukukunu müemmen şeraitin 
münderiç bulunmamasından tevellüt etmekte olduğu 
nazarı dikkate alınarak bu gibi yolsuzlukların meni
ne matuf olmak üzere ittihazı icap eden tedabire ait 
müdavelei efkâr neticesinde şartname ve mukavelâ
tın hem hazine hem de müteahhitlerin hukukunu ve 
ihtilâfâtın mehmaemken izalesine medar olacak şe-
rati ve esasatı hukukiye ve fenniyede ittıradı kâfil 
bulunması lâzımeden görülmüş ve bunun için inşaat 
ve mübayidat ve ihalâta müteallik olmak üzere umu
mî şeraiti muhtevi müteaddit şartname ve mukavele-

A — Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu mu
vakkatinin 30 ncu maddesindeki mesuliyet, mesuli
yeti maliyeyi dahi muhtevidir. 

B — Deruhtei mesuliyet edilen meselenin içtiha
da tahammülü olmayıp sarih olduğu takarrür ederse 
deruhtei mesuliyet edenler malen mesuldurlar. 

C. — içtihada mütehammil olduğu takarrür et- * 
tiği takdirde deruhtei mesuliyet edenlere malî mesu
liyet yoktur. 

C. — içtihada mütehammil olduğu takarrür et
tiği takdirde-mahiyeti mesele tetkik olunur. Tehirin
de ciddi mazarrat ve tacilinde mühim menfaat mev
cut olup olmadığına göre mesuliyetin ref veya ipkası
na karar verilir. 

D — Malî mesuliyetin tayini halinde muhakeme. 
mercii mahakimi umumiyedir. 

D — Mesuliyetin tarzı tevcih ve tatbikinin Mec
lisi Âlice halli muktazidir. 

E — Meclis müçtemi iken deruhtei mesuliyet 
caiz değildir. 

F — Deruhtei mesuliyet Heyeti Vekile kararına 
mütevakkıftır. 

4. — Taahhüt yolsuzluğu, 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 23 ncü 

maddesinde Divanı Muhasebatça sarfiyat tâahhüda-



name numunelerinin tertip ve ihzarı ve mümasili mu
amelatta bu numunelerin esas ittihazı hususların hü
kümete tebliği Encümenimizce müttefikan tasvip edil
miş olmakla beraber bu maksadın tamamii husulü 
için- teati edilecek mukavelattan devairce muayyen 
bir huduttan fazla olan mübayaatın ve inşaat mali
yeye ait olanlarının kablelimza Divanı Muhasebatça 
ruyet olunması suretiyle muamele edilmesi lâzıme-
den görülerek bu noktanın dahi Heyeti Celilenin 
tasvibine arzı ekseriyetle takarrür etmiştir. 

Vehbi ve Mükerrem Beyler efrat ile hükümet ara
sında teati edilecek mukavelatın mevzuatı kanuniye-
mize mutabakatı ve devair ve efradın mevzuatı mez-
kûreye vukuf ve ittılaı asıl olup aynı zamanda icraya 
da müdahele mahiyetini haiz bulunduğundan ve Di
vanı Muhasebatça mukavelatın şimdiye kadar olduğu 
gibi yalnız ita veyahut mahsup emirlerinin tastiki sı
rasında rüyet ve tetkik edilebileceği gibi avans ilmüha
berlerinin vizesi esnasında celb ve tetkiki ile muhte
mel ve melhuz yolsuzluğa vukuundan evvel mani ol
ması mümkün görüldüğü mutalaasıyle mukavelatın 
kabletteati rüyet ve tetkikine lüzum olmadığı kanaa-
tında bulunarak bu noktada akalliyette kalmışlardır. 
tşbu mütalaaya müteferri olarak Encümence tespit 
edilen fıkrai hükmiye atide arz olunmuştur: 

A — İnşaat, ihalât şeraiti ve mukavelâtı devletçe 
müttehaz numunelere tevfikan tanzim olunur. 

B — Taahhüt yolsuzluklarından dolayı Divanı 
Muhasebat vizeden imtina eder. 

5. — Maktu harcırah 
Mülkiye harcırah kararnamesini muaddil 10 Teş

rinisani 1335 tarihli kararnamenin üçüncü maddesin
de bir hizmet mühimme ve müstacele ile muvakkaten 
bir tarafa gönderilenlere dairei aidesinin takdiri ile 
yevmiye yerine ücreti maktua veya şahriye verilebi
leceği muharrerdir. 

Daimi veya muvakkat, adi ve fevkalâde bir vazi
fe ile tarafa izam edilecek memurine itası lâzım ge
len harcirahların miktarı ve nisbeti harcirah kararna
mesindeki mevadı mahsusa ile tayin edilmiş olması
na binaen bu ahkâmın haricinde maktuiyet suretiy
le harcirah itasını tecviz için bir zaruret mutasavver 
olmadığı cihetle asıl kararnamede mevcut değilken 
mevadı muaddile arasına bilâhare dercedilmiş bu
lunan işbu madde ruh ve medlulü itibariyle menafii 
muadelet bir hükmü muhtevi olduğu gibi hüsnü tat
bik dahi edilemediği, bu hapta bir fikir peyda et
mek üzere senei haliye zarfında mezkûr maddeye is
tinaden verilmiş olan harcırahlara dair Divanı Muha-

sebattan celbedilen defterin mütalaasından anlaşıl
mış olduğundan Encümeniniz mezkûr madde hak
kında atideki fıkranın kabulünü mütefikan Heyeti Ce-
lileye arz ve teklif eyler: 

14 Şaban 1337 ve 15 Malis 1335 tarihli mülkiye 
harcirah kararnamesinin mevadı muvakkate faslının 
tadili hakkındai 16 sefer 1337 ve 10 Teşrinisani 1335 
tarihli kararnamenin üçüncü fıkrası bademe tatbik 
edilmez. 

6. — ikramiye, 
Müteferrika tertibine mevzu Muhassesat, Divanı 

Muhasebatın mütalaasında da tasrih edildiği veçhiyle 
bütçede bir tertibi mahsus olmayan hidematı devletin 
istilzam ettiği masarifi cüziye ve zaruriye karşılığı 
herhangi bir sebeple muhtass lehinin gayriye sarfı ca
iz olmadığı gibi memurine saati mesai haricinde ça
lıştırılmaları dolayısiyle bütçeden herhangi bir nam 
ile para verilmesi bir numaralı mütalaada arz ve izah 
edildiği veçhiyle ihtiyaca göre tespit edilip kanun ma
hiyetinde olan kadro esasının muhil bulunmuş oldu

ğundan gayri caizdir. 
Fevkalâde sayu gayretleri görülen memurine 

ve mükâfat namiyle para verilmesi ise Meclisi Âli
nin sarahaten tasvip ve tastikine mukteren bulunmak 
lâzımeden olduğundan devairce bazı memurine ikra
miye suretiyle tertibi mezkûrden akça itası muvafık 
olamıyacağı ve devairce hidematı fevkalâdelerinden 
dolyı memurinen bazılarının ikramiye ile altifi-
ne lüzum ve zaruret hissedildiği takdirde Divan 
Muhasebatın mütalaası veçhile bazı devair bütçele
rinde olduğu gibi tertibi mahsus küşadiyle beraber 
ikramiyenin ne gibi ahvalde ne nisbette verileceği
nin her dairenin kendi memurin kanunlarında tesbi-
ti icap edeceği Encümenimizce kararlaştırılmış ve 
bu bapta fıkrai atiyei hükmiye tespit edilmiştir: 

Memurine ikramiye itası kanuna müstenit ol
mak lâzımdır. 

Meclisi Âlinin vazaifi esasiyesinden bulunan malî 
murakabesinin hakkıyle ifası ve memleket maliyesi
nin intizamı namına işbu raporumuzun Heyeti Celile-
ce müstacelen ve tercihan tetkik ve intacını hatime 
olarak da hürmetle arz ve rica ederiz. 

25 Cemazilahere 1343 ve 23 Kânunusani 1341 
Divan Muhasebat 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karesi Mebusu İsparta 
Mehmet Vehbi Mükerrem 

Kâtip Aza 
Gaziantep Gümüşhane 

Ahmet Remzi Zeki 
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Malî: 339-

Haziran, Temmuz, Ağustos 

Divanı Muhasebatın Raporu 

1. — Devairi askeriyeden maada bilumum de-
vairin kadroları Meclis Heyeti Umümiyesinin ver- I 
diği salâhiyete istinaden Muvazenei Maliye Encü
menince tespit ve tastik edilmiş bulunmakla teşkilât 
kanunu mahiyetim iktisap etmiş bulunmalarından 
dolayı ne maaş ne de ücretle kadroda muayyen mik- I 
tardan fazla memur istihdamı caiz olmadığı gibi me- I 
murini asliyenin saati mesai haricinde çalıştırılmasın- I 
dan veya kadroda muayyen olmayan bir hizmetin ilâ- I 
vei memuriyet olarak ipka ettirilmesinden dolayı 
yevmiye ve ücret verilmesi de binnetice kadroyu 
tevsi ve tezyit mahiyetinde telâkki olunarak bu kabil 
ücürat ve yevmiyeler vize edilmemiştir. Ancak kad- I 
roların ihtiyacatı umumiye ve idariye nazarı itibare 
alınarak tanzim edilmiş olması bazı devairce kabul I 
edilmeyerek ahvali fevkalâdenin icap ve istilzam etti
receği hidematın kadro esasiyle mukayyet olmaksı- I 
zın ifa ettirileceği mutalaasiyle bu kabil umur ve 
hidamata ait ita emirlerinin vizesinde İsrar edildiği 
de vaki olmuş ve şu noktadan Divanla devair bey- I 
ninde mütehaddis ihtilâfı kadronun mahiyeti asliyesi- I 
nin tayini keyfiyetine matuf bir içtihat şekline I 
inkilâp etmiş bulunmakla devaire ait muamelâtın iza- I 
hı sırasında görüldüğü veçhiyle Usulü Muhasebei 
Umumiye Kanununun otuzuncu maddesine istina- I 
den mesuliyeti deruhte olunan bu kabil hidemata ait 
ita emirleri vize edilmiştir. I 

2. — Müdafaai Milliyenin tamamen dairei bah- I 
riye ile askeri fabrikalar müdüriyetinin İstanbul'a ait 
aksamından maadası için Muvazenei Maliye Encüme- I 
ninin musaddak bir kadro mevcut olmadığından dai- I 
relerince tespit edilen kadrolar bizzarure tatbikata 
esas ittihaz edilmiş bulunduğu gibi Divanı Muhase- I 
bat için de tcra Vekilleri Heyeti riyasetince kabul 
ve tastik edilen kadro matehüttatbik ittihaz kılın- I 
mıştır. I 

3. — Vekâletlerden otomobil ve araba masrafı 
olarak bütçenin müteferrika ve münasebattar mad
delerinden bittanzim gönderilen ita emirleri vekillere 
ihtiyar edecekleri araba masrafına mukabil şehri 
maktuan yüz lira verilmekte olmasından ve rüesayi 
memurinin rükûbu için vesaiti nakliye tahsisi de mü-
teamil bulunmadığından dolayı vize edilmeyerek iade | 

i kılınmış ise de mezkûr ita emirlerinin muhtevi olduğu 
I masarifin vesaiti mezkûrenin hidemat ve umuru res-
I miyenin ifası emrinde istimal edilmelerinden münbais 
I bulunduğu bilmukabele dairelerince iade edilerek vize-
I sinde İsrar edilmiş ve kavanini mevcude ahkâmına 

göre de Divanın hakkı takdiri gayrı mevcut bulun-
I muş olmasından dolayı bu kabil ita emirleri vize 
I edilmekte bulunmuştur. 

I 4. — Harcirah kararnamei cedidi emri tatbikat
ta birçok ihtilafatı mucip olmaktadır. Şöyleki ka-

I rarnamei mezkûrun 36 ncı maddei muvakkatesiyle 15 
I teşrinisani 1335 tarihli mevadı müzeyyelede gerek 
I infikâk ve gerek muvasalat günlerinde vukuu za-
I ruri masarife mukabil olarak o günlerin yevmiye

sine ayrı ayrı üçer misli zam olunacağı muharrer 
I olup gerçi memuriyeti daime ile bir mahalle izam 
I kılınan bir memurun harcırahının sureti sarfında bu 
I bapta bir müşkülâta maruz kalınmamakta bulunmuş-
I sa da muhtelif mahal ve menatıkı teftişe memur edi

len bir zata yevmiye imfikâkından avdetine kadar 
I devam edecek seyahati müddetçe bir defa mı yoksa 
I her tevakkuf ettiği mahal için ayrı ayrı mı imfikâk 

ve muvasalat yevmiyesi itası lâzım geldiği katiyetle 
1 tayin edilememekte bulunmuştur. Zemaimi mezkûre-
I nin seyahat için istihzaratta bulunabilmek üzere 

sureti fevkalâde de ihtiyari zaruri olan masarif kar-
I şılığı olmasına ve memurini sairenin mahalli memuri-
I yetlerine muvasalatlarına kadar yolda aktarma vesaiti 
I nakliyeye intizar gibi esbaptan dolayı vuku bulacak 
1 tevakkuflarının nazarı itibare alınmaması sarahati 
I kanuniye icabından bulunmasına nazaran müfettişle-
I re de muvakkaten tevakkuf edecekleri mahaller için 
I ayrı ayrı imfikâk ve muvasalat yevmiyesi tahakkuk 
I ettirilmemesi varit olduğu gibi kanunun mutlakiyet 
I ifadesi her tevakkuf mahalli için mezkûr yevmiyele-
Jrin ayrı ayrı hesap ve itasına da müsait bulunmakla 

şu mesele muhtelif içtihadata zemin teşkil ederek 
I ittırat temin edilememektedir. 

I 5. — Bir de mevadı müzeyyelei mezkûrenin «1» 
rakamlı fıkrasında münderiç (aynı günde azimet ve 

I gerek muvasalat olunan yerler için imfikâk ve mu-. 
I vasalat yevmiyesi dahil olarak yedi yevmiye verilir 

ibaresi yalnız memurini daime ve muvakkate ile 
I bir mahalle izam olunan memurun mahalli memuri-
I yetine aynı günde muvasalatı halinde tatbik edilecek 

esası mübeyyin olduğu suretinde imâl edilebileceği 
gibi kararnamenin dokuzuncu maddesinin fıkrai ahi-
resinin merfuiyet ahkâmım icap ettirecek mahiyette 

I telâkkisi de mümkün bulunduğundan bilâbeytutet 



merkezi memuriyetine avdet kabil olacak mahallere i 
azimet eden memurin hakkında kararnamenin.do
kuzuncu maddesine istinaden öğle veya akşam taamı 
zamanını geçirenlere bir sülüs hem öğle hem akşam 
taamını geçirenlere iki sülüs ve gece kalmaları icap 
edenlere tam yevmiye verilmekle mi iktifa, edilmesi 
mi yoksa bunlara imfikâk ve muvasalat yevmiyesi de 
tahakkuk ettirilmesi mi lâzım geldiğinin tayini emrin
de tereddüde duçar olunmaktadır. 

6. — Kezalik mevadı mezkûrei müzeyyelenin (2) 
numaralı fıkrasında bir vilâyet veya Sancak veya 
Kaza merkezinden bilinfikâk bir dairei malume da
hilinde, tetkikat, taharriyat ve istikşaf at. gibi bir 
hizmet için vaki olacak seyahatlerde kat olunan me
safeye bakılmaksızın masarifi nakliyei vakıa nisbetin-
de yol masarifi ile merkezi memuriyetinden imfi-
kâkinden merkezi memuriyetine avdetine kadar geç
miş müddete göre 9 ncu maddenin fıkrai ahiresinde 
gösterildiği veçhiyle seyahat yevmiyesi verilip imfi
kâk ve muvasalat zamlarından sarfınazar olunur. De
nilmiş olup metinde (bir vilâyet veya sancak veya 
kaza merkezinden) denilmiş olması fıkrai mezkure-
nin vilâyet memurları hakkında lâzümüttatbik olacağı 
kanaatim tevlide müsait olduğu gibi taksimatı mül
kiyenin merkezi idarede dahi mevcudiyetin nazarı 
dikkate alınarak memurinin merkez ve vilayet me
murini diye ikiye tefriki ile ayrı ayrı ahkâma tabi 
tutulmasına imkân ve mahal olmadığı mutalaasiyle 
fıkrai mezkûre hükmünün muvakkat memuriyet ve I 
vazaif ile mahalli ahere izam olunan bilumum merkez I 
ve taşra memurini haklarında teşmilen tatbiki lâzım I 
geleceği de varit görülerek katiyetle tayini keyfiyet I 
edilmemektedir. 

7. — Fasıldan fasıla nakli tahsisat için usulü mu-
hasebei umumiye kanununun ahkâmı meriyesine gö
re bir kanunu mahsus istihsali lâzım geldiği gibi 1325 
senesi Muvazenei umumiye kanununa göre mevat 
beynindeki münakalât için de Maliye Vekilinin istih
sali muvafakati muktazi bulunmakta idi. Ancak 22 ] 
kânunuevvel 1327 tarihinde Meclis Heyeti Umumiye-
sinin tastik ve tasvibine iktiran eden Muvazenei I 
Maliye Encümeninin olbaptaki mazbatasında aynı fa
sıl dahilindeki mevat beyninde münakalat için Encü
meni müşarünileyhadan istihsali karar olunması 
"muktazi bulunacağı münderiç olmakla mevat beynin- I 
de icra edilecek münakalat hakkında 1325 senesi 
Muvazenei Umumiye kanunu ile mevzu esasın duçarı 
tebeddül olması lâzım geldiği halde devairce keyfiye
tin bir maddei kanuniye halinde tespit edilmemiş ol- | 

masına istinaden kemafissabık Maliye Vekâletinin 
muvafakati istihsal edilmekle iktifa edilmek istenil-
mişse de Divanca Meclisi Âli Heyeti Umumiyenin 
şu mebhasta tecelli eden idaresinin bir madde şek
linde tesbit edilmemiş olması gibi şekle ait bir nok
sandan dolayı ihmali caiz görülemiyerek Muvazeni 
Maliye Encümeninde karar istihsal edilmeksizin me
vat beyninde vukua getirilmesine teşebbüs olunan 
münakalat kabul edilmemiştir. 

Tatbikatta ihtilaf ve tereddüdü mucip olan Balâ
da muharrer mevada temas ederek vürut eden emir
lerinin deruhtei mesuliyetle kabul cihetine gidilenleri 
ile reddine lüzum görülenleri devari aidesi tabloların
da irae edilmiştir. 

8. — Düyunu Umumiye idaresi mahrem kararna
mesinin on altıncı maddesinde muharrer «Meclis vari
datı metrukeyi idareye salâhiyetdardm» İbaresine isti
naden kendisini emir ve idarede haizi istiklâli tam ad
dederek kavanin ve nizamatı mevcude ile mukayyet 
görmemekte ise de maddei mezkûrenin fıkaratı saire-
si idarei mezkûre memurlarının umuru memurelerini 
ifade devlet memurini ile, Meclisi idare ile memurla
rının vergi, tekâlif ve rüsum hususunda devair ve me
murini devletle seyyanen tutulacakları esasını muta-
zammın olduğu gibi Meclisi idarenin tanzim edeceği 
bütçeyi Maliye Vekâletine takdime mecbur olması ve 
işbu bütçenin nizamatı mevcudiye muvaffık bulunma
sı ve idarei mezkûrenin hükümetin teftişine tabi tu
tulması esasları da kararnamenin 17 ve 18 nci madde
leri ahkâmı mündercesinden bulunmuştur. Esasatı sa-
lifeye göre idarei maliye noktasından Düyunu Umumi
yenin de devairi sairei devletten farkı olmaması ve 
binaenaleyh idarei mezkûrece bütçeye istinaden vuku 
bulacak taahhüdat ve sarfiyatın da Divanın vizesine 
tabi bulundurulması lâzım gelirken mezkûrenin muha
lefeti yüzünden şimdiye kadar buna imkân hasıl ola
mamıştır. Divanca emri murakabanm bir an evvel te
sisi muvafık olacağı derpiş edilmekle beraber mesele
nin hükümetin idarei âliyesine derkenar olan taalluku
na mebni bu bapta takibi muktazi hat ve hareketin ta
yini zımnında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine 
arzı keyfiyet edilerek neticei halle intizar edilmekte 
bulunmuştur. 

9. — Sabık maliye müfettişlerinden Muvaffak Be
yin Mayıs 39 mazuliyet maaşını muhtevi olarak An
kara muhasebeciliğinden mürsel ita emri, merbutatı-
nm tetkikinden mumaileyhin Reji Müfettişi Umumi
liğinde müstahdem bulunduğu anlaşılmıştır. 1338 se
nesi avans kanununun dördüncü maddesinde 1338 se-



nei maliyesinden itibaren mülhak bütçe ile idaresi ta
karrür eden reji idaresi memurin ve müstahdiminin 
maaşat ve masarifinin dahi devairi sairei devlet hakkın
da cari ahkâmı umumiyeye tevfik edileceği muharrer 
olmasına ve mazulinden birinin hizmeti devlete tayini 
halinde mazuliyet maaşının katı muktazi olduğu gibi, 
1325 senesi Muvazenei Umumiye Kanunuyle iki yer
den maaş ahzı dahi mennedilmiş bulunmasına mebni 
mezkûr ita emri vize edilmeyerek iade kılınmıştır. 

10. — Söke rüsumat memurları hakkında tahkika
ta memur edilen Kuşadası rüsumat başkâtibi Ali Rı
za Efendiye harcırah kararnamesine tevfikan seyahat 
ve ikâmet yevmiyesi tahakkuk ettirdikten başka ihti
yar ettiği masrafın fazlalığı nazarı dikkate alınarak 
bin.sekiz yüz on altı kurşun daha tesviye edilmek iste
nildiği anlaşılmıştır. Kararnamede muharrer nispetler 
üzerinde harcirah tahakkuk ettirildikten sonra masa
rifi zaruriyesine mukabil ayrıca tediyatta bulunulması 
ahkâmı kanuniyeye mugayir olduğundan bu baptaki 
ita emri ret edilmiştir. 

11. — Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin ikinci 
nısıf bedeli icrama ait olarak gönderilen «3 900» ku
ruşu havi ita emrinin, merkeze ait kısımda tahsisatı 
mevcude olmamasından dolayı vilâyata ait icar mad
desinden tanzim edilmiş olduğu anlaşılmakla bütçede
ki füsul ve mevad ademi mutabakatı kabulüne mani 
teşkil ettiğinden vize edilmeyerek iade kılınmıştır. 

12. — Posta ve Telgraf İdaresince telgraf hududun
da vukua gelen arızaların ıslâhı zımnında çalışan ça
vuşlara kendi hudutları dahilinde bulunduklarına gö
re «60» ve mıntıkaları haricinde bulundukları takdir
de «80» kuruş yevmiye itası cihetine gidildiği «4 144» 
kuruş muhtevi olarak gönderilen ita emrinin tetkika-
tından anlaşılmıştır. Halbuki fen müfettişlerinin vazai-
fine mütedair olan talimatnamenin onuncu maddesin
de hatlarda vukua gelecek her türlü arızanın bilâtehir 
ref ve ıslahı merakize merbut çavuşlara mevdu olduğu 
muharrer bulunmuş olmasına göre çavuşların kendi 
mıntıkaları dahilindeki avarızın ref ve izalesiyle va-
zifeten mükellef bulunmalarından dolayı yevmiye al
maları muvafık olmayacağı gibi mıntıkaları haricine 
azimet ettikleri takdirde de usulü dairesinde harcirah 
almaları lâzım geleceğine binaen mezkûr ita emri 
vize edilmemiştir. 

13. — Telgraf muhabere memurlarından hastalık 
sebebiyle bilmecburiye nöbetlerinde bulunamayanla
rın yerlerinde gece çalışan memurlara yüz elli kuruş 
hesabiyle maaşat faslından yevmiye tahakkuk ettiril

diği «21 298» kuruşu muhtevi olmak üzere mürseli 
ita emrinin tetkikinden anlaşılmıştır. Bütçelerdeki maa
şat faslı kadro ile muayyen hidematı daimenin ifası 
için muktazi tahsisatı ihtiva etmesine ve kadroda muay
yen memurine hidematı asliyelerinden maada ifa 
edecekleri vazaifin mahiyeti ne olursa olsun kendileri
ne verilecek ücret veya yevmiyenin maaşat fasılların
dan tesviyesine imkân görülememesine binaen ita em
ri vize edilmemiştir. 

14. — Dahiliye Müsteşarı Ahmet Münir Beyin He
yeti Teftişiye Müdüriyeti vekâletinde bulunduğu sıra
da lieclitteftiş bazı mahallere vuku bulan seyahatından 
dolayı tahakkuk ettirilen harcirahı muhtevi olarak 
vürut eden ita emrini ntetkiki münderecatından müşa-
rülileyhin esnayi teftişte tevekkuf ettiği her mahal için 
ayrı ayrı imfikâk ve muvasalat yevmiyesi tahakkuk 
ettirildiği anlaşılıp şu suretle muamele ifası balâda da 
arz edildiği veçhiyle muvafıkı kanun görülemeyerek 
müşarülileyhin seyahati vakıası için bir defa imfikâk 
ve muvasalat yevmiyesi tahakkuk ettirilmesi lüzumun
dan bahisle mezkûr ita emri iade kılınmışsa da har
cirah kararnamesinden her tevakkuf edilen mahal için 
ayrı ayrı imfikâk ve muvasalat yevmiyesi verilmesi 
muktezi bulunduğu istinbat edilmekte olduğu beyan 
ve bu bapta deruhtei mesuliyet de edilmiş olması hase
biyle mezkûr ita emrinin vizesine mecburiyet hasıl 
olmuştur. 

15. — Emniyeti Umumiye Müdüriyetince odacı Faik 
Ağaya tevzii evrak hizmetinden dolayı müteferrika 
tertibinden 500 kuruş ücret verilmek istenildiği ait 
olduğu ita emrinin tetkikinden anlaşılmıştır. Kadroda 
tevzii evrak ile mükellef bir memuriyet gayrı mevcut 
olmasına binaen müstakillen bir memur istihdamı tec-
ciz edilemeyeceği gibi şöyle bir vazifenin ifası mu
kabili olarak odacıya fazla ücret itası da muvafık gö
rülemeyerek ita emri ret edilmiştir. 

16. — İstanbul vilâyeti sıhhiye müdüriyetinden em
razı zühreviye hastanesi levazım ve ihtiyacatı mübreme 
ve müstacelesi için bütçenin 186 ncı faslının 9 ncu f i-
rengi mücadelesi maddesinden 500 liralık bir avans il
mühaberi lieclittastik gönderilmişse de Muvazenei Ma
liye Encümenince musaddak kadroda diğer hastanele
rin maaş ve masarifi tespit edilmiş olduğu halde emrazı 
zühreviye hastanesi namiyle bir hastanenin maaş ve 
masarifi tespit edilmemiş olmasına ve mezkûr hasta
nenin öteden beri mevcudiyeti malum bulunmasına 
göre bilâhare idarei hususiye veya şehir emanetine 
merbut müessesattan addinden dolayı kadroya ithal 
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edilmemiş yahut muhaddes bir hastane addi zaruri gö
rülmüş ve her iki takdirde de bütçede mevcut olmayan 
bir hizmet için, kabul edilmiş olan diğer bir hizmet tah
sisatından, masraf icrasına cevazı kanuni görülememiş 
olmasından dolayı mezkûr ilmühaber ret edilmiştir. 

17. — Merkez jandarma bölüğünün Haziran 1339 
maaş ve tahsisatlarını muhtevi ita emrinin tetkikinden 
şu meyanda dahil jandarma efradı maaşlarından dahi 
masarif vekâletin noktai nazarı dairesinde Maliye Ve
kâletinden vuku bulan tebligata istinaden tedrisatı ip
tidaiye vergisi tevkif edildiği görülerek tedrisatı ipti
daiye vergisine ait kanunun dördüncü maddesi muci-

' bince maaş ve tahsisatı fevkalâdelerinden mezkûr ver
ginin katı lâzım gelenler memurin, müstahdimin ve 
mütekaidin olup jandarmalar ise şu sınıfların haricin
de bulundukları cihetle mezkûr vergiye tabi olmama
ları lâzım geldiğinden ita emri vize edilmemiş olduğu 
gibi muhasebece istinat olunduğu beyan edilen tali
matnamenin kanunun esasına muvafık surette tadili 
lüzumu da Maliye Vekâleti Celilesine yazılmıştır. 

18. — Moskova, Bükreş ve Roma sefaret mümes
silleri memurininin yalnız muhasesasatının Fransız 
frangı olarak tesviyesi İcra Vekilleri Heyetince tahtı 
karara alındığı bu bapta icra kılınan tebligattan an
laşılmıştır. Kararnamede sarahat olmamakla beraber 
esası mezkûrun tatbikatta tevlit edeceği neticeye na
zaran ya tahsisatı fevkalâde veyahut tahsisatı adiye-
nin tezyit miktarının mutazammın bir mahiyeti haiz 
olduğu müsteban olup yeni bir,kanun istihsal edilme
dikçe tahsisatı fevkalâde kanununun tadili ahkâmı caiz 
olmayacağı gibi tahsisatı adiyenin miktarı da müfre
dat kadrosıyle tespit edilmiş olmasına binaen onun 
tezyide muvafık olmayacağından mezkûr kararın in
faz ve tatbikine imkân görülememiş ve keyfiyet icra 
Vekilleri Heyeti Riyaseti Celilesine arz olunduğu gibi 
Hariciye Vekâletinden mevrut 1 Ağustos 1339 ita emir
leri de vize edilemeyerek iade kılınmıştır. 

19. — Roma mümessiliğine tayin edilmiş olan sa
bık müsteşar Suat Beyin tehiri azimetiyle müsteşar
lık vazaifini ifade devam etmesinden dolayı müşa-
rülileyhe Temmuz için tam maaş tahakkuk ettirildiği 
bu baptaki ita emirlerinin tetkikinden anlaşılmıştır. 
Atik harcirah kararnamenin yedinci maddesinde mut
lak olarak halefinin vüruduna kadar Vekâleten ifayi 
umur edenlere nısıf maaş verileceği muharrer olup 
maddenin ıtlakından halef tayin edilmiş olsun olma
sın memuru münfasile tarihi infisalinden itibaren nısıf 
maaş itası muktezi bulunduğu anlaşıldığı gibi 9 çe-

mazilevvel 91 tarihli maddei müzjeyyeİede de bir me
muru münfasile halef tayin edildiği halde muvasalat 
etmeksizin infisaliyle ikinci bir halef tayini takdirinde 
birinci halefin memuriyeti ile ikincinin tayini tarihine 
kadar geçen eyyam için memuru münfasile tam maaş 
verileceği muharrer olup şundan halefi tayin edilme
yen memuru münfasilin tam maaş alacağı istidlal edil
mekte ve yedinci maddenin de memuru münfasile ha
lef tayin edilmesi halinde tatbiki cihetine gidilmesi va
rit görülmekte bulunmuş ve Hariciye Vekâletince ikin
ci şık mütalâaya istinat edilerek Suat Beye halef edil
memiş olmasından dolayı tam maaş verilmesi lüzu
munda ısrar edilmiştir. Mesele içtihada mütehammil 
olup deruhtei mesuliyet de edilmiş bulunduğundan 
mezkûr ita emri vize edilmiştir. 

20. — Vekâleti müşarünileyhaca saati mesai ha
ricinde çalıştıklarından dolayı müsteşar, müdüran ve 
ekseri memurine müteferrika tertibinden yevmiye ve
rilmek istenilmiştir. Ancak ihtiyacı devlet nazarı 
dikkate alınarak tanzim edilmiş olan kadro esası 
mezkûr yevmiyelerin kabulünü mani olduğu gibi 
vekil ve müsteşar gibi rüesayi idarenin mesailerini 
zamanla mukayyet olmaksızın umuru devletin icaba-
tına tabi olarak ifa etmelerine binaen vize edilmiye-
rek iade kılınmışsa da mumaileyhimin keyfiyeti is
tihdamlarının Lozan konferansıyle hadis olan vaziyeti 
fevkalâdeden mütevellit olduğu beyan kılınmış ve 
fevkalâde ahvalde kadro ile mukayyet olmamak lâ
zım geleceği hususunda deruhtei mesuliyet de edil
miş olmasına istinaden mezkûr ita emirleri vize edil
miştir. 

21. — Umuru şehbenderî tadil komisyonunda 
saati mesai haricinde ifayi vazife eden sicil kâtibi 
Hüseyin Hamit Beyin hazirandan beş günlük yevmi
yesini muhtevi olarak gönderilen ita emri de o bap
ta vuku bulan deruhtei mesuliyete istinaden vize edil
miştir. 

22. — Kezalık dosya kaleminde bir buçuk lira 
yevmiye ile müstahdem Ahmet Beyin ücreti yev
miyesi de aynı esbaptan dolayı vize edilmiştir. 

23. — Hariciye Vekâleti mutemetliğini ifa eden 
Zühtü Efendinin ücreti şehriyesi olan beş yüz ku-; 
ruşu muhtevi olarak vürut eden ita emri kadroda mu-: 
temet namiyle bir memuriyet mevcut olmamasına 
binaen vize edilmemiştir. 

24. — Evkaf Müdüriyeti Umumiyesinden verilen 
mezuniyet üzerine İstanbul Evkaf Müdüriyetince gece 
bekçiliğinde istihdam edilen iki kişinin mayis ücret-



İerini havi ita emri vize için Divana gönderilmiş ise 
de müdüriyeti mumaileyhaca istihdam olunacak me
murinin miktarı Muvazenei Maliye Encümenince 
musaddak kadro ile tespit edilmiş olmak neticesinde 
Müdüriyetin o husustaki salâhiyeti tahdit edilmiş bu
lunduğu gibi bunların o suretle istihdamları seriye 
ve evkaf vekâleti celilesince de tensip edilmesinden 
nihayet verildiği anlaşılması üzerine salâhiyet fevkin
de istihdam edilmiş olan bu adamların ücretinin ha-
zinei evkaftan tesviyesi muvafıkı kanun görülemeye-
rek iade edilmiştir. Mezkûr ita emrinin natık olduğu 
akçanın mesbuk olan hizmetlerine mebni acri misil 
suretinde tesviye edilmek üzere vizesi batezkere işar 
kılınması üzerine de meblağı mezburun o şekilde ita
sının ve mahsubu muktazi maddeden icrayi mahsu
bunun Seriye ve Evkaf Vekâleti Celilesinden bilisti-
zan müsaade alınması lüzumuna mebni ita emri tek
rar iade edilmiştir. 

25. -rr İstanbul Vilâyetince milga meşihat dairesi 
hadilinde mescidi şerifte imam ve müezzinlik vazife
sini ifa eden efendilerin nisan ve mayıs 1339 ücretleri
ni havi ita emri vize için gönderilmişse de sureti 
mahsusada davet olunan memurun verdiği izahatı şi-
fahiyeden müsteban olduğuna göre hükümeti zaile 
zamanındanberi bütçenin müstahdimini müteferrika 
maaşatı kısmından muhasses maaşla mescidi şerifi 
mezkûrde imam ve müezzinlik etmekte olan efendi
lerin de diğer memurin ve müstahdimin misullu kad
roya ithal edildikleri halde Muvazenei Maliye Encü
menince musaddak kadroda bunların maaşları tesbit 
edilmemiş ve kadroda mevcut olmayan bir hizmetin 
velevki daha evvelki bütçelerde muhassas olsa bile 
devamı ipkası kadroyu tağyir demek olarak caiz 
olmamıyacağına mebni mezkûr ita emri ret edilmiş
tir. 

26. — Adliye Vekâletince 1338 senesi bütçesinin 
bazı mevadı beyninde münakale icrası Maliye Veka
letince kabul edilmiş olduğundan bahisle bu bapta
ki münakale ilmühaberi Divana gönderilmişse de her 
hangi şekil ve kavaide tabi olursa olsun nakli tahsisat 
ancak bütçenin cereyan ettiği seneyi maliye zarfında 
ve ihtiyacat hudusu akabinde ve fakat her halde 
taahhüt ve Hizmetin vukuundan evvel ifa edilmek 
lâzım bundan sonraki vuku bulacak münakalat, tah
sisat haricinde ifa ettirilen hidematı setre matuf bir 
tedbir demek olacağına binaen kabulü muvafık gö
rülemediği gibi esasen balâda arz olunan lâzımei ka-
nuniyeye riayet edilmemiş bulunmasından dolayı tas
dik edilmemiştir. 
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1 27. — Tıbbi Adlî müessesesinde müstahdem 
I mubassıra Zahit Hanımın Haziran 1339 ücreti şeh-
I riyesine ait olarak gönderilen dört bin kuruşluk ita 
I emri mezkûr hizmetin kadroda gayri dahil bulun-
I masına binaen vize edilmemiştir. 

I 28. — Beyoğlu mutasarrıflığından vize için gön-
I derilen ve cürmümeşhut vukuatını takip zımnında 
I geceleri nöbette kalmakta olan Müddei Umumî mua

vinleri ile müstankıtların yevmiyelerine mütedair 
I olan ita emri memurini mumailleyhimin ceraimi 

meşduhe tahkikatı zımnında vaka mahallerine azi-
I metlerinde sarfına mecbur oldukları hakikî masraf-
I lan harcirah kararnamesinin tevfikan tesviye edil

mekte olduğundan ve memurini zabıta misillu vazi-
I fei asliyelerini ifa sadedinde nöbette kalmaları muk-
I tazi ise bu halde vazifeleri cümlesinden telâkki edi-
I leceğinden nöbete kaldıkları zaman için dahi ayrıca 
I yevmiye verilmesine mesai kanunî görülememekten 

dolayı batakrir ret edilmiştir. 
29. — Maarif Vekâleti Orta Tedrisat Müdürü 

Nafi Atıf Beyin İzmir mekteplerini teftişinden esna-
I yi avdedinde tirene intizaren Afyon Karahisar'da 
I tevekkuf ettiği gün için ikamet yevmiyesi tahakkuk 
I ettirildiği olbaptaki ita emrinin tetkikinden anlaşıl

mıştır. Harcirah kararnamesinin sekizinci madde
sinde «Aktarma ve karantina beklemek ve ilahir» 

I denilmesi vazıı kanunca esbabı mücribeye müstenit 
I olmayan tevakkuflar için seyahat veymiyesi veril

mesi maksut olduğunu sarahaten mutazammın bu-
I lunmuş olmak itibariyle şu noktadan muhalifi kanun 
I görülen mezkûr ita emri ret edilmiştir. 

I 30. — Vekâleti Müşarünileyhaca Darülmualli-
I min talebe ve talibatından bazılarının masarifi sev-
I kiyeleri olarak vilâyat mekâtibine muavenet faslın-
I dan iki kıta ita emri ile yedi bin beş yüz kuruşun 
I tesviyesi cihetine gidilmek istenilmiştir. Halbuki vi

lâyat mekâtibi masarfinin idarei hususiye bütçele-
I rinden tesviye edilmekte olmasına göre Maarif Ve-
I kâleti bütçesinin mekâtibi muavenet faslına mevzu 

tahsisatın tahakkuk edecek masarifin vekâleti mü-
I şarünleyhaca tesviyesi suretiyle değil ihtiyacı tebey-
I yün edecek mekâtip için münasip bir miktar tefrik 
I edilerek lieclilmuavene vilâyat idarei hususiyelerine 
I ita edilmek suretiyle istimali ilâzım geleceğinden 

mezkûr ita emri vize edilmeyerek iade edilmiştir. 
31. — Vekâleti müşarülileyhaca mutemetlik va-

I zaifini ifa eden levazım memurine işbu vazifei 
I munzammeden dolayı müteferrika tertibinden beş 
I yüz kuruş ücret itasını mutazammın olarak gönde-



rilen ita emri hizmeti mezkûrenin kadroda dahil 
bulunmaması dolayısıyle vize edilmemiştir. 

32. — Kezaliş kadroda muayyen miktardan faz
la, olarak istihdam edilen bir nefer odacının Mayıs 
1339 maaşını havi olarak vürut eden ita emri de 
keyfiyetin kadro esasına muhalif bulunmasından 
dolayı vize edilmeyerek iade kılınmıştır. 

33. — Darülfünun Emanetince Hukuku Hususî -
yei Düvel Müderris Vekili Cemil Beye Heyeti Ve-
kilenin 4 Şubat 1339 tarihli kararı dairesinde olmak 
üzere vekâlet maaşı tahakkuk ettirilerek ita emri 
vize için Divanı Muhasebata gönderilmişse de ka
rarı mezkûrun esbabı mucibesine ve metninde de 
Darülfünun müderrislerine dair olmak üzere bir 
bahis bulunmamasına binaen mezkûr ita emri ba
takrir ret edilmiştir. 

34. — Gazi Osman Paşa Sultani Mektebi muavin 
vekiline dahi yine Heyeti Vekilenin 4 Şubat 1339 
tarihli kararına göre tahakkuk ettirilmiş olan vekâlet 
maaşını havi ita emri kararı. mezburun idarî olan 
muavin vekillerine tesvian tatbiki caiz görülememek 
neticesinde batakrir ret edilmiştir. 

35. — Darülfünun > Emanetince Edebiyat Medre
sesi Reisi İsmail Hakkı Beyin Darülfünunun 11 
Teşrinievvel 1335 tarihli Nizamnamesinin otuzuncu 
maddesinin fıkrai ahiresince aldığı riyaset tahsisatı 
için detahsisatı fevkalâde tahakkuk ettirilmiş ve o 
baptaki ita emri lieclittasdik Divana gönderilmişse 
de tahsisatı fevkalâde kararnamesinin birinci mad
desinin fıkrai ahiresinde tahsisatı mezkûreye tabi 
olmadığı gösterilen makam maaşından farklı olmayan 
ve medrese riyaesti maaşına zamimeten verilen sali-
fülbeyan tahsisat için ayrıca tahsisatı fevkalâde ita
sı kararnameye muhalif görülmekten naşi ita emri 
batakrir ret edilmiştir. 

36. — Matbaai amirden matba doktorunun Ha
ziran ücreti maktuası hakkında vize için gönderilen 
bir itaemri matbaanın kadrosunda mevcut olmadığı 
halde doktor istihdamı tecviz edilemediğinden mez
kûr ita emri batakrir ret edilmiştir. 

37. — İktisat Vekâletince Meclisi Âlii Baytarı 
azalarına her içtima günleri için beşer lira yevmiye 
verilmek istenildiği Divana gönderilen ita emirle
rinin tetkikinden anlaşılmıştır. Meclisi Mezkûr aza
sından bir kısmının İktisat Vekâletince mensup ol
duğu numayan olup mumaileyhimin münferiden ol
duğu gibi lüzum takdirinde Encümen halinde biliç-
tima vekâlete müteallik hususat hakkında icap eden 
mukarrerat ve tedabiri ittihaza vazifeden mecbur 
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I bulunmalarından dolayı kendilerine yevmiye itası 
I kadro esası ile kabili teklif görülemediği gibi Meclisi 

Âlii Sıhhî hakkında Muvazenei Maliye Encümenin-
I ce vaz edilmiş olan esasın Meclisi mezkûrun Sıhhiye 
t Vekâletine mensup olmayan azalarına ücreti huzur 
•I verilebileceği merkezinde olması da işbu noktai na-
I zarı müeyyet bulunmuş olmasına binaen Meclisi Âlii 
I Baytarının İktisat Vekâletine mensup azasına ait 
I ücürati içtimaiyi de muhtevi bulunan mezkûr ita 
I emirleri vize edilmeyerek iade kılınmıştır. 

I 38. — Vekâleti müşarülileyhaca memurin ve 
I baytar müdüriyetlerinde istihdam edilen efendilerin 
I ücretlerini havi olarak gönderilen ita emirleri me-
I murini mumaileyhimin keyfiyeti istihdamları kadro 
I esasına muhalif bulunmakla vize edilmemiş ise de 
I mumaileyhimden memurin müdüriyeti sicil muame-
| lâtında elli lira ücreti şehriye ile müstahdem Haydar 
I Beyin Divanın işari üzerine Ağustos iptidasından 
I itibaren hizmetine nihayet verildiği işariyle istihdam 
| edildiği Haziran ve Temmuz aylarına ait istihkakı-
I nın ecrimisil olarak tediyesi vekâleti müşarünileyha-
| dan talep edilmesine binaen mumaileyhin bidayeten 
I istihdamı cihetine gidilmesi bir taahhüt yolsuzluğu 
I teşkil etmekle beraber hizmeti mukabili olan hak-
I kının iptali de kavaidi umumiye ve hukukiyeye na-
I zaran caiz görülemediğinden mumaileyhin ecrimisil 
I suretinde verilmek istenilen şehrin mezburuna ait 
I istihkakı vize edilmiştir. 

I Baytar Müdüriyeti Umumiyesinde müstahdem 
memurine gelince şunların istihdamlarına da bazı 

I mahallerde zuhur eden vebayi bakari üzerine mec-
I buriyet hâsıl olduğu numayan olmuş ve şu vaziyet 
[ ahvali fevkalâde mahiyetinde görülerek Vekâleti 
I Müşarülileyhaca deruhtei mesuliyet de edilmiştir. 
ı Anifende arz edildiği üzere ahvali fevkalâde de kadro 
I ile mukayyet olması lâzım gelip gelmeyeceği husu-
I sunda Divanla devair beyninde bir içtihat ihtilâf 

mevcut olduğundan bu bapta vuku bulan deruhtei 
mesuliyete istinaden memurini mumaileyhimin ücu-

I ratını havi itaemri de vize edilmiştir. 
I 39. — Kezalik sanayi istatistiklerinin tetkiki için 

geceleri ifayi mesaiye mecbur kalan Hakkı Efendi-
I nin sekiz günlük yevmiyesini muhtevi olarak gönde-
I rilen ita emri de balâdaki esbab müsteniden vize 

edilmiştir. 
I 40. — Beyoğlu Sancağı baytar ve orman me-
I murlarının bütçenin üç yüz birinci faslından tesviye 

edilmekte olan tahsisatı fevkalâdesi için faslı mez-
I küre ait tahsisat havalesi bakiyesinin orman memur-



larına müteallik tahsisatı fevkelâdeye karşılık gel
memesi üzerine bunu temin zımnında evvelce usulü 
dairesinde Divanı Muhasebata vize ettirilmiş olan 
iki kıta ita emri iptal ve muhteviyatı tahsisatına iade 
ve yeniden tanzim kılınan ita emirleri de tasdik 
olunmak için Divanı Muhasebata irsal kılmmışsa 
da mukaddeme tasdik edilmiş ona ita emirlerinin 
sureti tahakkukunda kavanin ve nizamata mugayir 
bir hal olmayıp iptal hakkındaki talebin maksadı 
anife müpteni olmasına ve bu ise birinci ita emirle
rinin iptalini ve ikincilerin de tasdikini mucip sebe
bi kanun teşkil etmediğinden orman memurlarının 
maaşlarına ait tahsisatı fevkalâdeye muktazi tahsi
sat havalesi celbi lüzumundan bahisle mezkûr ita 
emirleri ret edilmiştir. 

41. — Mekâtibi Ziraiye müzesi müdüriyetinden 
Sütlüce deposu bekçisi Bayram Ağanın Mayıs, 1333 
kıstelyevm ücretini havi bir kıta ita emri vize için gön-
derilmişse de buranın Muvazenei Maliye Encümenin
ce müsaddak kadrosunda bekçilik dahil olmadığından 
dolayı mezkûr ita emri ret edilmiştir. 

42. — İstanbul Vilâyeti Ziraat Müdüriyetinden 
müessesatı iktisadiye muhasipliği merkezi odacısının 
ücreti havi olarak gönderilen ita emri Muvazenei Ma
liye Encümenince müsaddak kadroda muayyen hide-
mat haricinde olduğu anlaşılan mezkûr odacının istih
damı ve tesviyei ücreti caiz görülemediğinden batak-
rir ret edilmiştir. 

43. — İstanbul Vilâyetince Orman Müfettişi Umu
misi Bekir Beyin bazı mahallerdeki teftişatından do
layı mumaile3'he 6 000 kuruş maaşı esasi üzerinden 
yevmiye ve kezalik her uğradığı mahal için ayrı ayrı 
imfikâk ve muvasalat zamları tahakkuk ettirilerek bu 
bapta tanzim kılınan ita emri vize için gönderilmişse 
de 6 000 kuruş hesabiyle maaş verileceği harcirah ka
rarnamesinin 15 Teşrinisani 1335 tarihli zeylinin birin
ci maddesinin birinci bendinin ikinci fıkrasında mez
kûr olan müfettiş muavinleri meyanında İktisat Ve
kâletince merbut müfettişler mezkûr bulunmadığı gi
bi mumaileyhin ifa eylediği vazife itibariyle de hak
kında ancak maddei merkumenin ikinci bendinin tat-
ki ahkâmı muktazi görülmekten naşi ita emri ret edil
miştir. 

44. — Bakteriyolojihanei Baytarî Müdüriyetince; 
buranın müsaddak kadrosu fevkinde olarak hademe 
sıfatiyle istihdam kılınan bazı kimselerin Mayıs - Ha
ziran 1339 ücretlerinin vize edilmesini temin maksa-
diyle hademi mezburenin unvanı ameleye ve ücretleri 
de yevmiyeye kalp ve tahvil edilerek o suretle ikinci 
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defa olarak ita emri tanzimi ile Divana irsal kılmmış
sa da hakikati halin Divanı Muhasebatça malumîye-
tine ve muvazenei Maliye Encümenince müsaddak 
kadroların Teşkilât Kanunu mahiyetinde olduğu cihet
le ahvali fevkalâde ilcasiyle dahi olsa kadro fevkinde 
velev ücretle memur istihdamı veya bilâhare Encü
meni müşarülileyhadan istihsali müsaade edilmesine 
veyahut ileride indellüzum istihdam olunmak kay d i y-
le esasen kadro miktarı fazlasıyle tastike iktiran etti
rilmiş bulunmak veyahut ahvali fevkalâde zuhurunda 
teşkilâtı daimenin tezyidi bir salâhiyeti kanuniyenin 
vücuduna vabeste bulunması ve bu hususta şunlardan 
hiç birinin mevcut olmaması hasebiyle mezkûr ita emri 
ret edilmiştir. 

45. — İstanbul Vilâyetince yeni mecmua gazetesi' 
idarehanesinin Nisan ve Mayıs 1339 tahsisatı olmak 
üzere tahakkuk ettirilerek o baptaki emri ile vizesi 
istenilen akçanın propaganda tahsisatından verileceği 
anlaşılıp bütçedeki propaganda masrafının suret ve 
veçhi tahsis ve ciheti istimal malum ve muayyen ol
mak itibariyle memleket dahilinde münteşir ceraidi 
yevmiyeden herhangi birine o nam ile şehri tahsisat 
itasına mesai kanunî görülememesinden dolayı mez
kûr ita emri ret edilmiştir. 

46. — Müdafaai Milliye Vekâletinden gönderilen 
ita emirlerinde açık zabitana tam maaş itası cihetine 
gidildiği anlaşılmıştır. Hasmeltensik açığa çıkarılmış 
ve çıkarılacak, erkân, ümera, zabitan ve mensubini 
askeriyeye verilecek maaşata dair olan 9 Ağustos 1325 
tarihli kanunun birinci maddesinin iknici fıkrasında 
alelumum zabitana maaşlarının sülüsani ile tam ta-
yinat ve ümeraya maaşlarının ile tam tayinat ve er
kânı dahi fıkraî mezkûrde gösterilen derecat üzerinde 
maaş verileceği musarrah olduğu gibi 1325 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanununun on altıncı maddesi ile 
de kanunu mezkûr hükmü tastik ve teyit olunarak bu 
bapta bir esas vaz edilmiştir. Vekâleti müşarülileyhaca 
tensik kanununun tensik zamanına ve bir defaya mah
sus olduğu ve 1330 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun 15 nci maddesinin «elyevm ita edilmekte olan 
kadro harici maaşat 1330 senesi teşrinievvel gayesinden 
itibaren kat edilecektir.» Hükmünü havi fıkrasına is
tinaden 1325 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
salifüzzikir 16 ncı maddesi hükmünün fesh edilmiş ol
duğu ve 1330 senesinden itibaren muayyenat ve maaşa 
kalbedilmiş olmakla beraber zabitan maaşat ve muhas-
sesatının rütbe esasına göre tayin edilmiş olup mu
maileyhimin açıkta kalmaları rütbeden mahrumiyetle
rini icap etmeyeceği tabiî bulunduğu cihetle zabitana 



açıkta bulundukları müddetçe de tam maaş itası lâ
zım geldiği mütalâasında bulunmakta ise de 6 Ağus
tos 1325 tarihli tensik kanunu ile 1325 senesi Muva-
zenei Umumiye Kanununun 16 ncı maddesinde «has-
beltensik açığa çıkarılmış ve ledelicap çıkarılacak 
olanlara» tarzındaki fıkranın kanun mezkûrun ten
sik zamanında olduğu gibi atiyen açığa çıkarılacak 
olanlara tatbik edilecek surette şamil bir hükmü muh
tevi olduğu anlaşılmakta bulunmuş ve 1330 senesi Mu-
vazenei Umumiye Kanununun 15 nci maddesindeki 
hüküm 1325 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 
16 ncı maddesinin feshini mutazammın olmayıp has-
beltensik açığa çıkarılmış olanlara tahsis edilen kadro 
harici maaşatının katına mütedair bulunmuş ve vazıı 
kanunca katı murat olunan maaşatın da tespit edilen 
kadroya nazaran açıkta kalarak hükümetle alâkası mün-
kati olmuş bulunan memurini mülkiyeye muhassas 
maaşat olduğu tarihi mezkûreden itibaren memurini 
mülkiyeye ait kadro harici maaşların kat edilerek açık 
zabitan maaşatının kemakân tediyesine devam edilme
siyle mertebei sübuta vasıl olmakta bulunmuş ve mu-
ayyenatın bilâhare maaşa kalbedilmiş olması şu me
seleden haizi tesir olamayacağı tabiî olacağı gibi zabi-
tanı mumaileyhinin açıkta bulundukları müddetçe nok
san maaş almaları rütbe ile alâkadar bir keyfiyet ol
mamasına binaen bu baptaki mutalâat dahi ahkâmı 
kanuniyeye gayrı müessir hususattan bulunmuş olup 
eğerçi Eylül 1336 tarihinden itibaren zabitanı mumai
leyhime tam maaş itası 29 Eylül 1336 tarihli kanun 
icabından bulunmuşsa da İstanbul Hükümetinin neşre
dilmiş olan kanunu mezkûrun tarihi itibariyle hüküm
süz addedilmesi lâzım geldiğinden anifen arz olunan 
esasatı kanuniyeye ittiba zaruri görülmüş ve binaberin 
açıkta bulunan zabitana tam maaşı muhtevi olarak 
gönderilen ita emirleri vize edilmeyerek iade kılınmış
tır. 

47. — Müdafaai Milliye Vekâletince Kabil sefa
rethanesine memur zabitan maaşatı için memurini ha
riciyeye kıyasen Osmanlı altunının mikyas ittihaziyle 
bunun beş misli olarak hesap edilen farkın tahsisatı 
fevkalâdei şehriye namı altında verilmek istenildiği 
bu baptaki ita emrinin tetkikinden anlaşılmıştır. Tah
sisatı fevkalâde kararnamesine nazaran memurini ha
riciyeye verilecek farkı tahsisatın ilânı seferberiden ev
vel mahalleri meskukâtı ecnebiye hesabiyle tutariyle 
memurini mumaileyhimin elyevm almakta oldukları 
maaş ve işbu kararname hükmünce alacakları zamai-
min mahalleri rayici hazırına göre tutarı arasındaki 
farkın meskukâtı osmaniye hesabiyle mukabilinden 
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| ibaret olması lâzım gelirken mahalli mezkûr rayicinin 
evrakı nakdiyemize nazaran farkı fahiş derecede faz
la olmasından ve zaten piyasada Efgan parasının gay
rı mevcut bulunmasından dolayı farkın sapit bir altın 
fiyatı üzerinden hesap ve itası emrinde hisolunan za
rurete binaen Heyeti Vekilece altın farkının beş misli 
olarak tayini cihetine gidilmiş olup şu suretle muamele 

I ifasında kanuna muhalefet bulunmadığını Divanca da 
I esası mezkûr dairesinde muamele ifası muvafık görül-
I müş olmakla beraber tahsisatı fevkalâde kararnamesi 
I yalnız memurini hariciye hakkında istisnai bir hükmü 
I ihtiva etmekte olduğu gibi Heyeti Vekilece ittihaz edi-
I len kararda tahsisatı fevkalâde kararnamesinin tadil 

mahiyetini mutazammın olmayıp kambiyo farkı için 
I bir esas tayininden ibaret bulunmasına göre zabitan 

muhassetanın memurini hariciyeye kiyasen tesviyesi 
muvafık görülmeyerek mürseli ita emirleri iade kılm-

I mışsa da vekâleti müşarülileyhaca ateşemiliter ile kur-
I yelerin sefaretler nezdince memur bulunmalarına göre 
I Hariciye memurlarından farklı ahkâma tabi tutulma-
I İarı muvafık olamayacağı beyan ve bu bapta deruhtei 
I mesuliyet de edilerek mezkûr ita emirlerinin vizesinde 
I İsrar edilmiş olmasına ve memurini hariciye hakkında-
I ki harcirah kararnamesinde Hariciye Vekâleti tarafın-
I dan tayin edilen memurin tabirinin istimal edilmiş ol-
I masına mukabil tahsisatı fevkalâde kararnamesinde 
I memurini hariciye tabirinin istimal edilmiş olması va-
I zıı kanunun her iki tabir beyninde vüsati mani itiba-
I riyle bir farkı mülâhaza edilmekte olduğuna delâlet 
j edecek mahiyette görülerek binabirin memurini harici-
I ye tabirinin âm ve şamil bir surette memaliki ecnebiye-

de ifayi vazife eden bilumum memurinin mukayyet 
I olarak telâkkisi de mümkün bulunmakla keyfiyetin iç

tihada mütehammil bulunmasına binaen bu baptaki 
ita emri vize edilmemiştir. 

48. — Vekâleti müşarülileyhaca devair rüesasiyle 
I müdüran vesair memurine müteferrika namı altında 
I sureti maktuada verilmek istenilen mebaliği şehriyeyi 
I havi ita emirlerinin tetkikinden vekâleti müşarüliley-
I haca bu bapta müteferrika nizamnamesine istinat edil

mekte olduğu anlaşılmıştır. Makamı maaş müteferrika-
I sı hakkındaki kanunun bu baptaki kavanin ve niza-

mattan muahhar olmasına göre kanunu mezkûr ahkâ-
miyle tearuz eden kavanin ve nizamatı mütekaddime-

I nin mamulünbih olamayacağı tabiî olup kanunun mü-
I teferrikadan istifade edecek zevatı sarahaten tayin eden 

dördüncü maddesinde memurini mumaileyhimin gay
rı mezkûr bulunması hasebiyle müteferrikadan istifa-

I de edememeleri lâzım geldiği gibi esasen bu bapta Bü-



yük Millet Meclisince 11 Mart 1338 tarihinde cereyan 
eden müzakere esnasında rüesa ve müdüranı mumai
leyhimin de kanunu mezkûr ahkâmından müstefit ol
maları hakkında batakrir vuku bulan taleplerin ret 
edilmiş olması şu noktadada birguna tereddüde mahal 
bırakmamakta olmasına binaen bu baptaki ita emri 
vize edilmeyerek iade kılınmıştır. 

49. — Müdafaai Milliye Hukuk Müşavir Muavin
liği makamında müstahdem Müşaviri Adli Hasan Tah
sin Efendinin makam farkı maaşını muhtevi olarak 
Müdafaai Milliye Vekâletinden gönderilen ita emri, 
Divanı Temyiz, hakkındaki 6 Teşrinievvel 1332 tarih
li kanunu muvakkatin on birinci maddesinde gerek 
Divanı mezkûr Başmuşavir ve Müşavirlerinin gerek di
ğer memurini askeriyenin sunuf ve silsilei murakıbı ve 
sureti terakki ve tefeyyüzleri hakkında bir nizamnamei 
mahsus tanzim edileceği muharrer olduğu halde şu yol
da bir nizamname tanzimi ile memurini mumaileyhin 
sunuf ve derecatı memuriyetinin tespit edilmemiş ol
ması hasebiyle sarfı maaşatın kemiyatı nazarı dikka
te alarak makam maaşı ve müteferrikası hakkındaki 
kanununa istinaden farkı maaş itası tecviz edilemeye
ceği mutalâasiyle vize edilmemiştir. 

50. — Büyük Millet Meclisi muhafaza taburu zabi-
tan ve efradının Haziran 1339 seferi zamlarının muh
tevi olarak gönderilen ita emirleri seferberlik zammına 
dair olan kanunun birinci ve dördüncü maddelerinde
ki sarahata nazaran zabitan ve efradına seferberlik za-
maiminden istifade edebilmeleri fiilen cephede bulun
maları ile meşhut olduğu beyaniyle vize edilmeyerek 
iade kılınmıştır. Vekâleti müşarüeileyhaca cephe ni
zam harbına dahil bulunmakla zamaimi mezkûreden 
istifade edilebileceği esası dermeyan edildikten sonra 
mezkûr taburun Başkumandanlık makamı samisinin ol-
baptaki emri ile cephe nizam harbına ithal kılınmış ve 
binaenaleyh cephe kumandanlığı emrine tabi bulunmuş 
olduğu beyaniyle vizesinde ısrar ve bu bapta deruhtei 
mesuliyet de edilmiştir. Cephe nizamı harbinin tayin 
mahiyeti ayrı ayrı telâkki ve içtihatlara zemin teşkil 
etmekle' Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun otu
zuncu maddesine istinaden mesuliyeti deruhte edilmiş 
olan mezkûr ita emri vize edilmiştir-. 

51. -^ Bahriye mutemedi Hayrı Efendi tarafından 
dairei bahriyeye ait umur ve mesalihi takip için araba 
ücreti olarak beş yüz kuruş sarfedildiği beyaniyle bir 
kıta ita emri tanzim ve irsal edilmişse de mutemet 
sıfat ve unvanını haiz olarak mumaileyhin ifasiyle 
mükellef olduğu hidematı evrak ve mesalihi takip gi-
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I bi umura münhasır olup şuna mukabil kendisine maaşı 
muhassesı tediye edilmekte olduğu gibi devairini kur-

I biyeti hasebiyle Ankara'da bu kabil hidemat için esa
sen araba ücreti itası da müteammil bulunmamasın-

I dan dolayı mürsel ita emri vize edilmemiştir. 

I 52. — Hatap mutemedi Hurşit Beyin matlubunu 
I havi olarak Ankara kumandanlığından gönderilen alt-
I mış altı bin iki yüz doksan kuruşluk ita emri bittetkik 
I mumaileyhin bamukavele müteahhit olduğu miktarda 
I teslimatta bulunmadığı anlaşılmakla vize edilmeyerek 
I iade edilmiştir. 
I 53. — Vekâleti muşarülileyhaca çayır keşfi için 
I Zir kazasına tabi yere giren vesair çiftliklere izam 
I olunan mülâzımısani Mustafa Efendi işbu mahallere 
I azimetinden dolayı infikâk ve muvasalat yevmiyesi 
I tahakkuk ettirildiği o bapta vürut eden ita emirlerinin 
I tetkikinden anlaşılmışsa da mumaileyhin azimet ettiği 

mahallin bir günde avdeti kabil olacak mesafede bu-
I lunmasına ve bir günde avdeti kabil olabilecek mahal-
I le izam kılınan memurine kararnamenin dokuzuncu 
I maddesi mucibince yevmiye verilmekle iktifa edilmek 
I lâzım geleceğine mebni dokuz yüz yirmi kuruşu muh-
I tevi mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

I 54. — Memuriyeti muvakkate ile mahalli ahare 
I izam olunan bazı zabitanın harcirahlarını muhtevi ol-
I mak üzere Müdafaai Milliye Vekâletinden mürsel se-
I kiz kıta ita emrinin muhtevi olduğu (27 103) kuruş 
I meyanında dahil bulunan infikâk ve muvasalat yevmi-
I yelerinin azimet ve avdet için ayrı ayrı olarak tahak-
I kuk ettirildiği anlaşılmıştır. Memuriyeti muvakkata ile 
I bir tarafa gönderilenlere bu suretle infikâk ve muva-
I salat yevmiyesi itası anifen arz edildiği veçhiyle harci-
I rah kararnamesinin mevadı müzeyyelesi ahkâmına 
I münafi görüldüğünden vize edilmemiştir. 

I 55. — 1 Teşrinisani 1337 tarihinden itibaren tekaü-
I de şevkleri mukarrer bulunan makamı hilâfeti askerî 
I kadrosundan açıkta kalan mensubine tekaüt maaşla-
I rından kesilmek üzere 13 Kânunusani 1339 tarihli 
I avans kanununun ikinci maddesine göre maaş ve nısıf 
I tahsisatı fevkalâdeleri miktarında avans itasını temi-
I nen tstanbul kumandanlığından vize için Divanı Mu-
I hasebata gönderilen 31 Mart 1339 tarihli iki kıta avans 
I ilmühaberi maddei kanuniyei mezburenin bu gibilere 
I ademi şümulünden ve askerî tekaüt kanununun 11 nci 
I maddesini muaddil 18 Mart 1329 tarihli kanundan ve 
I Muhasebei Umumiye Kanununun otuz dördüncü mad-
I desinin usulü dairesinde tahakkuk eden maaşat için 
I avans itasını tecviz etmemekte olduğundan ve bunlara 
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ilâveten Maliye bütçesindeki tertibi mahsusundan tes
viye olunacak maaşatı mezkûre için Müdafaai Milliye 
Vekâleti Celilesi bütçesinden avans itasına bütçe ka-
vaidi dahi müsait olmadığından dolayı batakrir ret edil
miştir. 

56. — Kırım Osmanlı Murahhaslığından açıkta 
iken Eylül 1338 tarihinde tekaüt edilmiş olan Mirliva 
Mehmet Remzi Paşanın tekaüt muamelesinin keenlem-
yekûn adiyle açıkta kalan zabitana kiyasen mumailey
he istanbul Kumandanlığınca nısıf maaş ve tahsisatı 
fevkalâde tahsis ettirilerek o baptaki ita emri vize için 
Divanı Muhasabeta tevdi edilmişse de 16 Mart 1338 
den sonra İstanbul Hükümet zailesince müttehaz mu-
kareratın keenlemyekûn ad edileceğini mutazammm 
7 Haziran 1336 tarihli kanunun tekaüt ve mazuliyet 
muamelâtına şamil olmadığı gibi mumaileyh 13 Kâ
nunusani 1336 tarihli avans kanununun ikinci madde
sinin fıkrai ahiresinde mezkûr bulunanlara mukayyes 
olmamakla beraber hakkında cevazı istihdam kararı 
bulunmamasına binaen vizesine imkân görülemeyen 
mezkûr ita emri batakrir ret edilmiştir. 

57. — Devairi askeriye kışla kumandanlığı emrin
de bulunan inzibat memurlarının Mayıs 1339 müte
ferrikalarını havi olarak İstanbul Kumandanlığından 
vize için Divanı Muhasebata bir ita emri vürut etmiş
se de maaşat ve muayyenat ve melhuzat istihkakları 
kavanin ve nizamat ile muayyen bulunan zabitan ve 
efrada maaş mütemmimi mahiyetinde veya diğer bir 
şekilde olmak üzere ayrıca da sureti maktuada akça 
itasının ademi cevazından ve memurini mezkûrenin 
bütçeye ithal edildiği anlaşılan müteferrikalarının büt
çenin tastike iktirandan evvel dahi devamı tediyesinde 
lüzumu kati bulunduğu takdirde kanun istihsali lüzu
mundan bahisle o baptaki ita emri batakrir ret edil
miştir. 

58. — İstanbul Kumandanlığınca Haliç Vapur şir
ketinin dosyalarını müstashiben Ankara'ya izam kılı
nan mümeyyizievvel Celâlettin Beye birinci mevki iti
bariyle verilen tren ücretini havi ita emri vize içn gön-
derilmişse de 10 Teşrinisani 1335 tarihli harcirah ka-
rarnamei müzeyyelenin ikinci maddesinin fıkrai mah-
susasının erkân ve ümera yi askeriyeye muhtas olan 
hükmünün erkân ve ümerayi mumaileyhimin mensubi-
ni askeriyeden muadillerine teşmil suretiyle tevsiine 
gayrı müsait bulunmasından naşi mezkûr ita emri ret 
edilmiştir. 

59. — İstanbul Kumandanlığınca mülga harbiye 
nezaretinco tekaüde sevk ve keyfiyet tekaüdi 3 Teş

rinievvel 1338 tarihinde iradeye iktiran ettirilmiş 
olan Ekranı Harbiye Miralay Mehmet Şükrü Beyin 
muamelei tekaüdiyesi iradei milliyeye iktiran etme
miş ve tekaüt maaşı tahsis kılınmamış olmasına bina
en kaydı açığa alınarak mumaileyhe açıklar misillu 
maaş ve tahsisatı fevkalâde tahakkuk ettirilerek ol-
baptaki ita emri vize için tevdi kılınmışsa da 13 Kâ
nunusani 1339 tarihli avans kanununun ikinci mad
desinin fıkrai ahiresi hükmüne ve mualiyehin- hükü
meti zailece tekaüde sevk edilmiş ve Müdafaai Mil
liye Vekâleti Celilesince ise ne tastiki tekaüdüne ve 
ne de muamelei vakıanın ademi kabulü ile beraber 
caizülistihdam olduğuna dair elyevm verilmiş bir ka
rar bulunmamasına binaen mumaileyhe açık maaşı 
itasına mesai kanunî görülemeyerek ita emri ret edil
miştir. . 

60. — İstanbul Bahriye Kumandanlığınca İstan
bul romörkürünün ücreti tahlisiyesi olarak tesviyesi 
muktazi meblağı havi ita vize için gönderildiği halde 
karaya oturduğu anlaşılan mezkûr geminin şu hale 
maruziyeti esbep ve avamilinin devlet karaya otur
duğu anlaşılan mezkûr geminin şu -hale maruziyeti 
esbap ve avamilinin devlet bütçesine iki bin liralık 
ücreti tahlisiye tahmil edecek mahiyet ve keyfiyette 
olup olmadığını tebeyyün etmek üzere kazanın sureti 
vukuu hakkında usulen verilmiş olan raporun irsaline 
ve rapor münderecatının dairei bahriyece tarzı telâk
kisinin imhasına taliken iade edilmişse de bu husus
ta mezkûr kumandanlık ile Divanı Muhasebat ara
sında bazı münakaşa ve muhabere ettikten sonra ni
hayet mezkûr ita emri Müdafaai Milliye vekâleti Ce-
lilesinden muhasebei umumiye kanununun otuzunvu 
maddesinin fıkrai ahiresine müsteniden galen 17 Tem
muz 1339 tarihli tahrirat üzerine vize olunmuştur. 

61. — İstanbul Bahriye kumandanlığınca tersane
de Armistrunk Vikers şirketine tamir ettirilen sefain 
masarifi tamiriyesini muhtevi ita emirleri vize zım
nında gönderilmiş ve mezkûr gemilerin masarafi ta
miriyesini evvelemirde bilâistizan taahhüt kaydı mu
amelesinin temin edilmemiş olmasından ve masarifi 
mezkûreden hükümete ait malzeme dîduğu beyanıy-
le tenzil edilmiş olan levazımın nev ve müfredat* iti
bariyle ademi iraesinden ve hükümeti milliyece mez
kûr şirketin vaziyeti tespit edilmiş olup olmadığının 
bilinmesi lüzumundan dolayı bunları ifa ve imbasına 
taliken mezkûr ita emirleri iade kılınmışsa da bu bap
ta dahi beyneddaireteyn sonra da bazı mertebe mu
habere cereyan edip nihayet emri mezkûr ita emir
leri dahi Müdafaai Milliye Vekâlâti Celüesinin de-
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ruhtei mesuliyeti mutazammın 17 Temmuz 1339 ta- | 
rihli işari üzerine vize edilmiştir. I 

62. — Bahriye Kumandanlığından İstanbul Ro- I 
mörkörünün nısıf bedeli teferruu olarak sahibine tes- I 
viyesi muktazi akçayi havi ita emri vize için gönderil-
mişse de usulü muhasebei umumiye. kanununun yir- i 
minci maddesi mucibince vekillerin taahhüdat ve I 
sarfiyatı kendilerine verilen tahsisata inhisar etmesi- j 
ne ve halbuki Maliye Vekâletince Meclisi Milliye 1 
takdim kılınan otuz dokuz senesi Muvazenei Umu- I 
miyesine Bahriye dairesinin masraf bütçesinde ma- I 
vuna römorkör bedalâtı tertibi için istenilen tahsi
sat vekâleti muşariliyeyhaca yedi bin beş yüz liraya J 
tenzilen teklif edilmesine ve Meclisi Müşarünileyha- I 
ca bu miktarının tezyiden kabulü meşkûk bulunması- I 
na ve mevzubahis römorkör bedelinin nısfının te- I 
hiri irsali de Bahriye bütçesinde işbu bedelini tama- I 
men tesviyesine müsait tahsisat bulunmadığını ima 
etmekte olmasına mebni müteahhidinin haliye bütçe
sinde karşılığım temin veya Muhasebei Umumiyeye 
Kanununun 13 ncü maddesinin fıkrai ahiresine tevfi
kan bu bapta mezuniyet istihsal edildikçe tahsisatı ol
mayan bir işin senei haliye zarfında tamamen ifası 
taahhüdünde bulunulması muvafıkı kanun olmadı
ğından dolayı mezkûr ita emri ba takrir reddedilmiştir. 

63. — İstanbul Bahriye Kumandanlığınca efradı I 
cedide mektebinde müstahdem Ertuğrul Musiki Ge
dikli Zabitanının İzmir'de bulundukladı sırada 
19 Mart 1337 tarihli ve yüz altı numaralı kanuna 
tevfikan tahakkuk ettirilen yevmi otuz beşer kuruş I 
bedeli iaşeyi havi ita emri vize için gönderilmişse de 
kanunu mezkûr efrat ile küçük zabitan hakkında olup 
gedikli zabitan ise onların madud olmadıkları cihet
le bunlara bir nefer tayin bedelini yüz on kuruş ola
rak tespit eden 3 Mayıs 1332 tarihli Kanunun tat
bik ahkâmı lüzumundan dolayı mezkûr ita emri red
dedilmiştir. I 

64. — Kezalik İstanbul Bahriye Kumandanlığın- I 
ca mektebi bahriyede ve fabrikalarda staj görmek 
üzere müstahdem mühendis efendilerin yedi yüz elli- I 
şer kuruş itibariyle tahakkuk ettirilen maaşatı havi ita 
emirleri vize gönderilmişse de dairei bahriyenin mu-
saddak kadrosunda ol miktar ne mülâzımı sanilik ne 
de mühendislik mevcut olmadığı gibi talep eden ma
dud oldukları dairesince itiraf edilen mumaileyhine 
emsalinin fevkinde olarak ner birine yedi yüz ellişer I 
kuruşluk maaş verilebilmesi için ya staj gören mü
hendislerin mülâzımı saniden madud olduklarını ve- I 
ya bu talebeye o kadar kuruş maaş itasını mutazam- j 

mın bir kanun veya nizamnamenin iraesi veyahut Mu
vazenei Maliye Encümenince muaileyhimin miktarı 
mezkûr dairesindeki muhassesatının efradı talebe mu-
hassesatı meyanında musarrah bulunduğunun Encü
men muşanülileyhten musaddak bir vesika istihsal 
ile temin ve tevsik olunmadıkça mezkûr ita emirle
rinin tastikine imkânı kanuni görülemediğinden reddi 
cihetine gidilmiştir. 

65. — İstanbul Bahriye Kumandanlığınca muba
yaası takarrür eden İstanbul romorkörlüğünün He
yeti Vekilece Müdafaai Milliye bütçesinin nakliyat 
faslından tesviyesine karar verilen bedeli teferrüünü 
havi tanzim kılınan ita emri lieclittastik gönderilmişse 
de bu baptaki kararnamenin aynen veya sureten celp 
ve irsaline ve sefinenin senei haliyde teferru edile
ceğine göre sabıka ile alâkadar olmadığından mukta
zi havalenamenin de Maliye bütçesinden celbine ta-
liken mezür ita emri reddedilmiştir. 

66. — İstanbul Bahriye Kumandanlığınca müte
ahhit Refik Beyden alınan sade yağı esmanını havi 
ita emirlerinin hini tetkikinde işbu yağ hakkında mu
maileyhle münakit mukavelename mucibince ihtiyara 
tabi bırakılan beş bin kilo yağı teslimine ve muka
vele müddetinin 21 Ağustos 1339 tarihine kadar tem
didine mütedair olarak mukavelenamei asliye bir 
madde tezyil kılınmış olduğu anlaşıldığından 15 Ni
san 1339 tarihiyle müverrah bulunan mezkûr muva-
kelenamei asliyenin birinci maddesinin hakkı hiyara 
müteallik ahkâmının mecburi partinin tesliminden 
sonra cereyan edeceğini gösterdiği gibi herhangi ay 
dairei bahriyece talep vukuuna da hamli mümkünse 
de bu sureti mukavelenemenin ^fsiri demek oldu
ğundan bu şekli telâkkiye salâhiyeti kanuniye ol
mamasına ve esasen herhangi ay suretinde hakkı hi-
yarın mebde ve müntehası bariz bir şekilde gösteril-
memesine nazaran maddei müzeyyelei mezburenin ev
velemirde bizzat Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesin -
ce imza veyahut Muhasebei Umumiye Kanununun 
otuzcuncu maddesinin fıkrası ahiresine tefikan de-
ruhtei mesuliyet buyurulmasına taliken mezkûr ita 
emri reddedilmiştir. 

67. — İtalya'da mubayaa edilen kapsüllerin Yu
nanlılar tarafından müsadere edildiği zehabiyle si
gorta kumpanyasından kapsül bedeli olarak tazmi-
nen alınıp müsaderenin vaki olmadığı bilâhare anla
şılması üzerine bedelâtı mezkûrenin sigorta kumpan
yasına reddî maksadiyle tanzim edilerek gönderilmiş 
bulunan üç milyon altı yüz altmış bir bin yedi yüz 
elli kuruşu muhtevi ita emrini evrakı tahkikiyesinden 



meblağı mezburun sigorta kumpanyasından tahsilini 
müteakip Roma Mümesssili Cami Bey tarafından 
Paris'te mübayaata memur komisyon azasından Ce
mal Beye verildiği ve mezkûr komisyon hesabanın 
henüz kat ve tesviye edilmediği anlaşılmıştır. Mua
melenin sureti cereyanına nazaran meblağı mezburun 
tahsilini müteakip varidat ve mumaileyh Cemal Bey 
namına sarfiyatı muvakkataye zimmet kaydı suretiy
le muamele ifası lâzım gelirken şu cihet ihmal edil
miş olduğu gibi meselenin bidayeti hudusundan şim
diye kadar bir hayli müddet mürur ettiği halde neti
ce hakkında bir güna malumat alınamamış olmasına 
binaen muamelei kaydiyenin usulüne irca ve alâka
darların tahsilini temin için bu kere varidat hesabına 
matlup ve eşhas zimemi hesabına zimmet kaydedil
mekle beraber paranın sigorta kumpanyasına iadesi 
için İzmit'in Askerî fabrikalar müdüriyetine taalluku 
kalmamış olmasından dolayı maliye bütçesinin 
reddiyat tertibinden bir kıta ita emri tanzimi 
muktazi görülmüş ve şu veçhiyle muamele ifasına 
taliken mürsel ita emri vize edilmemiştir. 

68. — Askerî fabrikalar müdüriyetince 1338 nci 
faslın 3 ncü inşaat maddesinden Divanın teşkilin
den mukaddem Mart ve Mayıs 1339 zarfında verilen 
ve havalat vukubulan tediyatın 1338 senesi bütçesin
den inşaat için mevzu tahsisatı tecavüz eylediği an
laşılmıştır. İkinci avans kanununun ikinci madde
sinde muharrer «işbu tahsisat devairi mülkiye ve as
keriye için 1338 senesinde Muvazenei Maliye En
cümenince tespit edilmiş olan fusul ve mevada tevfi
kan sarf olunur» fıkrasından 1338 senesi bütçesinin 
fasıl ve madde unvanlarıyle beraber tahsisatı meka-
dirinin muhafazası ve binaenaleyh 1338 senesi 
avans kanunlarıyle sarfına mezuniyet verilen meba-
liğin 1338 senesi bütçesinin fasıl ve maddesinde mu-
rakkam tahsisat yekûnuna nisbet edilmek suretiyle 

'tevzi edilmesi lâzım geleceği teemmül edilmekle bera
ber Divanın teşekkülünden mukaddem bazı hidema-

.ta ait tahsisatın tevziinde şu cihet ihmal edilmekle 
nisbet esasına nazaran sarfiyatta bulunulduğu anlaşı
lıp emrivaki olmak iitbariyle şu cihete mürââttan 
Divanca da bizzarure sarfınazar edilmişse de 1338 se
nesi bütçesinde murakkam fusul ve mevat yekûnunun 
tecavüz ettirilmemesi labüt iken inşaat tahsisatının 
1338 senesi bütçesindeki senelik miktardan fazlaya 
çıkarılması keyfiyeti tatbikin yalnız fusul ve mevat 
unvanına inhisarını ve binnetice maddei kanuniyede-
ki ıtlakın takyidini müstelzim görülmekle ve bunun 
fevkinde tanzim edilerek gönderilmiş bulunan 29 865 
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ve 2 100 kuruşluk iki kıta ita emri vize edilmeyerek 
iade edilmiştir. 

69. — Ziraat Bankasınca defteri kebir mukayyit 
vekâletine tayin edilmiş olan- Halil Efendiye vekâlet 
maaşı yerine şehri iki bin ikiyüzelli kuruş ücreti mak-
tua verilmek istenildiği anlaşılmıştır. Vekâlet maaşatı 
hakkındaki müstenidi kanunun 15 Mayıs sene 1335 ta
rihli harcirah kararnamesinin 28 nci maddesiyle atik 
harcırah kararnamesi mevadının ahkâmı meriyesinden 
ibaret olup birinci seyahati mucip vazifei munzamma 
olarak ifa edilecek hidematın vukuu halinde tatbiki 
lâzım geldiği cihetle memuriyeti asliyesi mevcut olma
yan mumaileyhin vekâlet maaşı hakkında atik harci
rah kararnamesine istinaden zaruri görülmüş ve mez
kûr kararnamenin 9 ne umaddesi vekâlet suretiyle ida
resi muktazi memuriyetlere hariçten birinin tayini ha
linde kendisine o memuriyete mahsus maaşın nısfı ita
sına amir bulunmuş olmakl akeyfiyet tanzimi şu esa
sa muhalif bulunan mezkûr ita emri vize edilmeyerek 
iade edilmiştir. 

70. — Temmuz iptidasından teşrinievvel agyesine 
kadar dört aylık müddet için Ziraat Bankasına 
(254 000) ve Emniyet Sandığına (12 384) liranın avans 
olara ksarfına mezuniyet verilmesi İktisat Vekâletin
ce talep edilmesi üzerine İcra Vekilleri Heyetince bil-
müzakere Meclis Umumiyesinin avans kanunundan 
muharrer olarak ittihaz ettiği karara ittiba ile Muva
zenei Maliye Encümeni tarafından tastik ve tespit 
edilmiş olan 1339 senesi bütçesinde murakkam tahsi-t 
sata istinade nsarfiyat icrasına Ziraat Bankasının me
zun bulunduğu İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celile-
sinden tebliğ edilmişse de Meclis Heyeti Umumiyesi
nin mezuniyeti 1339 bütçesi Muvazenei Maliye Encü
menince tespit edildiği takdirde avans kanunu ile sar
fına mezuniyet verilen meblağın 1339 senesi bütçesi 
fusul ve mevadına tatbike mütedair olup 1339 senesi 
bütçesinin meriyeti ahkâmına muvafakat ve müsaadeyi 
tazammun etmediği temin edilmiş ve 1338 senesinde 
devair masraf bütçeleri kısmen Heyeti Umumiyeden, 
kısmen Muvazenei Maliye Encümeninden müsaddak 
olduğu halde fiiliyatta her iki surette 1338 senesine 
ait yedinci avans kanununun birinci maddesiyle mu-
hassas miktarla mukayyet olarak sarfiyatta bulunul
muş olması şu noktainazarı müeyyit bir delil fiili 
teşkil etmekte bulunmu solmasına binaen mezkûr ban
kanın 1339 senesi bütçesinde murakkam tahsisatı isti
maline muvafakat edilmemiş ve keyfiyet İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti Celilesine arz edilmiştir. 

71. — Evkaf ile Siyrisefain Müdüriyeti Umumi-
yesi de aynı vaziyette bulunmasından dolayı şunlar 
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hakkında berveçhi maruz esas dairesinde muamele 
ifası zarurî görülmekle keyfiyet devairi aidesine teb
liğ kılınmıştır. 

72. — Türkiye Seyf isef ain idaresince ücüratı şeh
riye veya yevmiye ile müstahdem memurların Mayıs 
1339 istihkaklarını havi olarak Divanı Muhasebatın 

lieclittastik bir ita emri gönderilmiş ise de memurini 
mezkûrenin haklarında idarei müşarülileyhanın mu
vakkat talimatnamesinde münderiç ahkâma göre muk-
tazi muamelenin ifa edilmediği anlaşılmasından ve 
Muvazenei Maliye Encümenince musaddak maaş kad
rosu fevkinde olarak masarif faslına bu namla hide-
•matı cedide tahmili muvafıkı kanun görülmemesinden 
dolayı mezkûr ita emri batakrir reddedilmiştir. 

73. — Seyrisefain idarei umumiyesince gerek Gül-
cemal vaporunun tahlisi esnasında hüsnü hizmeti gö
rülen gerek idareye diğer bazı hususatta hizmeti ha-
senesi sebkedenlere mükâfatı nakdiye olarak verilmek 
üzere olbaptaki ita emri ile vize ettirilmek istenilen 
mabeliğden bir kısmının idare mensubininden olma
yan bazı kimselere verileceği ve idare mensubininden >. 
olanlara ita olunacak akşamının da bunların maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri mecmuu nispetinde hesap ve 
tahakkuk ettirildiği anlaşılmaktan ve her iki hal dahi 
idarei müşarülileyhanın 24 Ağustos 1330 tarihli ni-
zamnamei esasinin 18 nci maddesine muhalif bulun
maktan naşi birinci defa iade kılınan mezkûr ita em
ri idare bütçesinin altıncı faslının ikramiyeye müteal
lik dokuzuncu maddesinin ıtlakından ve senelerden 
beri mesbuk olan emsalinden bahisle batezkere tek
rar gönderilmişse de mezkûr bütçe maddesinin ıtlakı ; 
mevzubahis mükâfatı nakdiyenin nizamnamei esasi ; 
haricinde verilebileceğine delâlet etmeyeceği gibi maaşı 
asli miktarını da tecavüz etmeyeceği esbabı mucibe- ; 
siyle de iiknci defa olarak reddedilmiştir. 

ENCÜMENİN MÜTALÂASI 

•• 1. — Encümenin buna ait noktai nazarı mutalâai 
umumiyenin bir numaralı fıkrasında arz edilmiştir. 

2. — 28 Şubat 1338 tarihli 337 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununda münderiç sarahate binaen «Mu
vazenei Maliye Encümenince yalnız devairi mülkiye 
kadroları tespit ve tanzim edilip» o sene zarfında büt
çesi seferber olarak devam ettirilmiş olan Müdafaai 
Milliye Vekâleti için kadro tespit edilmemiş ve 1340 
senesi bidayetine kadar veliyeden avans ve Muvaze
nei Umumiye Kanunlarında da hep bu esas muhafa
za edilmiş olmasına binaen İ 339 senesi için Müdafaai 
Milliye Vekâletince tanzim edilen kadroların kabulü 

zarurî görüldüğü gibi Divanı Muhasebat için de Mec
lisi Âlice yekûhen bir miktar tahsisat kabul edilmiş 
olmasına mebni Heyeti Vekilece Meclisi Âlinin tec
didi intihaba karar verdiği esnada tahsisatı mezkûre-
ye istinaden Divanı Muhasebat tesis edilmiş ve bu ci
het ayrıca Meclisi Âlide müzakeratı mucip olarak bil-
netice kabul buyrulmuş olmakla Heyeti Müşarüniley-
haca tanzim edilmiş olan kadronun kabulü tabiî bu
lunduğundan Divanı Muhasebatın muamelesi müstel-
zimi muaheze görülememiştir. Mahaza 1340 senesi 
için devairi mezkûrenin cümlesinin kadroları Meclisi 
Âlice tespit ve tastik edilerek elyevm onlar üzerine 
murakabe icra edilmekte olduğundan mucibi müna
kaşa bir cihet kalmamıştır. 

3. — Vekillere 1339 senesi bütçesiyle tahsis olu
nan yüz liranın araba parası olduğu hakkında bir ka
yıt ve sarahati kanuniye olmamasına ve o sene için 
vekiller ile vekâletler rüesayi memurinin vazaifi 
Tesmiyelerini ifa zımmında Maliye Vekâleti emrin
de arabalar bulundurmakta olmasına binaen bunla
rın masarifi tamiriye vesairesinin kabul ve mahsubu 
hakkında devairi aidesince vaki olan ısrar üzerine 
Divanın bu kabil sarfiyatı vize etmiş olması kanu
na gayri muvafık görülmemiştir. 

Mahaza 1340 senesi için hangi makama ne gibi 
vasait tahsis edileceği kadrolarla tespit edildiği gibi 
bunların masarifinden ne gibilerin ve kimlerin tahsi
satından tesviyesi icap edeceği ve hangi kısmının büt
çeden mahsubu caiz olduğu tayin ve tasrih edilmiş 
olduğundan atiyen bir güna tereddüt ve iştibaha ma
hal kalmamıştır. 

4. — Encümenin bu baptaki noktai nazarı iki nu
maralı mütalâada arz edilmiştir. 

5. — Mülkiye harcirah kararnamesine müzeyyel 
mevadın birinci maddesinin «1» numaralı bendinin 
bir fıkrasında «aynı günde azimet ve muvasalat olu
nan yerler için infikâk ve muvasalat yevmiyesi dahi 
dahil olarak yedi yevmiye verilir» diye muharrer olan 
ibarenin medlulü hakkında Divanı Muhasebatça ser-
dedilmiş bulunan mütalâadan birincisi salifüzzikr 
fıkranın yalnız memuriyeti daime ile aynı günde mu
vasalatı mümkün olan bir mahalle izam olunanlara 
tatbiki ve ikincisi de harcirah kararnamesinin do
kuzuncu maddesinin merfuiyet ahkâmını icap etti
recek mahiyette telâkkisi merkezinde olup Encü
mende cereyan eden müzakere neticesinde dördüncü 
maddede izah edildiği veçhiyle birinci bent hükmü
nün yalnız memurini daime ve ikinci bent hükmünün 
de memurini muvakkate hakkında cereyanı icap 



edeceğine ve ne birinci ve ne de ikinci bent de ka
rarnamenin dokuzuncu maddesinin merfuiyet hük
münü müstelzim hiç bir kayıt ve sarahat bulunma
dığı gibi bir günde azimet ve avdet mümkün olabile
cek bir mahalle muvakkaten gönderilen bir memu
ra uzun bir seyahat için ihtiyarî olan masarif karşı
lığı olmak üzere verilmesi tecviz edilen infikâk ve 
muvassalat yevmiyesi namiyle zamaim itasında mas-
lahatan dahi lüzum ve icap bulunmayacağına binaen 
Encümeni memurini mukimeden bilâ beytutet merke
ze avdet kabil olabilecek mahallere azimet edenlere 
inf ikâk ve muvasalat yevmiyesi verilmeyip yalnız do
kuzuncu madde mucibince yevmiye itasiyle iktifa 
edilmesine kani bulunmuştur. 

6. — Harcirah kararnamesine müzeyyel mevadın 
(2) rakamlı bendinde (bir vilâyet veya sancak veya 
kaza merkezinde bilinfikâk) suretinde başlayan ibare 
dördüncü maddede işaret edildiği üzere daha alt ta
rafında (kaza, liva, vilâyet merkezlerindeki tevekkufi 
vaziyetten bahsedilmesine göre dairei malumenin vi
lâyet hududiyle mukayyet olmadığı ve binabirin mez
kûr bendin merkez ve vilâyat memurlarının alelıt
lak şamil bulunduğu sarihan anlaşılmakta olduğun
dan Divanı Muhasebatın bu husustaki tereddüdü 
gayri varit görülmüş ve binaenaleyh (2) numaralı fık-
rai hükmiyede dahil bulunmuştur. 

7. 27 Kânunuevvel 1337 tarihinde Meclisi Âli 
Heyeti Umumiyesinin tasdik ye tasvibine iktiran eden 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasında mevat 
beynindeki münakalât için Encümeni Muşarül-
leyhadan istihsali karar olunması muharrer bulun
masına göre Divanı Muhasebatın 1399 senesi zar
fında vuku bulan bu kabil münakalât hakkındaki 
müracaatlara karşı mezkûr mazbata münderecatına 
tevfiki hareket olunması lüzumuna dair vaki olup 
içtihat ve kanaatin Ençümenimizce de tamamiyle mu-
sip ve muvafık görülmüştür. Mahaza 1340 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanununun 37 nci maddesiyle 
«325-339 Muvazenei Umumiye, avans ve muvakkat 
bütçe kanunlarının fesh ve tadil edilmeyen ahkâmı
nın meriyeti kabul edilmiş olmasına nazaran atiyen 
kemafissabık mevat beynindeki münakalâtın yalnız 
Maliye' Vekilinin ; inzimam ve' muvafakatiyle vekâleti 
aidesmce yapılabilmesi takarrür etmiş olduğundan bit
tabi bu husustaki ihtilâf at bertaraf olmuştur. 

»8. • Bütçede mûrakkam, bihimüriî ? tahsisatın Di
vanı Muhasebatın vizesine tabiiyeti kati olup bu bapJ-
taj bjrirgüriaHer^ddÜjdte mahal -yokturi ;.: • ^ 
••^Piyanı; Muhasebatın mütalâatı meyanında. mah

rem Jcararnamesinden bahsetmiş olmasını Encümence 
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I mucibi muaheze gördüğünü ayrıca Heyeti Celileye arz 

eder. 
9. — Tarihi iadedeki kavanin ahkâmına nazaran 

Divanının muamelesi muvafık görülmüştür. 
10. Bu fıkrada muharrer bulunan mülâhazat 

hakkındaki Divanca ihtiyar olunan tarzı hareket ve 
I dermeyan olunan esbabı mucibe Ençümenimizce şa

yanı kabul görülmüştür. 

11. Bu fıkrada muharrer bulunan muamelât 
hakkında Divanınca ihtiyar olunan tarzı hareket ve 
dermeyan olunan esbabı mucibe Ençümenimizce şa
yanı kabul görülmüştür. 

12. Bu fıkrada muharrer bulunan muamelât hak
kında Divanca ihtiyar olunan tarzı hareket ve der
meyan olunan esbabı mucibe Ençümenimizce şayanı 

I kabul görülmüştür. 

I 13. Bu fıkrada muharrer bulunan muamelât 
hakkında Divanca ihtiyar olunan tarzı hareket ve der-

I meyan olunan esbabı mucibe Ençümenimizce şayanı 
I kabul görülmüştür. 

17. Jandarma efradı dahili esnan olan efrattan 
tefrik edilmek ve terfi ve terakkileri kavanini as
keriyeye tabi olmak itibariyle efradı askeriyeye şebih 

I iseler de memurini mülkiyeden bulunan zabıta vaza-
I ifinde istihdam olunmalarına ve ledelicap memurin 

muhakematı hakkındaki kavanin ve nizamata tevfi
kan icrayı muhakemelerine nazaran tedrisatı iptidaiye 
kanununun dördüncü maddesindeki «memurin ve 

I müstahdimin» tabirinin dairei şümulüne dahil bulun
dukları Ençümenimizce müttefikan kabul edilmiş ve 

I binâenaleyh Divanı Muhasebatın jandarma maaşatın-
I da"n tedrisatı iptidaiye vergisi tevkif edilmemesi hak-
I kındaki noktai nazarı gayri musip görülmüştür. 

I ....:.:, 18.. Divanı Muhasebatın bu fıkrada muharrer 
noktai nazarı şayanı kabul görülmüştür. 

20. Encümen bu kabil sarfiyat hakkındaki noktai 
nazarını bir numaralı fıkradaki mütalâatındâ arz et
miştir. Bu fıkralarda mevzuubahis mesaili mevzu 

I sarahat olup mahallî içtihat görülemediğinden Divanı 
Muhasebatın deruhtei mesuliyet üzerine sarfiyatı 
vakıayi kabul ve •. vize etmesi şayanı muaheze bulun-

I muş ve üç numaralı fıkrai hükmiyedeki maruzatımız 
veçhiyle amiri italara mesuliyet tahmili muktazi gö
rülmüştür. • ' •-••' 
-•-; ı ,2k »̂Bü f;kra< -hakkındaki Encümeninin mütalâası 
^yirminci fıkranın aynıdır. 

I - 22;. Bu fıkra hakkındaki Encümenin mütalâası 
yirminci fıkranın aynıdır, 
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23. Bu fıkrada muharrer bulunan muamelâta 
müteallik sarfiyatın reddi hakkında Divanca derme-
yan olunan esbabı mucibe Encümenimizce muvafıkı 
kanun görülmüştür. 

25. Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası yirmi 
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

26. Bu fıkraya ait Encümeninin mütalaası yirmi 
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

27. Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası yirmi 
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

28. Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası üçüncü 
fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

29. Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası yirmi 
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

31. Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası yirmi 
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

32. Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası yirmi 
üçüncü fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

33. 34. İşbu fıkralar hakkında muktezayı hal 
tayin olunabilmek için evvelemirde vekâlet maaşatının 
suret ve nisbet itası hakkındaki ahkâm ve muharreratı 
mcvcudenin ne gibi şeyler olduğu ledettetkik atik 
harcirah kararnamesinin elyevm hükmü meri bulu
nan altıncı maddei muaddelesinin son fıkrasiyle se
kizinci ve dokuzuncu maddelerinde vekâlete mütealilk 
olmak üzere mevzuu ahkâm «bir memurun vukuu ve
fatından veyahut lieclil muhakeme celbolunmasından 
veya maslahatı zatiye için ruhsatı resmiye ile bir yere 
gitmesinden veyahut badelinfisal memuriyetinde ba-
kası tecviz olunamamasından veya imfisalinden sonra 
halefini beklememesinden dolayı vekâleten idaresi 
lâzım gelen memuriyetlere getirilecek vekillere memu
rini muvazzafadan ise humustan sülüse kadar ve mu
vazzaf değilse nısıf derecesinde vekâlet maaşı itası ve 
«telgraf hademesi vesaire gibi az maaşlı memurlardan 
biri mezun bulunduğu veya eli işten çektirildiği halde 
ona ait vazife hademei mevcudeye gördürülmeyip de 
şayet vekil tayini icap ederse o hizmete muhasses 
sülüsanının tayin kılınacak vekile verileceği» merke
zinde olup Şûrayı Devletçe sekizinci ve dokuzuncu 
maddeleri müfessir olarak ittihaz olunan 17 Kânu
nusani 1339 tarihli kararda dahi salifüzzikir sekizin
ci maddede vekâleten idaresi icap eden memuriyetle
rin sureti inhilâli sadedinde tadat olunan ahvali 
hamse haricinde bir suretle açılacak memuriyetlere 
getirilecek vekillere maaşatına dair mezkûr kararname
de sarahat olmadığından ahkâmı umumi yeye ittiba ve 
kıyas tarikiyle bütçede o gibi memuriyetler için mu-
hassas olan maaşatın tamamına kadar hükümetçe ve

kâlet maaşı ita olunabileceği gösterilmiş ve Heyeti Ve-
kilece müttehaz kararsa yalnız muallimlerin maaşatı 
dun olmaktan naşi ahkâmı kanuniye dairesinde hu-
misten nısfa kadar verilecek maaşlarla vekil tedariki 
emrindeki müşkülât ve adeta imkânsızlığa mebni vekâ
leten müstahdem olan muallimine memurini muvaz
zafadan ise nısıf değilse sülüsan derecesinde vekâlet 
maaşı itası mecburi bulunmuş olduğunu ve Heyeti Ve-
kilenin işbu kararı salifulbahs altıncı maddenin son 
fıkrasına istinat ve kiyas tarikiyle ittihaz edildiği ze
habına binaen Divanı Muhasebatça da mamulün-
bih addedildiği ve Şûrayı Devletten karar tefsiri is
tihsalini icap ettiren hadisenin dahi başka bir diare-
ye nakledilen bir zattan inhilâl eden memuriyete ve
kâleten tayin keyfiyeti olduğu Heyeti Vekile kararının 
muahharen muallim vekilleri hakkında dahi tatbik 
olunduğu anlaşıldı. 

Vakıa medarı tefsir olan hadise metni kararna
mede aynen mevcut değilse de bir memurun vefatiyle 
vaki olacak inhilâl ile tahvili memuriyeti halindeki 
inhilâl arasında vekâlet maaşı itasınca fark ihdasını 
mucip bir sebep mutasavver olamayacağına ve met
ni kararnamede ise bir memurun vukuu vefatiyle in
hilâl edecek memuriyete vekil tayini halinde ne miktar 
vekâlet maaşı verileceği musarrah bulunduğuna bina
en Şûrayı Devletin tefsiri vakıı muvafıkı nefsülemir 
olmadığı gibi vazıı kanunca vekâletle idare edilecek 
memuriyetler için verilecek maaşatın asaleten idare 
halinde verilecek maaşattan dun olması esası kabul 
edilmişken tadat olunan ahval haricinde inhilâl ede
cek memuriyete tayin olunan vekillere kanunen kabul 
edilen esas fevkinde vekâlet maaşı itasını tecviz eyle
mek dahi tefsir değil tadil mahiyetinde görülmüş ve 
Heyeti Vekile kararı da hademe sınıfına münhasır gö
rünen ahkâmı kanuniyeyi esbabı mucibe müşabehe-
tiyle muallimine teşmil gibi tefsir mahiyetini iktisap 
eylemesine binaen harici ezsalâhiyet olmakla beraber 
mualliminin o tarihteki maaşatı muhassasası böyle bir 
katar ittihazını icap ettirecek derecede dun olmasın
dan naşi kararı vakiin maslahata muvafakati da iti
rafı zaruri bulunmuştur. 

Binâberin Şurayı Devlet kararının tadil mahiye
tinde olması ve muahharen muallimlerin maaşatı 
da haddi kifayeye iblağ edilmesi hasebiyle her iki ka
rarın aliyen devamı meriyetine lüzum ~ görülmemek
tedir. 

Hususi maddeye gelince : Divanı Muhasebat es
babı reddiyesini darülfünun müderrisleriyle muallim 
muavinlerinin Heyeti Vekile kararıncî mezkûr olma-



sına istinat ettirmiş olduğuna göre Heyeti Vekile ka
rarı bunlar hakkında dahi bir sarahati ihtiva etseydi 
vizeden imtina edilmeyeceği anlaşılıp halbuki işbu 
karar salifen izah olunan sebeple Heyeti Vekilenin sa
lâhiyetinden hariç olmasından naşi doğrudan doğruya 
hüküm kararnameye temessük edilmesi icap ederdi. 
Lihaza vizeden imtina keyfiyeti dermeyan olunan se
bebe nazaran değil kararname hükmüne göre varit 
bulunmuştur. 

35. Bu fıkrada münderiç mesele hakkında Di
vanı Muhasebatça ihtiyar olunan tarzı hareket ve is
tinat edilen esbabı kanuniye Encümenimizce de mu-
sip ve muvafık görülmüştür. 

36. Bu fıkrada münderiç mesele hakkında Di
vanı Muhasebatça ihtiyar olunan tarzı hareket ve is
tinat edilen esbabı kanuniye Encümenimizce de musip 
ve muvafık görülmüştür. 

37. Bu fıkrada münderiç mesele hakkında Divanı 
Muhasebatça ihtiyar olunan tarzı hareket ve istinat 
edilen esbabı kanuniye de Encümenimizce musip ve 
muvafık görülmüştür, müteferrikadan ücret ita edile-
miyeceği hakkındaki Encümenin mütalaası bir numa
ralı mütalaatı umumiyede ve taahhüt yolsuzluğuna ait 
Encümenin noktai nazarı da dört numaralı mütalaat 
meyanında arz edilmiş ve bu iş de aynı mahiyette 
olup mahallî içtihat görülememiş olduğundan Divan 
bu baptaki deruhtei mesuliyeti kabul etmekle şayanı 
tenkit bulunmuş olduğu gibi amiri itaya da mesuliyet 
tahmili muktazi görülmüştür. 

39. Fıkrai sabıkanın ikinci bendi hakkında arz 
olunan mütalâa veçhiyle amiri itanın mesuliyeti muk-
tazidir. 

40. Bu fıkrada tasvir olunan muamelât hakkın
da Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket ve 
sarddedilen esbabı mucibe Encümenimizce de muva
fık görülmüştür. 

41. Bu fıkrada tasvir olunan muamele hakkında 
Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket ve 
serddolurian esbabı mucibe Encümenimizce de mu
vafık görülmüştür. 

42. Bu fıkrada tasvir olunan muamele hakkında 
Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket ve 
serddedilen esbabı mucibe Encümenimizce de muva
fık görülmüştür.. 

..43;...-Bu fıkrada tasvir; olunan muamelat hakkın
da. Divani Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket 
vç serddedilen esbabı mucibe Encümenimizce de mu-
vajük görülmüştür. 
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44. Bu fıkrada tasvir olunan muamelat hakkın
da Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket 
ve serddedilen esbabı mucibe Encümenimizce de 
muvafık görülmüştür.. 

45. Bu fıkrada tasvir olunan muamelât hakkın
da Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket 
ve serddedilen esbabı mucibe Encümenimizce de mu
vafık görülmüştür. 

46. Bu fıkrada tasvir olunan muamelat hakkında 
Divanı Muhasebatça ittihaz olunan tarzı hareket ve 
serddedilen esbabı mucibe Encümenimizce de muva
fık görülmüştür. 

47. Bu fıkrada mevzuubahis olan meselenin 
mahalli içtihat bir ciheti görülemeyip harcirah karar
namesindeki sarahat ifadeye müsteniden ifayı muam6-
le olunmak lâzım gelirken Divanı Muhasebatça de
ruhtei mesuliyetin kabul edilmesi gayri musip bulun
muş ve amiri itanın mesuliyeti muktazi görülmüştür. 

48. Bu fıkra hakkındaki Divanı Muhasebat nok
tai nazarına Encümenimiz de iştirak etmekte bulun
muştur. 

49. Bu fıkra hakkındaki Divanı Muhasebat nok-
"tai nazarına Encümenimiz de iştirak etmekte bulun

muştur. 
50. Başkumandanlıkça cephe nizamı harbına it

hal edilmiş olan zabitan ve efradın seferi zamlarının 
kabul ve mahsubu cayi tereddüt olamayacağına daire
sinin izahatı üzerine Divanı Muhasebatça kabulü mu
vafık görülmekle beraber kabulünün ancak dairesince 
deruhte edilen mesuliyete ve meselenin mahallî içti
hat olduğu kanaatinde bulunmasına müstenit olduğunu 
dermeyan etmesi gayri muvafık görülmüştür. 

51. Harcirah kararnamesinin altıncı maddesi mu* 
cibince şehir ve kasaba dahilinde bir tarafa memuren 
gönderilenlerin yol masrafı mutat ve mevcut vasaiti 
nakliyeye göre verilebileceği musarrah olup Divanca 
da tatbikatta olveçhiyle muamele icra edilmekte oldu
ğu ve bu fıkrada Divanca da reddolunduğu dermeyan 
edilen meblağın dairei bahriye mutemedine masa
rifi vakıasına mukabil her ay maktuan verilmek iste
nilen beş yüz kuruştan ibaret bulunduğu Encümence 
icra olunan tetkikattan anlaşılmış ve bu suretle mak
tuan masarifi rahiye verilemeyeceğinden Divanın tar
zı hareketi muvafık görülmüştür. 

52. Muhtelif sarfiyata ait olarak bu fıkrada der
meyan olunan esbabı ret Encümence de şayanı kabul 
.ye!rn,uva ı̂kı ka,nuii görülmüştür. 
. 5 3 . Muhtelif sarfiyata ait olarak bu fıkrada 

dermeyan olunan esbabı ret Encümenimizce de şa
yanı kabul ve muvafıkı kanun görülmüştür. 



'54. — Muhtelif sarfiyata ait olarak bu fıkra 
dermeyan olunan esbabı ret Encümenimizce de şa
yanı kabul ve muvafıkı kanun görülmüştür. 

55. — Muhtelif sarfiyata ait olarak bu fıkrada 
dermeyan olunan esbabı ret Encümenimizcede şa-, 
yanı kabul ve muvafık görülmüştür. 

56. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası elli 
üçüncü fıradaki mütalaanın aynıdır 

57. — Bu fır&ya ait Encümenin mütalaası elli 
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

58. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası elli 
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

59. Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası elli 
üçüncü fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

• 60. — Devtel bütçesinden masraf itasını istil
zam edecek herhangi bir hizmetin tahakkuk ve 
sübutuna medar olacak her nevi evrakı talep ve rü^ 
yet Divanı Muhasebatın cümlei vazaif ve salâhiyetin-
tinden bulunduğu cihetle Divanın bu vazifei kanu-
nuniyesini tamarhi ifa zımnında evrakı matlubenin 
ibraz ve iraesi lüzumundan ısrar etmeyerek deruhtei 
mesuliyeti kabul ve onunla iktifa etmesi gayrı mu
vafık görülmüştür. 1339 senesi gayesine kadar ki 
hesabat tetkiki hesap heyetlerince rüyet edilerek 
muhasebatın nazarı tetkikinden geçemeyeceği cihetle 
atiyen münderecatı Divanın ıtlaı haricinde kalacak 
olan evrakı matlubenin sureti mahsusada celp ve 
tetkikiyle sarfiyatı mebhusenin muvafıkı kanun olup 
olmadığını ve müstelzimi zaman bir cihet bulunup 
bulunmadığını bittayin neticei Maliye Vekâletine işar 
ile beraber Meclisi âliye arz, eylemesi ve ahvali 
mumasileden dahi bu suretle hareket etmesi lüzu
munun Meclisi Âliye Divanı Muhasebata tebliği 
Encümenimizce muktazi görülmektedir. 

61. — Divanın bidayetten sarfiyatı mezkûre hak
kında talep ettiği evrak ve malumata taliken ittihaz 
ettiği reddi kararı muvafık görüldüğü gibi Müdafaai 
Milliye Vekâletinin olması da tabii ve zaruri görül
müştür. 

62. — Bu fıkrada mufassalan arzolunan husu-
sat hakkındaki Divanı Muhasebat karar ve içtihadı 
Encümenimizce de muvafıkı kanun ve usul görül
müştür. 

63. — Bu fıkrada mufassalan arzolunan hususat 
hakkındaki Divanı Muhasebat karar ve içtihadı En
cümenimizce de muvafıkı kanun ve usul görülmüş
tür. 
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I 64. — Bu fırada mufassalan arzolunan hususat 
hakkındaki Divanı Muhasebat karar ve içtihadı En
cümenimizce de muvafıkı kanun ve usul görülmüştür. 

j 65. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası alt-
j mış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

66. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası 
altmış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

I 67. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası alt
mış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

68. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası alt
mış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

69. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası alt. 
mış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

70. — Bu fıkraya ait Encümenin muta-laası alt
mış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

71. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası alt
mış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

I 72. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası alt-
I mış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

73. — Bu fıkraya ait Encümenin mütalaası alt-
I mış ikinci fıkradaki mütalaanın aynıdır. 

İKİNCÎ RAPOR 

Malî : 1339 

Eylül, Teşrinievvel, Teşrinisani 

Divanı Muhasebatın Raporu 

I 1. — Bilumum mübayaatın usul ve suret ve zama-
I nı münakaşası hakkında elyevm mâbehüttatibik ola

cak bir Münakaşa Kanunu mevcut olmamasından do: 

I layı devairin alelumum ihtiyacatı, 19 Temmuz 1339 
tarihli e'bniyei emiriye ve vakfiyenin inşaat ve tami
ratına müteallik nizamnameye tevfikan temin edilmek
tedir. İnşaat ve tamiratın usulü icra ve şeklin müna
kaşasını gösteren bu nizamnamenin filhal inşaat ve 

I tamirata bile nakâfi bulunmakta olmasına göre eş
ya ve muayyenat gibi eşkâli muhtelifedeki mübaya-

I atta esasen kabiliyeti tatbikiyesi olamayacağı bedi-
I hidir. Buna metnidir ki her dairenin müabayaatta ta

kip ettiği usulü münâkaşa bariz bir şekilde yekdiğe
rine muhalif bulunmaktadır. Bin kuruştan fazla olan 

I tamirat ve mübayaatın ledelicap müriakasasız icrası 
hakkında bir maddei muaddilei nizamiye ile vekille
re verilen salâhiyet, alelumum eşyanın halihazırdaki 

I fiyatlarına ve evrakı nakdiyenin kabiliyeti iştirasına 
nazaran temini maksada hadim olmadığı cihetle ge
çenlerde Heyeti Vdkilece müttehaz bir kararla mez-

I kûr bin kuruşun otuz bin kuruşa iblağ olunmasına 
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rağmen gerek merkez gerek İstanbul'daki devâir ve 
müessesatca, pazarlıkla mübayaat sehlüttatbik görüle
rek (ledelicap) kaydından 300 lira raddesindeki mü-
bayaatm umumiyetle ve 400, 500 lira hatta on, onbeş 
bin lira miktarındaki mübayaatın dahi alelekser mü-
na'kasasız icrası gaye ittihaz olunmuş ve hiçbir vakit 
aynı cins eşyanın müteaddit defada mubayaa olunan 
miktarının haddi mezkûru tecavüz etmemesi gibi ta-
kayyudat pişi teemmülde tutulmamıştır. 

2. — Devairdc bazılarınca yapılan mukavelena
melerde «müteahid bibin bişartüsselâme ademi tesli
mi halinde dairece derhal hariçten alınacak aynı cins 
eşyadan mütehassıl farkı fiyatın müteahhidin depo
zitosundan tevkif olunacağı yolunda şeraiti esasiye j 
mevcut ve bunun tatbiki lâzimeden iken buna riayet 
olunmamakla beraber müddeti muayyenenin müru
rundan sonra aynı müteahhitten aynı mukaveleye isti
naden mal alınmak gibi emrivakiler ihdas edilmekte
dir ki, bu sureti icraat hem hazinenin Jıem de vaktiy
le münakaşaya iştirak eden diğer müteahhitlerin hu
kukuna tecavüz mahiyetinde bulunmaktadır. Divanı 
Muhasebat mevadı salifedeki taahhüt yolsuzluklarına 
ancak ita emirlerinin neticei tetkikinde ıttıla hasıl ey
lemekte olup maliki teslim ve belki istihlâk edilmiş ol
ması hasebiyle yolsuzluğun erbabı istihkaka sirayetini 
mûvafıkı kanun görmeyerek ita emirlerini tasdik ve 
bunlara ancak (taahhüt yolsuzlukları) şeklinde Mecli
si Âliye arzı zaruretinde kalmaktadır, imdi mübaya
atın temini vahdeti ve bir usulü muttarida da ifası 
zımnında Maliye Vekâletince hangi ihtiyacın ne mik
tar dahilinde münakaşadan istisnası ve hangilerinin ne 
gibi şerait ve müddetle bilmünakasa temini labüt ol
duğunu mutazammm bir lâyihanın ehemmiyet ve I 
müstaceliyetle ihzarı ve mukavelât ahkâmının tama- I 
mü tatbikine muktazi tedabirin ittihazı menafii ha» 
zine noktai nazarında elzem görülmektedir. 

itibarı malii devletin temin ve tezyidi ve hidema- I 
ti maliyenin intizamı cereyanı esbabı mühimmesinin 
başlıcası şüphesiz varidat, ve masarif atı devletin usu
lü çibayet ve sarfında teftiş ve murakabe olup Diva
nı - Muhasebatın natamam teşkilâtına rağmen bu 
ikinci üç ay zarfındaki murakabede müsadif olduğu 
gayrı kanunî sarfiyat sebebiyle reddettiği mevadı ati»-I 
d&daire itibariyle arz ve tadat olunduğu cihetle bun
lar-hakkındaki başkaca tafsilât itasına mahal kalma- I 
mıştııv Varidat ve sarfiyatı merkez ve mülhakatta 
usulü murakabesi ve muhasipler hesa%atında sureti 
rüyet ve muhakemesi hakkında derdesti takdim bulu- I 
nan lâyiha iktisabı, katiyetle murakabe esasatı bütün J 

vilâyata teşmil edildikten sonra bütçe sarfiyatının cid
diyet ve sıhnatına daha fazla itimat olunabilir. 

3. — Donanma Kumandanı Ahmet Hamdi Beyin 
emirber neferi Ali oğlu Bahri'nin kazandan yemek 
suretiyle iaşesi mümkün olmadığından dolayı kendi
line kanunu mahsusa tevfikan 32 kuruş 75 santim he
sabiyle tesviyei istihkakı cihetine gidilip bu bapta 
Bahriye Dairesi riyasetince tanzim olunan ita emri 
vize edilmek üzere gönderlmişse de evvelâ kimlerin 
nezdinde emirber bulundurabileceğine , dair olan iki 
yüz üç numaralı kanun hüküm ve mefadına nazaran 
müşarünileyhin elyevm Büyük Millet Meclisi azasın
dan bulunmasına göre kendilerine emirber olarak bir 
nefer tahsisi muvafıkı kanun olmadığı gibi tahsisini 
icalbettirecek ahval dahi 19 Mart 1337 tarih ve 106 
numaralı Kanunun birinci maddesinde kazandan ye
mek "suretiyle iaşeleri mümkün olamayan efradı aske
riyeye mensup oldukları ordu veya kolordu rayici va
satisi üzerinden verilmesi lâzım gelen yevmiyenin mu-
sarrah olup Ankara ve havalisinde bulunan bu kabil 
efradı askeriyeye de şimdiye kadar bermucibi rayiç 
verilmekte olan 19 kuruş hesabiyle tayin bedeli ita 
olunabileceğinden her iki noktai nazardan muvafık gö
rülemeyen mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

4. — istanbul Kumaridanltğınca otomobil levazı
mı esmanını havi olarak lieclitasdik gelen ita emri 
üzerine kaç otomobil mevcut olduğu ve suret ve ma
kam istimalleri sorularak alınan cevapta .kumandan
lık emrinde üç ve tahliye ve teslim komisyonu emrin
de bir ve Merkez Kumandanlığı emrinde olarak bir 
sıhhiye otomobili ve makamı Hilâfet Seryaverliğin-
de ve Refet Paşa karargâhında olmak üzere yedi bi
nek otomobili mevcut ve müstamel olduğu anlaşılmış
tır. Müdafaai Milliye bütçesinde makamata mahsus 
rûküp otomobili tahsisatı namiyle sarahaten bir gûna 
tahsisat mevzu bulunmadığı gibi bunların makamat-
ça istimali hakkında da bir kanun veya karar mev» 
cut olmayıp bununla beraber mezkûr otomobillerden 
Merkez Kumandanlığı emrindekinin hasta naklinde ve 
umuru resmiyede istimal edildiği ve tahliye ve tes
lim' kömisyommdakinin sulbün aktı ve Meclisi Âlice 
kabul ye tasdiki münasebetiyle müddeti muayyene 
içinde .memleketin işgalden tahlisiyle şiddetle alâka
dar olan mezkûr komisyonca indelicap mevakii bai-
de' ve..muhtelifeye azimet ve, avdette kullanıldığı an
laşıldığı gibi. bunlarla vazaifi kesireşinç mülhak ola
rak * müesjsesatı askeriyenin teftiş ve ecnebi general
leri ile /temas ve irtibatı gibi devam «den siyasî ye. as
kerî * hidematı umumiyei •, devletten addi. ve,. masarifi-
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nin kabulü zaruri görülmüş ve bunların haricindeki 
makamata mu'hassas otomobillere ait masarif ka'bul 
olunmayarak tahakkuk evrakından lieclittenzil mez
kûr ita emri vize edilmeyerek reddolunmuştur. 

5. — istanbul Kumandanlığınca alınan benzin be
delini muhtevi olarak vize için gönderilmiş olan ita 
emri ve merbutatı ledettetkik mezkûr benzinin müte
ahhit ile müna'kit mukavelenamede muayyen olan 
müddet zarfında teslim edilmediği anlaşılmasına met
ni mukavelenamei mezlburun yedinci maddesi muci
bince müteahhidin teminat akçesi olan dört bin lira
nın irat kaydı zımnında batakrir iade kılınmış olan 
mezkûr ita emri mebhusuanh benzinin teslimâtınca 
vukubulan teehhürün birinci parti olmak üzere müte
ahhidin verdiği benzinin derhal tesviyei bedeli muka
velenamenin ikinci maddesi icabından iken verileme
mesinden mütevellit olduğu gibi bunun üzerine müte
ahhidin haklı olarak mukaveleyi feshe teşebbüs etti
ği ve ikinci kısım benzinin mukavelenamei mezburla 
alâkası bulunmadığı beyaniyle tekrar Divanı Muha
sebata gönderilmişse de bahis olunan mukavelena
menin ikinci maddesinde benzinin izmir'e teslimini 
havi mazbatanın Dersaadete vürudunda esmanının 
derhal muhasibi mesullük veznesinden teslimi muhar
rer olmakla beraber teehhürü tesviyesi halinde müte
ahhidin de müteahhidin bihin teslimini tehir edebile
ceği yolunda ne maddei merkumede, ve ne de muka
velenin mevadı sairesinde bir gûna kayıt ve hakkı
hıyar mevzu olmadığı gibi mukavelenamenin feshine 
teşebbüs ettiğine ve mevzubahis benzinin pazarlıkla 
mubayaa edildiğine dair de evrakı merbutada bir şey 
bulunmadığından ita emri vize olunmamıştır. (Ba
his olunan dört bin lira teminat akçası dairesince 
tevkif edilmesinden dolayı ita emri bilâhara vize olun
muştur.) 

6. — Kezalik mezkûr kumandanlıktan harik tu
lumbaları için mubayaa olunan levazımın bedeli büt
çede 324 ncü faslın birinci maddesinde murakkam 
melbusat maddesinden tesviye olunmak üzere bir kı
ta ita emri gönderilmişse de maddei merkumede mev
zuu tahsisat efrat ile talimgahtan neşet edecek efen
dilerin melbusat ve teçhizatına münhasır olduğu ci
hetle bunlarla alâka ve münasebeti olmayan harik 
tulumbaları levazımının tahsisatı mezkûreden mahsu
bu muvafıkı kanun görülemeyerek levazımı mezbu-
re bedelâtınm • müteferrikadan mahsubu ve Divanı 
Muhasebatın bu noktai nazarına iştirak olunmadığı 
takdirde Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun otu
zuncu maddesinin fıkrai mahsusa'sı dairesinde Maliye 

Vekilinin mütalâasının ahzından sonra Heyeti Vekile 
kararının istihsali zaruri olduğu beyaniyle ita emri 
reddolunmuştur. 

7. — Üçüncü Kolordu Kumandanlığında sivil şo
för Arif Efendinin eylül 1339 yevmiyesini havi ita em
ri vize zımnında Divanı Muhasebata gönderilmişse 
de mumaileyhin idare ettiği otomobilin Kolordu Ku
mandanlığına aidiyeti tebeyyün etmesi üzerine maka-
matça müstamel emsali otomobiller masarifinin ka
bul olunamaması hususunda istinat edilen esbabı mu
cibe ile mezkûr otomobilin şöfor yevmiyesini hide-
matı umumiyei devletten addini müstelzim esbabı mu
cibe gösterilmediğinden ita emri reddedilmiştir. 

8. —• Üçüncü Kolordu Kumandanlığınca müteah
hit Şefik Beyden mubayaa olunan dakik bedelini havi 
olarak gönderilen ita emri ledettetkik mezkûr dakik 
münakaşa şartnamesinin 9 ncu maddesinde Kolordu 
merkezi Hereke'den başka bir yere naklederse nak
lettiği 'mahallin ücreti nakliyesi nazarı dikkate alına
rak zam veya tenzil edilmek suretiyle müteahhit ta
ahhüdünü ifa etmeye mecburdur. Diye muharrer ol
masına göre Kolordu merkezinin istanbul'a naklinden 
dolayı istanbul'da teslim edilen unların ücreti nakli
yesinden Hereke'ye nazaran vukua gelen tasarrufun 
tespit ve fiyattan tenzili müktazi bulunduğu halde dai
resince müteahhit mumaileyh ile münakit mukavele
namenin üçüncü maddesinde onların istanbul'da tes
lim edileceği muharrer olmasından naşi mezkûr şart
name hükmünün nazarı itibare alınmadığı anlaşılmış
tır. Şartnamesine muvafık surette tanzimi zaruri ve 
labût olan mezkûr mukavelenamenin muvafık olma
yan üçüncü maddesinin hükümsüzlüğüne mdbni şart
namenin 9 ncu maddesinin icabı dairesinde ifayı 
muktezası zımnında zikredilen ita emri reddedilmiş
tir. 

9. — Üçüncü Kolordu Kumandanlığından vize 
için Divanı Muhasebata gönderilen ve Kolordu Ka
rargâhı zabitan ve efradının seferi zamlarını dahi ih
tiva ettiği görülen ita emirleri seferberlik ve cephe 
zamı maaş kanununu muaddil 11 Mart 1338 tarihli ve 
201 numaralı Kanunun birinci maddesinin (A) bendi
ne göre zammı mezkûre kanunen kesbi istihkak için 
muktazi şeraitten biri .seyyar orduya mensubiyet ol
masına ve mezkûr Kolordunun merkezi olan istan
bul'a vürudundan itibaren sıfatı seyariyeti zail olmuş 
'bulunmasına binaen- mezkûr ita emri birinci defa es
babı maruza ile iade kılındığı gibi seferberlik hitam 
bulmadıkça hiçbir ordu merkezi olamayacağı ve bi-
naberin sıfatı seyyariyet daim bulunduğu suretinde 
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kumandanlıktan bir işarla tekrar divana gönderilen 
mevzubahis İta emirleri sureti işara göre hali seyya-
riyetin tatbikinde Divanla Kolordu arasında ihtilâf 
hâsıl olmasıyle emsali mesaili müçtehidinfih gibi bu
nun hakkında da Usulü Mühasebei Umumiye Kanu
nunun 30 ncu maddesince Müdafaai Milliye Vekili \ 
Paşa Hazretleri canibinden deruhtei mesuliyet buyu-
ruMuğu takdirde mezkûr seferi zamlarının vizesi ka
bul olabileceği ifadesiyle de ikinci defa olarak red
dedilmiştir. (Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden 
gelen bir telgrafname Divanın teklifinin kabulünü mu-
tazammın addolunarak ona istinaden teşrinievvel 1339 
mahına ait olan mezkûr ita emirleri bilâhare vize 
olunmuştur.) 

10. Teşkilâtı hazıraya dahil ordu müfettişlikleri
nin ordu kumandanlığına muadil bulunması hasebiyle 
ordu Erkânı Harbiye Reislerine 'verilen makam mü
teferrikasının ordu müfettişliği Erkânı Harbiye Reis
lerine de verilmesi lâzım geleceği beyaniyle Birinci 
Ordu Müfettişliği Erkânı Harbiye Riyasetinde bulu
nan Miralay Alâettin 'Beyin Teşrinievvel 1339 makam 
müteferrikası için Üçüncü Kolordu Kumandanlığın
dan bir kıta ita emri gönderilimlişse de şu sureti müta
lâa 11 Mart 1338 tarihli ve 202 numaralı Kanunun 
dördüncü maddesinin fıkrai mahsusasını tefsir tiemek 
olup bu yolda bir karar tefsiri istihsal olunmadıkça 
mumaileyhe makam müteferrikası itasına iimkânı ka
nuni bulunmadığından bahisle reddtolunmuştur. 

11. Üçüncü Kolordu Kumandanlığınca Kolordu 
karargâhında misafir zabitanın teşrinievvel maaş ve 
tahsisatlarını muhtevi olarak vize için gönderilen ita 
emirlerinin evrakı merbütası tetkik olundukta levazı-
matı umumiye üçüncü şube müdüriyetinden 'kolordu 
levazım riyasetine naklen tayin olunan ve selefinin 
idamei memuriyeti tasvip edilmesiyle de açıgta kalan 
Kaymakam Haşim 'Beyin açıkta kalması ordunun ha
zara rücüundan mümbais bir halet olmadığına göre 
22 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanunun 3 ncü maddesi
nin idareten açıkta kalanlara mütedair hükmüne tev
fikan nisbeti ttisbeti muayyene derecesinde tahsisatı 
fevkalâde verilmek lâzım gelirken hakkında 2 Teşrini
evvel 1339 tarihli Kanunun tatbikiyle tahsisatı fevka
lâdesinin. tam olarak tahakkuk ettirildiği anlaşılmak
la tahsisatı mefkurenin 22 Teşrinievvel 1339 taı'ihli 
kanunda gösterilen nispet derecesine tenzili zımnında 
ita emirleri iade edilmiştir. 

.12. Üçüncü KoIördu.:emrindeki il 1 nci Hudut Ta
buru 'için Edirne'de mubayaa edilmiş olan erzak ve 
mahrukatın bedelâtını havi iki kıta ita emri ve mer-

butatının tdlkikinden levazımı mezkurenin Heyeti Ve-
kilenin olbaptâki kararı mucibince iştiraki lâzım ge
len mülkiye memuru dahil olmaksızın yalnız ciheti 
askeriyeden müteşekkil bir komisyon tarafından mu
bayaa 'edildiği anlaşılmış ve bu hal taahhüde ait bir 
yc&uzluk olması ile Usulü Mühasebei Umumiye Ka
nununun 23 ncü maddesine tevfikan mezkûr ita emir
leri vize olunmuştur. 

13. İstanbul Bahriye Kumandanlığından efradı 
cedide musiki muallimi Kâmil Efendinin maaşı ita 
emlinin merbutatının tetkikten ve ledelistizah alınan 
cevaptan mumaileyhin mızıka birinci sınıf gedikli za
bit mütekaidi olduğu ve gedikli zabitan meyanında 
müstahdem bulunduğu anlaşıldığına ve gerçi mekâtibi 
resmiyede mütekaidin ve mazulinden muallim istih
damına manii kanunu yoksa da bu gibi ahvalde kad
roların rütbe ve 'derecatı havi olmaması lâzım gelip 
halbuki mezkûr mektep için Muvazenei Maliye En
cümenince tespit olunan kadroda derece ve rütbe gös
terilmek suretiyle muvazzaf zabıtana inhisar ettirildi
ğine binaen muvazzaf zabıtandan gösterilen derecatta 
muallim istihdamı mümkün olamadığı takdirde gay
rı faal zabitandan aynı rütbeyi haiz olanların tavzifi 
suretiyle kadronun tatbiki lüzumundan ve mumaileyh 
Kâmil Efendinin ücretle istihdamı kadroyu tağyir ma
hiyetinde bulunduğundan mezkûr ita emri reddedil
miştir. 

14. istanbul Fabrikaları müdüriyetinden vize için 
gönderilip Defterdar Mensucat Fabrikası için muba
yaa olunacak kart şeritleri ile saireye ait münakaşa 
şartnamesinde semeni mebiin peşin verileceği hakkın
da bir güna şerait mevcut olmadığı halde müteahhide 
yüzde yirmi beş riisbetinde avans verilmek üzere ta
hakkuk ettirilen meblâğı havi olan ita emri üzerine 
ledelistizah dairesinden alınan cevapta 'eşyayı mezbu-
re için mukavelesi mucibince bankaya tevdi edilecek 
yüz otuz bir bin dört yüz kırk İsviçre Franörnın ha
len tevdiine 'imkân olmadığı buna mukabil avans ola
rak verilecek yüzde yirmi beşten maadasının banka
ya tevdiinden müteahhidi mumaileyh feragat etmesi 
üzerine münakaşa kaimesindeki şeralM saire ipka edil
mek suretiyle mukavele tanzim ve teati kılındığı bil
dirilmiştir. 

Münakaşa kaimlerinde münderiç şeraitin hitamı 
münakaşadan sonra herhangi sebeple tadili ile bu 
esasa göre mukavelename tanzimi ahkâmı mevzua 
ile.kabili telif olmadığı.gibi bu hal münakaşaya işti
rak etmiş olan diğer taliplerin hukukuna tecavüz ve 
aynı zamanda da hazine için muzırdır. Çünkü mez* 



kûr mukavelenameye konulan ve hazineden ziyade 
müteahhit lehine olan mebhusuanh şartın münakaşa 
şartnamesine vaz olunması halinde talibeyini saire 
meyanında daha ziyade tenzili fiyatla matlubun ita
sını deruhte edecekler bulunabileceği ve şeraiti mü
nakaşanın tayin ve tespitinde istitaat ve menafii ha
zinenin pişi teamülde tutulması lâzimeden olup yok
sa talipleri kefi yedinden sonra bu maksatla muka
velenamenin müteahhit lehine tanzim ve takriri sa
rahaten muhalifi kanun olduğundan bu itibarla kıy
meti kanuniyesi bulunmayan tadilâta müsteniden ve
rilmek istenilen avansın devlet namına tahakkuk et
miş düyundan ad ve telâkki olunamayacağı beya-
niyle ita emri iade kılınmıştır. Müdüriyeti muailey-
hadan. salifüiarz mukavelename bu suretle tanzim 
olunmadığı takdirde mukavelenin feshi ve yeniden 
münakaşa icrası lâzım gelerek bunun da zararı, ha
zineyi müstelzim olacağı yolunda ilâvei mütalâaatla 
mezkûr ita emri batezkere tekrar Divanı Muhasebata 
gönderilmişse de esbabı salifeden ve bilmünakasa 
münakit olan mukabelât ahkâmının hiç bir suretle 
tadil edilmemesi Heyeti Vekilenin 6 Eylül 1339 ta
rihli kararı iktizasından olup muaddel mukavelena
menin ise 7 teşrinievvel 139 tarihli olmak itibariyle 
bu noktadan dahi kabiliyeti tatbikiyesi bulunmadı
ğından bahisle ita emri ikinci defa olarak reddedil
miştir. 

15. — Kezalik İstanbul fabrikaları müdüriyetin
den Defterdar Mensucat Fabrikası için mubayaa 
olunan bez harik hortum bedeli bütçenin 338 nci 
faslının birinci mevadı iptidaiye maddesinden lieclit-
tesviye ita emrine rapt olunmuşsâ da fabrikanın ih-
tiyacatı meyanında şekil ve mevcudiyeti bilâhara ta-
havvül edecek veya etmesi muhtemel bulunan ham 
mevattan addolunamayacağından bedelinin mevadı 
merkume için mevzu tahsisattan mahsuben tediyesi 
caiz olamayıp fakat faslı mezburun ikinci maddesi 
tadil ve tecdit edilecek alât ve edevat ve tezgâh tah
sisatını muhtevi olduğuna ve bez hortumun da alât ve 
edevattan madut bulunduğuna göre bedelinin ikinci 
madde,tahsisatından lieçlilmahsup ita emrinin o suret
le , tadU ye tashihine taliken reddi cihetine gidilmiş
tir. 

•:*' 1& *rf fUsta > mektebindeki' zabifcarıın teşrinievvel 
maa^arıhjL 4ıav£ piarak: İstanbul fabrikalaTi müdüri
yetinden ;fy,î e.' ,içiftr. giderilen itatemri* merbutatının 
tetkikine -Yff-ayrıca 'vaki olan; istizaha alınan cevaba 
nazaıraaymek^bin kadrosunda: , mürıhal iki f .yüzbaşı 
tah«(sa,tmın ^karşılık ittihaziyle kadroda rmevcut olma^ 
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[ dıklan halde dokuzyüz ve bin kuruş maaş itasiyle 
bir tabur imamı ve bir de muallim istihdam edildiği 
anlaşılmış ve bu suret mektebin teşkilât kanunu me
sabesinde olan kadrosunu tağyir olduğuna ve M-uva-
zenei Maliye Encümeninden musaddak kadronun tağ-

\ yiri ise yine Encümeni Müşarünileyhaca karar itti
hazına vabeste bulunduğuna binaen mezkûr ita emri 
reddedilmiştir. 

17. — Adliye Vekâleti Celilesinden mürsil 223, 
224 numaralı ita emirlerinin tetkikinde Adakale Ka
dısı Osman Niyazi Efendiye Eylül 1339 maaşı ta-

I hakkuk ettirildiği anlaşılıp cezirei mezkûrenin hudu
du millî haricinde kalmış bulunmasına göre mezkûr 
maaşın tahakkuku emrinde neye istinat edildiği istifsar 
edilmiş ve alınan cevapta Adakalenin Romenlere ter-
kedilmemiş olduğu gibi mumaileyhin memurini me-
zuneden bulunması hasebiyle kalenin idarei ecnebi-
yeye ittisalinden dolayı açıkta kalmış olması da mev
zubahis edilemeyeceği beyaniyle ita emirlerinin ısrar 
edilmekte bulunmuşsa da Lozan Muahedei sulhiye-
sinin Adakalenin tahtı hakimiyetimizde ipka edildiği
ne dair bir kaydı muhtevi olmamasına göre 16 ncı 
maddenin delâleti ifadesinden cezirei mezkûre üze
rindeki hâkimiyetimizin de zeval bulduğu münfehim 
olmakta bulunmakta binnetice kadıı mumaileyhin va-
zifei memuresinin de nihayet bulmuş olması lâzım 

I geleceğine ve açıkta kalan memurine de mezun dahi 
i olsalar memuriyet maaşı verilememesi ahkâmı umu

miye icabatından olup muahedei sulhiyei mezkûre
nin de 23 Ağustos 1339 tarihinde Büyük Millet Mec
lisinin tastikine iktiran etmiş bulunması mülâbesesiyle 

I mumaileyhe ancak tarihi mezkûre kadar maaş ve
rilebileceğine binaen Eylül 1339 maaşını muhtevi ita 
emri vize edilmediği gibi cereyan eden muameleden 
tam olarak ita edilmiş olduğu istidlal olunan 1 Ağus
tos 1339 maaşının 23 günlükten maadasına isabet 
eden miktarın da kendisinden istirdadı muktazi bu
lunduğu dairesine batakrir bildirilmiştir. 

18. — Matbaai amire tahsildarının kapıcukdariığı 
I vazifesini de görmesinden dolayı masarifi zaruriyesi-

ni havi olmak üzere matbaai mezkûre müdüriyetin-
I den vize için bir ita emri gönderilmişse de matbaa 
I kadrosunda matbaa tahsildarı olarak irae edilip maa

şını da o nâmla almasına ve mumaileyhin imzasını 
muhtevi mezkûr ita emrine merbut bulunan 'müzek
kerede masarifi mezburenin matbaadan verilen* evrak 
ve; defatifin. mahallerine İrsali: ve faturalarjri; takip ve 
tahsili hususunda verilen tramvay ücreti' diye .go> 

| terilip hususatı merkume ise vazaifi asliyesinden bu-



lunmasına göre 15 Mayıs 1335 tarihli harcirah ka
rarnamesinin 19 ncu maddesince itasına cevaz olu
nan masarifi mezbureyi havi ita emri reddedilmiştir. 

19. — Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi müdüriyetin
den vize için mürsel bir kıta mahsup ita emrinin se-
nedatı merbutası ledettetkik erzak vesaire mubayaası 
vazifesiyle Halkalı'dan İstanbul'a gelip giden bazı ha
demeye tren vesaire vesaiti nakliye ücuratmdan maa
da harcirah kararnamesinin 9 ncu maddesinin fıkrai 
ahiresine tevfikan da sülüs yevmiyeleri nispetinde te-
diyatta bulunulduğu anlaşılmıştır. Gerçi mezkûr ka
rarnameye merbut cetvelde hademe ve kolcu ve mü
başir vesair bütçedeki müstahdimine mezkûr cet
velin aile ve tebdili mekân masarifinden mâada yol 
masrafiyle yevmiyeye mütedair birinci veya ikinci ve
ya üçüncü sütunlarının tatbikine cevaz verilmiş ise de 
bu sureti tatbik bir mahalden diğer mahalle nakli 
memuriyetleri veya sair memurlara terfikleri haline 
maksur olmak lâzım gelip yoksa esas vazifesi mensup 
olduğu idarenin hariçteki mübayaat ve ihtiyacatını 
temin veya evrakı sadiresini devaire tevzi ve teslimden 
ibaret olan hademe ile odacıların şehir ve kasaba da
hili ve haricindeki hizmeti mütevaliyeleri için masa
rifi hakikiyeden maada sülüs veya tam yevmiye ve
rilmesine 9 ncu maddenin ahkamı sarihası müsait 
görülmediğinden hademenin zikredilen yevmiyelerini 
muhtevi ita emri reddedilmiştir. 

20. — Kezalik müdüriyeti mumaileyhadan tas-
tik zımmmda Divana gönderilmiş plân diğer bir kıta 
mahsup ita emri merbutatının tetkikinden izmir Zi
raat Mektebi sergisini ziyaret zımmmda İzmir'e gi
deri Halkalı Ziraat Mektebi Âlisi son sınıf talebesiy-
le mualliminden beş zatın istanbul'dan Bandırma'ya 
Gülnihal vapuruyle hiniazimetlerinde muallimini 
muafiyhimin harcirah kararnamesi mucibince ikinci 
mevki hesabiyle tediyesi lâzım olan vapur ücretleri
nin birinsci mevki itibariyle hesap ve ita olunduğu 
anlaşılmıştır. Gerçi buna ikinci mevkiin meşgul bu-
lunmas ısebebiyet verdiği mektepçe izah olunmuşsa 
da mezkûr vapurda ikinci mevkiin dahi mevcudiyeti 
tahakkuk etmesine nazaran o tarihte ikinci mevkiin 
tamamen meşgul bulunmasının alâkadarının birinci 
mevki ile izamına bir mecburiyet ihdas edemeyece
ğine ve kimlerin birinci veya ikinci mevkiye müsta
hak bulunduğu kanunen muayyen olup bunun ledel-
icap veya ahvali fevkalâde de tevsian tatbikine salâ
hiyet bahş edilmemesine göre birinci ve ikinci mev
kiler arasındaki farkın muallimini mumaileyhime tah
mili suretiyle kararnamenin hükmü mutlakının tatbik 
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ve imali zarurî bulunmasiyle aradaik farkın tenziline 
taliken mezkûr ita emri reddedilmiştir. (Divanın nok-
tai nazarına göre tashih edilmesiyle vize olunmuş
tur.) 

21. — iktisat Vekâleti namına mubayaa edilecek 
kontrol saatleriyle Gelibolu harir darülistihzarında to
hum muayenesine mahsus olarak alınacak mikroskop 
esmanı olarak mutemede verilecek avansı havi ilmü
haber istanbul vilâyeti defterdarlığınca vize için Di
vanı Muhasebata gönderilmişse de bütçenin 282 nci 
faslın dördüncü maddesinden tanzim olunduğu gö
rülmesi üzerine mezkûr saatler bedelinin 273 ncü fas
lın ikinci mefruşat ve demirbaş eşya maddesinden ve 
alât ve edevatı fenniyeden olan mikroskop bedelini 
de (279 ncu faslın dördüncü maddesinden mahsubu 
lâzım geldiğinden o veçhiyle badettashih gönderil-i 
mek üzere mezkûr avans ilmühaberi reddedilmiştir. 

22. — Halkalı Ziraat Mektebi Müdüriyetinden be-
rayi tastik Divanı Muhasebata iki kıta mahsup ita 
emri gönderilmişti. Bunların havi olduğu mebaliğden 
bir kısmının mevcut otomobil için alınan iç ve diş 
lastiklerine ve otomobilin tamirine sarfolunduğu an
laşılmış ve ledelistizah müdüriyeti mumaileyhadan 
alman cevapta da Ayastafanostan dokuz buçuk kilo
metre budu mesafede bulunan mektebe muallimin 
ve memurinin nakli masarifi otuz seneden beri mek
tep bütçesinden verilmekte ve mektebin vasaiti nakli
yesine mevzubahis otomobil ilâve edildiği gibi kad
roda şoför namı altında bir tertip bulunduğu bildiril
miştir. iktisat Vekâleti bütçesinde mezkûr mektebin 
memurin ve mualliminin nakli emrinde istihdam ve is
timal olunmak kaydıyle muhasses otomobil ve bunun 
için de vazıh tahsisat olmadığından mektebin talebe 
ve levazım ve eşya naklinde mezkûr otomobilin is
timali takdirinde bu sureti istimal hidematı umumiyei 
devletten addolunabileceğinden kadroda şoför ter
tibinin mevcudiyeti buna müstenit telâkki edilmek 
zaruri olup yoksa mektebin muallim ve memurları
nın şeraiti tayininde dahil veya bütçede sarahaten mu
ayyen olmadıkça mumaileyhimin emiri naklinde oto
mobil istimalinin hidematı umumiyeden olmak üzere 
kabulüne imkânı kanunî görülmediğinin ve ancak mek
tebin Ayastafanostan dokuz - ort kilometre mesa
fede bulunmasjyle ve güzergâhta vasaiti nakliyenin 
mefküdiyeti mahallî belediyesince musaddak ve mual
limin ve memurini mezkûrenin otomobilden istifade
leri zarureti varsa bu takdirde talebe ve eşya naklin-
da müstamel otomobilin takdir olunacak ücreti yev
miye veya şehriye ile rükûplerine tahsis ve ücreti mu-
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kadderenin muallimin maaşatından tevkif ve irat kay
dedilme^ suretiyle mmaileyhim hakkında teshilât ira-
esi mümkün olabileceğinin işaretiyle mezkûr ita emir
leri reddedilmiştir. 

23. — Vekâlet levazım memurlarından İbrahim 
Beye ilâvei memuriyet olarak mutemetlik vazifesi 
ifa ettirilmesinden dolayı tahakkuk ettirilen ücretin 
mumaileyhe tesviyesi için tanzim edilen ita emri 
evvelki takrirde esbabı izah olunduğu veçhile vize 
edilemeyerek iade edilmesi üzerine Maliye Vekâle
tinden varit olan tezkerede bütçede mutemetlik na-
miyle bir memuriyet mevcut olmadığından vazifei 
mezkûrenin ilavei memuriyet suretinden memurini 
mavazzafadan birine gördürülmekte ve şu vazifei 
munzammadan dolayı bir ücreti maktua verilmekte 
olduğu ve şu sureti muamelenin bir memura iki 
yerden maaş itası manasını tazammun etmiyeceği 
ve mahaza bu hususta deruhtei mesuliyet de edilmiş 
olduğu beyaniyle bu baptaki ita emrinin vizesi ta
lep edilmişse de devletin teşkilâtı umumiyesinin 
kadro ile tayin ve tespit edilmiş olması herhangi bir 
hizmetin lâmimülifa olup olmadığını ve kezalik 
esası kabul edilmiş olan bir hizmetin ne miktar maaş 
mukabilinde ne kadar memura ifa ettirilmesi lâzım 
geldiğini tayin emrinde ona müracaatı zaruri kıl
makta ve ifa ettirilen bir hizmetin kadroda mevcut 
olmadığı takdirde tediye mukabili cihetine gidile
meyeceği tabiî ve deruhtei mesuliyetle halli mese
le için esas meselenin içtihada mütehammil olması 
lâzım gelip kavanin ve nizamatı mevcudeye saraha
ten muhalif olan hususta deruhtei mesuliyetle dahi 
iktifa edilemeyeceği Şurayı Devletin kanun hüküm 
ve kuvvetini haiz olan 6 Teşrinisani 1329 tarih ve 
82 numaralı kararı icabından bulunmakta olmasına 
binaen mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

24. —: İstanbul Vilâyeti defterdarının Maliye ku-
yudunu tetkik ve teftiş zımnında Adalar ve Kartal 
kazalarına azimetinden dolayı aldığı harcirahtan bir 
kısmı infikâk ve muvasalat zamaimini teşkil ettiği 
mezkûr harcirahı muhtevi olup vize için mürsel mah
sup ita emrinin tetkikinden anlaşılmıştır. Harcirah 
kararnamesi ahkâmına göre defderdar beyin mezkûr 
kazalar kuyudunu teftiş zımnında izamet ettiği gün
ler için yalnız seyahat yevmiyesi alması lâzım gel
mekte olduğundan o suretle ita emri tanzimine ve 
infikâk ve muvasalat zamaimi fazla verilen mebali-
ğin istirdadına taliken salifüzzikr mahsup ita emri 
reddedilmiştir. 

25. — Mülga Maliye nezaretinde evrak şevkine 
memur Osman Efendinin ikamet yevmiyesi hakkın-

1 da olup vize için İstanbul Vilâyetinden gönderilmiş 
olan ita emri merbutatının tetkikinden ve dairesin
den alman izahattan mukaddema Maliye Vekâleti 
Celilesine İstanbul'a gönderilmişken istifa eden Ali 
Beyin vazifesini görmek üzere mûmâ - ileyh Osman 
Efendinin İstanbul'da iken mezkûr vazifeye tayin 
edilmiş vç merkez vekâlet memuru sıfatiyle de ke
zalik İstanbul'da mübaşeret ettirilmiş ve buna müs
teniden kendisine ikamet yevmiyesi itası tensip edil
mekte olduğu anlaşılmıştır. 10 Teşrinisani 1335 ta
rihli harcirah kararnamei müzeyyelenin birinci mad
desinin ikinci fıkrasına tevfikan bu gibi memurini 
muvakkataya ikamet yevmiyesi verilebilmek için 
memurun merkezi memuriyetinden infikâk etmesi ve 
esnayı seyahatte geçen müddete göre seyahat yev
miyesi alması yani seyahatin vukuu labüt ve meşrut 
olup mumaileyhin hakkında ise bu şart tahakkuk et
tirilmemiş olduğuna ve harcirah kararnamesinin se
kizinci maddesi hükmünce yevmiyesinin ancak dör
düncü made mucibince yol masrafı alacaklara veril
mesi muktazi bulunduğuna nazaran mumaileyhin 
maaşı halisiyle muvakkaten devam edecek memu-
riye için başkaca ikamet yevmiyesinin kanunen is
tihkakı olmadığından ita emri reddedilmiştir. 

26. — Haydarpaşa Rüsumat Başmüdüriyetine 
mülhak ve Marmara havzasında kâin rüsumat ida
relerinde tetkikat ve teftişatta bulunan Başmüdürle 
muhasebe kâtibinin harcirahını havi olarak Başmü-
düriyet mumaileyhadan vize için Divanı Muhaseba
ta mürsel ita emrinin tetkikinden mûmâileyhümaye 
infikâk ve muvasalat zamaimi dahi tahakkuk etti
rilmiş olduğu anlaşıldığına binaen memurini muvak-
kata şamil olan 10 Teşrinisani 1335 tarihli harcirah 
kararnamei müzeyyelenin birinci maddesinin ikinci 
bendinin sarahati icabından bahisle mezkûr ita em
rinin işbu sarahati kanuniye dairesinde tadiline tali
ken iade kılınmıştı. 15 Mayıs 1335 tarihli harcirah 
kararnamesinin dördüncü maddesinin birinci fıkra
sına ve 37 ve 38 senelerinde Mersin ve civarında 
memuriyeti muvakkata ile dolaştığı vakit Maliye 
Vekâleti Celilesine kanunu mezkûrun mevadı mah-
susasına tevfikan infikâk ve musavalat yevmiyesi 
dörder gün hesabiyle verilmiş olduğuna nazaran 
mezkûr ita emrinin vizesi lüzumunun derciyle mü
düriyeti mumaileyhadan batezkere tekrar dairei di
vana gönderilmişse de 15 Mayıs 1335 tarihli harci
rah kararnamesinin beyan edilen dördüncü madde
sinin birinci fıkrası inÇifkâk ve muvasalat zemaimi 
ile ilâ kadar olmadığını ve memurini daime ile mü-
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fettişlere zemaimi mezkûrenin ahzına salâhiyet bah
şeden esas 10 Teşrinisani 1335 tarihli kararnamei 
müzeyyelin birinci maddesinin birinci fıkrası olup 
37 ve 38 senelerinde dermeyan edilen mahallerdeki 
keştükûzarından dolayı vekâleti müşarünileyhaca 
ahzına muvafakat gösterildiği mehki zemaimin mü
fettişlikte bulunduğu zamanda başka bir memuriyeti 
muvakataya ait olmak üzere alınmışsa da bu tak
dirce olbaptaki mezuniyetin fevkel kanun olduğu 
cihetle fazlai mehuzatın dahi istirdadı lâzım gelece
ğinin ilâvesiyle mezkûr ita emrinin işari sabık daire
sinde tadil edilmedikçe tasdikine imkânı kanuni ol
madığı beyaniyle defai saniye olarak reddedilmiş
tir. 

27. — İstanbul Rüsumat Muhafaza Müdüriye
tinden motor kaptanı Ahmet Süreyya ve Hakkı 
Ağaların havi olarak vize için gönderilen ita emri 
ledettetkik mezkûr müdüriyeti kadrosunda elli ka
yıkçı gösterildiği halde mumaileyhimanın işbu kad
roda münderiç adet fevkinde istihdam edildikleri 
anlaşılmış ve filhal kanun kuvvet ve mahiyetinde 
bulunan kadroların niuhafazai münderecatı lâzıme-
den bulunmuş ve bunların bazılarına noksan maaş 
verilmek veya tasarrufattan istimal olunmak sure
tiyle miktarı mürettep fevkinde kayıtcı istihdamı 
gayri caiz görülmüş olduğundan mezkûr ita emri 
reddedilmiştir. 

28. — istanbul Rüsumat Başmüdüriyetinden kim-
yahanede hamede olarak müstahdem Mehmet ve 
İbrahim efendilerin Marttan kadronun tebliğ edil
diği 24 Nisan 1339 tarihine kadar ki, hizmetlerine 
mukabil olarak takdir ve bütçenin 110 ncu faslının 
8 nci litografya ve tanzifat amelesi madesinden ita 
emrine rapt edilmiş olan ücretlerinin mezkûr mad
deden mahsubu münasip görülemediğinden ve de-
vairce kadroların tebliği ile teşkilâtın tavazzuhuna 
kadar istihdamlarına devam edilmiş olan bu gibile
rin istihkakları olbapta müttehaz karar veçhile büt
çelerdeki müteferrika tertibinden tesviye edildiğin
den Divanın noktai nazarına ademi iştirak takdirin
de Muhasebei Umumiye Kanununun 30 ncu mad
desi hükmünce evvelemirde Maliye Vekâleti Celi-
lesinin muvafakati dairesinde Heyeti Vekileden ka
rar istihsal ve tebliğ edilmesi lâzım geleceği beyaniy
le mezkûr ita emri reddedilmiştir. 

29. — Memurinden bazılarının gece mesaisine 
mukabil verilmek istenilen yevmiyelerle evrak me
muru İbrahim Efendiye idare umurunu veznedar 
Şakir Efendiye mutemet vazifesini- ifa ettiğinden 

dolayı itası cihetine gidilen müteferrikalar kadrolar 
ihtiyacatı umumiyei devletin lüzum ve derecesi na
zarı itibare alınarak tanzim edilmiş olmasına göre 
müstahdimin rüesayi memurinin vazaifi mevduala- * 
rina müteallik umuru mesai saati dahilinde ifa et
meleri aslen lâzım gelmekte olduğu gibi kadroda 
muayyen bir hizmetin vazafei munzamma suretinde 
bir memura tevdii de bir memura iki yerden maaş 
itası demek olmakla tecviz edilemeyeceğine ve ifa 
ettirilen hizmetin mahiyeti ne olursa olsun kadroda 
muayyen olmadığı takdirde hiç bir gûna ücret itası
nı istilzam edemeyeceğine ve müdüriyeti umumiye-
nin tezkeresine merbut cetvelde ifa ettirildiği der
meyan olunan hidemat da indeltetkik şu esasat da
hilinde bulunduğu tebeyyün etmiş olmasına binaen 
mûmâileyhümaye yevmiye ve ücret itasını icap etti
recek mahiyette görülememiştir. Müdüriyeti Umu-
miyenin teklif ettiği deruhtei mesuliyetse içtihada 
mütehammil bir meselenin mevcudiyeti halinde biz
zat vekili mesulü tarafından vuku bulmak lâzım 
gelir. Bu itibarla mezkûr yevmiyelerle ücüratın ka
bulü muvafık olamayacağı batezkere müdüriyeti 
işar edilmiştir. 

30. — Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesi 
memurin Müdürü Tevfik Beyin mezun bulunması 
hasebiyle mumaileyhe vekâlet etmekte bulunan mü
meyyiz Şevki Beye tahakkuk ettirilen sülüsü vekâ
let maaşı hakkındaki ita emri atik harcirah karar
namesinin sekizinci maddesi mucibince vekâletle 
idaresi lâzım gelen memuriyete memurini muvazza-
fadan biri vekâlet ettiği takdirde o memuriyete mu-
hasses olan maaşın humsu ita olunmak lâzım gelip 
şayet mevki ve maslahatın icabına ve vekilin hal ve 
vaziyetine göre humustan fazla bir şey itası icap 
ederse makamı aidinden istizan edilmesi muktazi 
olmasına ve dairesinin bu bapta istinat ettiği talima
tına Şurayı Devlet kararı mezkûr kararname ahkâ
mını tadil edecek mahiyette görülmesine binaen ita 
emri vize edilmemiştir. 

31. — Devairin senelik ihtiyacatı nazarı itibara 
alınarak Muvazenei Maliye Encümenince tespit 
edilen müfredat kadroları kanun mahiyetinde olma
sına binaen münderecatınm vekaletlerce tebdil ve 
tağyiri gayri caiz bulunduğu ve şu esas Evkaf Ve
kâleti müfredat kadrosu hakkında da mecburi tat
bik olduğu halde vekâleti müşarülileyha bütçesinin 
sekizinci faslının dördüncü maddesi unvanı, «Gerek 
merkez ve gerek Ankara ve vilâyatı saifrede mü-
çeddedcn teşkiline lüzum görülecek devaf\ri vakfiye 

> 
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muhassasatiyle devairi mevcudede ilâveten islihda-
mına lüzum görülecek memurin ve ketebe ve hade
me maaşatı ve merkez ve vilâyatı sair ede hüsnü hi-
dematı meşhut memurin ve ketebe ve müstahdimine 
bir sene zarfında tekrar etmemek ve bir defaya 
mahsus olmak üzere verilecek mükâfatı nakdiye ile 
bunların maaş ve ücretlerine vekâletçe vâki olacak 
zemaim karşılığı» diye muharrer olduğu cihetle işbu 
maddeye istinaden müfredat kadrosunda muayyen 
maaşata zammiyat icra edilmekte ve şu suretle kad
ronun tespitinden muntazır olan faide fevt olmak
tadır. Bundan başka bu maddeden memurin ve 
müstahdimin maaşatına zamaim icrasiyle maaşı asli
nin başka bir tertipten zammın dahi diğer bir mu
kabilde şehri yüz yirmi lira ücret almakta olmakla 
kendisine salifüzzikir husustan dolayı başkaca ücret 
verilmesine icap ve mahal görülememiştir. Muma
ileyhin talimat ve nizamnamei mezbure ait olarak 
ifa eylediği umurun mukavele haricinde bulunduğu 
mütalaasını mutazammın bir tezkere ile mezkûr ita 
emri Divana gönderilmiş ise de meselenin berminval 
muharrer mukavele haricinde olduğu idarece içtihat 
edildiği takdirde akitleri hakkında kanun hüküm ve 
kuvvetinde bulunan herhangi bir mukavelenamenin 
tatbikinden mütehassıl ihtilâfın halli o mukavelenin 
merciine tefsir ettirilmesine vabeste bulunduğundan 
evvelemirde o bapta bir tefsir kararı istihsali lâzım 
geleceği beyaniyle ita emri reddedilmiştir. 

32. — Türkiye Sefain İdaresi müdüriyeti umumi-
yesinden lieclitasdik gönderilen ve müdüriyeti mü-
şarünileyha makamfna mahsus otomobilin şoförü 
Hakkı Efendiye bütçenin altıncı faslının 19 ncu 
mükâfatı nakdiye maddesinden ikramiye olarak ve
rilmek üzere tahakkuk ettirilen akçayi muhtevi ita 
emri devair bütçelerinde mevzuu tahsisat hidematı 
umumiyei devlete veya idareye has olup müdüriyeti 
umumiye makamına ait otomobil için bütçede vazn 
tahsisat olmadığı cihetle mumaileyhin istihdamı esa
sen muvafıkı kanun olmıyacağı noktasına göre ik
ramiye itası mümkün olamıyacağı gibi idarei müşa-
rünileyhanın 1330 tarihli nizamnamei esasinin kim
lere ve ne miktarda ikramiye ita olabileceğini muta
zammın bulunan 18 nci maddesinin şöfşr ve emsali 
yevmiye ile istihdam edilmekte olan ve memurin ve 
müstahdeminin adadına gayrı dahil bulunanlara 
ademi şümulü hasebiyle maddei mezbureye istina
den bütçenin mükâfatı nakdiye maddesine ikrami
ye verilmesi de caiz olamıyacağından reddedilmiş
tir. ]' 

32 — 

33. — Yine Seyrifaim idaresi Müdüriyeti Umu-
miyesinden hukuk müşaviri Lutfi Fikri Beye kıla
vuzluk talimat ve nizamnamesinin ücreti tahririyesi 
olarak verilmesi tansip edilen meblağı natık ita emri 
vize için Muhasebata gönderilmişti. îdarei müşarün-
ileyha ile mumaileyh beyninden münakit mukave
lenamenin birinci maddesi hükmüne göre heyeti 
mahsusa tarafından kaleme alındığı anlaşılan mez
kûr talimat ve nizamname esbabı mucibe lâyihasının 
ciheti hukukiye ve kanuniyesi hakkında yapılan tet-
kikat ve dermeyan olunan mutalaatı hukukiye mu
maileyhin mezkûr mukavelename ile deruhte eyle
diği vazaif cümlesinden ve vazaifi mezburesine ter
tibine münakale icrasına cevaz verilmesi inşaatın 
ifasına müsadeyi tazammun edemiyeceğinden ita 
emri tekrar iade kılınmıştır. 

34. — Kezalik müdüriyeti müşarüliyehadan gön
derilen ve Azap Kapı fabrikası inşaatından müstah
dem amelenin yevmiyesini muhtevi olup bütçede 
inşaat tertibi olmadığı için masarifi gayri melhuze 
tertibinden tanzim edildiği anlaşılan bir kıta ita emri 
senei haliye zarfında idarenin inşaatr cedide icrasına 
mezun bulunmadığı bütçede inşaat tertibi olmama-
siyle müstedlel bulunmasına ve inşaat amele ücüratı 
feri olmak itibariyle asla tedaiyeti kaidei külliyeden 
olmasına göre bu sene için icrası tecviz olunmayan 
asla izafetle masarifi inşaiye taahhüdatmda bulunu
larak amele istihdam edilmiş olması muhalifi usul 
ve kanun bulunmaktan naşi reddedilmiştir. Yaptı
rılan hizmetin mücceddet bir inşaat için olmayıp mey
dana gelmiş olan binanın kışın hulusünden evvel 
muhafaza altına aldırılması zımnında bizzarur icra 
edildiği ve Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesinden 
de on bir bin liranın masarifi gayri melhuze terti
bine münakalesinin icrasına mezuniyet verildiği be
yaniyle ita emri dairesince tekrar gönderilmiş ise 
de bütçe dahilinde münakale suretiyle icrası temin 
olunacak masarif esasen bütçede bir maddei mah
susa olarak vaz ve kabul edilmiş olmak lâzım gele
ceğinden idare bütçesinde ise inşat için bir madde 
mevcut olmamasına binaen herhangi maddeden ma
sarifi gayri melhuza tertibinden verilmek gibi bütçe 
kavaidiyle telifi ve murakabesi müşkül bir vaziyeti 
hesabiye ihdas etmekte olduğundan vekâleti müşâ-
rünilehânın sinini afiye bütçesinde bu cihetin nazarı 
dikkate alınması şayanı temennidir. 

35. — Keza idarçi müşarünileyhadan gönderilip 
otomobil için mubayaa edilen benzin bedelâtiyle şo
förlerin melburat esmanmı muhtevi oldukları görü-
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len iki kıta ita emri idare bütçesinde otomobil için 
vazıh tahsisat bulunmadığı gibi Muvazenei Maliye 
Encümeninin musaddak kadrosunda otomobil şo
förü dahil olmadığından reddedilmiştir. 

36. — Kezalik idarei müşarünileyhaca idare 
raporlarına eşyayı ticariye tahmil ve tahliyesi ücreti 
hakkında olmak üzere vize için gönderilen üç kıta 
ita emrinin tetkik olunan merbutatından beher ton 
eşyanın tahmil ve tahliye hususatını on kuruş muka
bilinde ifayi taahhüt etmiş olan . Arif Ağanın taah
hüdünü ifada gösterdiği acizden dolayı mukavelesi
nin feshiyle ve beher tonu yirmi beş kuruş mukabi
linde olmak üzere hususatı merkumenin Mustafa 
Ağa namında başka birine götürüldüğü ve bu tak
dirde Arif Ağanın o bapdaki mukavelenamesi muci
bince farkı fiyatın kendisinin depozito vesairesinden 
tahsili lâzım gelirken bu cihete gidilmediği anlaşıl
dığından müteahhit Arif Ağaya ait matlubatın tevki
fi ve Mustafa Ağaya ait ita emrinin dahi müteahhi
di sabık matlubundan veya depozitosundan mahsu
bu iktiza eden miktarın tenzili ve mahsup muamele
sinin ifasiyle bakiyesine göre tanzimi zımnında mez
kûr ita emirleri reddedilmiştir. 

Encümenin Mütalâası 
1. — Raporda mevzubahis mutalâat hakkında ahi

ren 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu ile ba
zı ahkâmı tahdidiye vaz edilmiş olup raporun taalluk 
ettiği aylar zarfında bahsolunan ebniyei emiriye ve 
vakfiye inşaat ve tamiratı hakkındaki nizamnameden 
başka mebehülistinat olacak bir esası kanunî ve ni
zamî bulunmadığından ittihaz olunan mukarrerat bu
na istinaden vaki olan mubayaatın kabul ve tastiki 
tabiidir. 

2. — Encümenin bu baptaki noktaî nazarı muta-
lâatı umumiyenin dört numaralı fıkrasındadır. 

3. — İşbu 
rülmüştür. 

4. — îşbu 
rülmüştür. 

5. — îşbu 
rülmüştür. 

6. — tşbu 
rülmüştür. 

7. — tşbu 
rülmüştür. 

8. — İşbu 
rülmüştür. 

9. — tşbu 
rülmüştür. 

fıkrada münderiç mutalâat musip gö-

fıkrada münderiç mutalâat musip gö-

fıkrada münderiç mutalâat musip gö-

fıkrada münderiç mutalâat musip gö-

fıkrada münderiç mutalâat musip gö-

fıkrada münderiç mutalâat musip gö-

fıkrada münderiç mutalâat musip gö-

10. — İşbu fıkrada münderiç mutalâat musip gö
rülmüştür. 

11. — İşbu fıkrada münderiç mutalâat musip gö<-
rülmüştür. 

12. — İşbu fıkraya gelince : Balâda iki numaralı 
fıkra münasebetiyle de arz olunduğu üzere taahhü-
datın gerek esasında, gerek tatbikatında görülen yol
suzluk vizeden imtinaı mucip olmak lâzım geldiğinden 
üçüncü kolordu emrindeki on birinci tabur için vuku 
bulan ve olbaptaki karara münafi bulunduğu ifade 
edilen mubayaata müteallik emri itanın vizesi doğru 
değildir. Muamelei vakıadan dolayı Divanı Muhase
bat şayanı muaheze görüldüğü gibi netayici maliyesi 
itibariyle de müsebbiplerinin mahkemeye tevdiî lâzım 
gelir. 

13.— İşbu fıkralardaki mutalâat doğru görülmüş
tür. 

14. — İşbu fıkralardaki mutalâat doğru görülmüş
tür. 

15. — İşbu fıkradaki mutalâat doğru görülmüş
tür. 

16. — İşbu fıkraya gelince : 1340 senesindenberi 
kadrolar Meclisi Âlice tetkik ve kabul edilerek ka
nun hüküm ve kuvvetinde tatbik edilmekte olup 1339 
senesinde ise kadrolarda yapılacak tadilât salâhiyeti 
Meclisi Âlice muvakkaten ve kanunen Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdi kılınmış olmasına mebni 
1339 senesine taalluku itibariyle mevzubahis müta
laa muvafıkı kanun görülmüştür. 

tür. 
17. — İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş-

18. — İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş
tür. 

19. — İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş
tür. 

20. — İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş
tür. 

21. — İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş
tür. 

tür. 
22. — İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş-

23. — İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş
tür. 

24. — İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş
tür. 

25. 
tür. 

26. 

İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş-

İşbu fıkradaki mutalâat musip görülmüş
tür. 
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tür. 

tür. 

tür. 

27. —- işbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş-

28. — İşbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş-

29. — İşbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş-

30. — İşbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş
tür. 

31. — İşbu fıkrada mevzubahis madde unvanı ile 
verilen salâhiyet kadro esasiyle kabili teklif olmadığın
dan 1341 senesi bütçesinin gerek Muvazenei Maliye 
Encümenince gerek Meclisi Âlice tetkik ve tastiki es
nasında bu yolsuzluğun izalesi labüt görülmüştür. 

tür. 

tür. 

tür. 

tür. 

32. — îşbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş-

33. — işbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş-

34. — işbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş-

35. — işbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş-

36. — îşbu fıkradaki mutalaat musip görülmüş
tür. 

ÜÇÜNCÜ RAPOR 

Malî : 339 

Kânunuevvel, Kânunusani, Şubat 

Divanı Muhasebatın Raporu 
1. — 15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Kararna

mesinin 36 ncı maddesini muaddil 10 teşrinisani 
1335 tarihli Kararnamenin üçüncü maddesinde «me
muriyeti asliyesi olsun olmasın bir hizmeti mühimme 
ve müstacele ile bir tarafa gönderilenlere dairei ai-
desinin takdiri ile yevmiye yerine ücreti maktua ve
ya şehriye verilebilir.» denilmiştir. Yüz elli kuruş
tan dûn olmamak üzere maaşın yüzde dördü nisbe-
tinde verilecek olan seyahat yevmiyelerinin birbucuk 
misli derecesine ita olunan ikamet yevmiyelerinin le-
delicap ücreti maktua veya şehriye şeklinde veril
mesi için devaiıe bahşolunan salâhiyeti takdiriyenin 
alelade mesaile memuren izam olunanlar hakkında 
değil sarahat kanuniye veçhiyle devletçe cidden hi-
dematı mühimme ve fevkalâde addolunabilecek 
umur için izam edilecek yüksek derecedeki memuri
nin veya hariçten müstacelen gönderilecek zevatın 
bidayette gayrı kabili takdir olan masarifi fevkalâ
delerinde istimali âzimeden iken bazı devairce mad
dei mezkûredeki maktuiyetten bilistifade alelade 

hizmet için bir tarafa gönderilenlere dahi kanuni 
yevmiye yerine ücreti maktua takdir edildiği gibi bu 
suretle takdir olunan ücretin de alelekser mezkûr 
kararname mucibince müstahak olacağı miktardan 
10, 20 derecede fazla tahakkuk ettirilmek suretiyle 
maddei mebhusenin bahşettiği salâhiyetin maksadı 
kanunla gayrı kabili telif bir şekilde tatbik edilmekte 
olduğu gelen ita emirlerinin neticei tetkikatından 
anlaşılmaktadır. Nefsülemre mutabık düşmeyen şu 
halin devamı maddei mebhusenin bidayeti neşrinde 
istihdaf eylediği gayeyi tedricen ihlâl etmekte oldu
ğundan Maliye Vekâletince tadilen tanzimi mutasav
ver olan yeni bir Harcırah, Kanununun ihzarına ka
dar mabehüttatbik olmak üzere mezkûr üçüncü 
maddenin hüsnü tatbiki ile meni israfı temin edecek 
bir şekli sarihte meselâ devaire bahşolunan hakkı 
takdirin ya bir miktarı azami ile takyit ve tahdidi ve
ya her hangi bir miktardan fazla takdir olunacak 
ücürat için Heyeti Vekile kararının istihsaline lüzum 
gösterilmek gibi bir surette maddei mezkûrenin ta
dili derecei vücupta görülmektedir. 

2. — Hidematı devlet meyanında dahil olduğu 
halde bütçede bir tertibi mahsusa vaz edilmemiş ol
masından dolayı masarifi müteferrika tertibinden 
tesviyesi caiz ve müteamil olan masarifi cüziye ve 
zaruriyeye kıyasen bazı devairce 1339 senei maliyesi 
nihayetine kadar saati mesai haricinde çalıştırılan 
veya fevkalâde sayugayretleri görülen memurine mez
kûr tertipten tahakkuk ettirilmiş olan ikramiyeler 
kabul ve tasdik edilmiş ise de şimdiye kadar bu su
retle gelen ikramiye ve mükâfata mütedair ita emir
leri muhteviyatı nazarı dikkati calip külliyetli bir ye-
kûne baliğ olmuş ve Meclisi Âlinin sarahaten tasvip 
ve tasdikine iktiran etmeyen ve ehemmiyetli bir ye
kûn teşkil eden meblâğın müteferrika namı umumi
sinden bilistifade devamı tesviyesi maaşata namı di
ğerle zamaim icrası mahiyetinde olmak itibariyle 
gayrı caiz görülmüş olduğundan devairce hidematı 
.fevkalâdesi görülen veya saati mesai haricinde çalış
tırılan veyahut bir vazifei munzamma deruhte eden 
memurine mükâfat, ikramiye namlarıyle bir şey ita
sında zaruret varsa evkaf, seyrisefain ve jandarma 
bütçelerinde olduğu gibi ikramiye ve mükâfat namı 
tahtında devair bütçelerinde bir tertibi mahsus kü-
şadiyle beraber verilecek ikramiyelerin suret ve za
man ve nispeti tediyesi hususunu da devletçe ittihaz 
olunacak umumî bir karar veya kanunla temini ve 
bütçelerde bir madde kuşat edilmeksizin 1340 senesi 
bütçesinden müteferrika veya sair buna mümasil bir 
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madde ve tertipten tanzim olunacak ikramiyelere i 
ait ita emirlerinin vizesi cihetine gidilememesi zaruri 
bulunmuştur. 

3. Mersin, Adana, Ceyhan ve Kozan fnenatıkını 
teftiş etmek üzere mahallî mezkûreye azimet ve av
det eden umuru tasarrufiye müfettişi Refik Beyin 
Teşrinievvel 1338 ilâ Şuhat 1339 maaş ve harcırahı
nın temini malhsubu için ita emri gönderilmiş ise de 
tafsilâtı birinci takrirde muharrer olduğu üzere mül
kiye Harcırah Kararnamesinin 36 ncı ma'ddei muad-
delesihe nazaran infikâk ve muvasalat yevmiyesi se
yahat için istihzaratta buiunalbilmek üzere sureti fev
kalâdede ihtiyarî zaruri olan masraf karşılığı olma
sına göre seyahatin mebde ve müntelhasında bir defa
ya mahsus olarak verilmesi lâzım gelip seyalhatlarının 
devamı esnasında muvakkaten tevekkuf edecekleri 
mahaller için ayrıca mezkûr yevmiyelerin 'verilmesine 
cevazı kanunî görülemediğinden müfettiş mumailey
hin fazla hesap edilen yevmiyelerinin tenzil ve tashi
hine taliken iade kılınmıştı. 'Mamafih kararnamenin 
maddei mezkûresindeki mübhemiyet ha'seibiyle mesele 
mahalli içtihat görüldüğünden Maliye Vekâleti Celi-
lesince Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun otu
zuncu maddesi mucibince deruh'tei mesuliyet olun
makla mezkûr ita emri ahiren vize e'dil'miştir. 

4. Hariçten yevmiye veyahut gece mesaisi ücre
ti itası suretiyle Muhassesatı Zaitiyeye ait kuyudatın 
muntazam 'bir surette tesisi için müteferrika tertibin
den vilâyat mal Sandıkları namına tanzim ve vize 
için gönderilen tahsisat 'havalenameleri teşkilâtı hazı
ra icabiyle memurini asliye tarafından ifası meşrut 
olan !bu ve emsali hidemat için yevmiye itası Muva- I 
zenei Maliye Encümenince musaddak kadroyu tevsi I 
ve tadil mahiyetini iktisap edeceğine ve kadrolar ise 
ihtiyacatı İdariye nazarı itibar© alınmak suretiyle tan
zim edilmiş olmasına binaen vazaifi esasiyeden olan 
hidematı meibhusenin hariçten memur istihdamı veya 
memurini mevcudeye saati mesai fevkinde ücret ita
sı suretiyle ifası muvafık görülemediğinden bahisle 
iade edilmesi üzerine Maliye Vekâleti Ceülesinden va- I 
rit olan 'tezkerede kuyudatı mezkûrenin muntazam bir 
hale ifrağı tahtı zimmette 'bulunmuş ve bunun da mu
amelâtı ruzmereyi ifaya 'bile kifayet etmeyen teşkilâtı 
hazıra ile az bir zamanda ihzar ve ikmali mümkün 
olamayacağı derpiş olduğundan 'bu işin ifası için ev
kafı mesai haricinde çalıştırılacak memurini mevcude 
ile hariçten alınacaklara bir defaya mahsus olmak ve 
ikramiye tarzında 'bulunmk üzere 'birer miktar akça I 
itası muvafık görüldüğü izhar olunmuştur, İşarı vakıa I 

göre hizmeti mezkûrenin nev ve mahiyeti fevkalâde
sine mebni evkatı mesai haricinde çalıştırrlacak me
murini asliyeye işin hitamında verilmek üzere ikrami
ye itası muvafık görülmüş ise de mezkûr hizmet için 
hariçten memur istihdamı kanun hüküm ve kuvvetin
de bulunan kadro esasını tadil demek olacağından 
haliçten memur istihdamı ile bunlara ikramiye veya 
ücret verilmesi gibi suveri icraiye ile kadroların kıy
meti kanuniyelerinin tenkisi caiz olamayacağından 
mezkûr havalenamelerin ihtiva eylediği mebaliğden 
hariçten alınacak efendilere verilecek miktarın tenzili 
halinde mütebaki miktarın vizesi ifa olunabileceği ve
kâleti müşarümileyhaya işar kılınmıştır. 

5, İcra Vekilleri Heyeti kalemi mahsus kitabeti
ne tayin edilen Mehmet Ekrem Beyin 1338 senesinde 
İsfcinbul Defterdarlığından Hazineye imalât suretiyle 
harcırah olarak almış olduğu 3 167 kuruş yirmi pa
ranın mahsubu hakkında tanzim ve lieclittastik Diva
na gönderilen 22 Kanunusani 1340 tarihli ita emri ve 
merbutu evrakı tahkikiye tetkik edildik de senei mez-
k ürede İcra Vekilleri Heyeti tahsisatında memurin 
harcırahı namiyle bir tahsisat mevcut olmamasına 
mebni mezkûr harcırah Maliye Bütçesinin 63 ncü 
faslının altıncı memurin harcırahı maddesinden ta
hakkuk ettirildiği anlaşılmış ise de Maliye bütçesinde 
memurin harcırah tertibi memurini Maliyeye ait olup 
İcra Vekilleri Heyeti Ibütçesinde harcırah bulunmama
sı, Maliye 'bütçesindeki tertipten mumaileyhe harcı
rah itasını İstilzam etmeyeceği cihetle mezkûr harcı
rahın Heyeti Vekile kararı istihsal olunmak suretiyle 
masarifi gayrı melhuza tertibinden tahakkuk ve mah
subu ye ita emrinin de ona göre tashihi zımnında iade 
edilmiştir. 

6. Ciheti askeriyeden müdevver hayvanatı furuh-
ta ve esmanını mal sandığına teslime memur edilen 
zevatın harcırahlarını havi, olup vize için Beyoğlu 
Sancağı mutasarrıflığından gönderilen ita emri tetkik 
olundukta 10 Teşrinisani 1335 tarihli Harcırah Ka-
.rarnamei müzeyyelenin üçüncü maddesindeki (bir ta
rafa gönderilenler) tabirinin şehir dahili ve şehir hari
ci suretiyle takyit edilmem<iş olmasından ve memurini 
mumaileyhimin Fatih vesaire gibi liva haricinde ad
dolunan muhtelif, mezat mahallerine giderek jjhtiyarı 
masarif eylemiş olmalarından dolayı kendilerine Mec
lisi İdare kararı ile otuz üçer lira harcırah tahakkuk 
ettirildiği anlaşılmıştır. 

Mezkûr kararnamenin dokuzuncu maddesinÜn fık-
rai ahiresi delaletiyle salifüzzikir üçüncü maddenin 
tatbiki için behemehal medavı huhüname ve müstace-
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lenin ifası zımnında bir tarafa gönderilmek^ ve bu ma
hallin merkezi memuriyete .aynı günde avdet kabil 
'Olamayacağı bir mesafede 'bulunmak gi'bi halat vuku
unda ta'tıbik edilmesi lâzım gelmekle ve şimkl'iye kadar 
tatbikatta da bu cihet nazarı dikkate alınmakta olma
sına fe'inaen memurini mezkûreye Harcırah Kararna
mesinin altıncı maddesi mucibince masarifi hakikiye 
ve geçirdikleri taam zamanlarına göre de 9 ncu mad
desi mucibince yevmiye verilmesi 'iktiza edeceğine es
babı mesmdeye mdbni mezkûr ita emri vize edilme
miştir. 

7. Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesince hilâl mat
baasına tab ve teclit ettirilen beş yüz cilt mefaini mua-
yenei iptidaiye vesikası bedeli olan 92 liranın vizesi 
için Divanı Muhasebata gönderilen ita emri ve mer
butu evrakı tahkikiyenin tetkikinden mukaddema 
matbaai mezkûrece yetmişerden yüz kırk lira mu-. 
kabilinde tab ve teclit ve teslim edilen beş yüz cilt 
muayenei iptidaiye vesikasiyle beş yüz cilt ruhsat
nameden vesikanın muhteviyatınca bazı tadilât ic
rası lâzım gelmekten naşi iptali ile yeniden numu
ne veçhile tabı icap eden beş yüz cilt vesikanın da
hi mukaddemki gibi yetmiş ika bedel mukabilinde 
tab ve teclit edilir zanniyle olbaptaki matbaai mez-
kûre ile tayini fiyat noktasından konuşulmadığı 
anlaşılmıştır. İşbu ikinci numune üzerinden tab etti
rilen vesaikin fiyatı hakkında mezkûr mazbaa ile 
bir gûna mukavele aktedilmemiş olduğuna göre 
ücreti tab ve teclit olarak talep edilen doksan lira
nın tesviyesini mâni bir hal ve sebep mevcut olma
dığı cihetle mezkûr ita emri vize edilmekle beraber 
mezkûr vesikaların iki defa olarak tabı için. mas
raf ihtiyari ve yetmiş liralık birinci vesikanın ip
tal edilmesi vaktiyle matbaaya verilen mezkûr bi
rinci numunenin temini maksada kâfi olup olmadı
ğını kemaliyle tetkik ve tayin edilmemiş olmasın
dan mütevellit bulunmasiyle o sebepten Hüküme
tin bilüzum ve mükerrer masraf icrasiyle mutazar
rır olmasına badi olanlardan zararı vakiin tazmi-
nen istifası esbabının istikmali ve ihtiyacatı Dev
letin münakaşa ile temini usulden olduğu halde bu 
bapta münakaşa icrasından sarfı nazar matbaa ile 
pazarlıkta bile bulunmaksızın ikinci numunenin si
pariş edilmiş olması nazarı dikkati calip taahhüt 
yolsuzluğu teşkil ettiğine binaen bu noktadan da 
iktizayi halin ifası Maliye Vekâleti Celilesine işar 
kılınmıştır. 

8. Ankara Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumi-
yesinden müsel 99 numaralı mahsup ita emrinin 

tetkikinde İstanbul Posta ve Telgraf Başmüdüriyeti 
muhabere memurluğuna tayin kılınan Enver Efen
dinin aile harcırahı memur harcirahının nısfı ola
rak tahakkuk ett'irilmeyip memurun tren ücretinin 
nısfı ve bir nüfustan ibaret bulunması hasebiyle 
yevmiyenin rubu olarak hesap ve bilnetice noksan 
tesviye edildiği anlaşılmış ve halbuki altıncı avans 
Kanununun miktarı nüfusu ne olursa olsun bilû
mum aile harcirahı memura verilen miktarın nısfı
nı tecavüz edemez diye muharrer olan yednici mad
desi aile için gerek bir vasaiti nakliye gerekse yev
miye ve harcirahın âlelinfirat nısfının itası yoluyla 
harcirah kararnamesinin mevadı asliyesini tadil 
eder bir hükmü ihtiva etmediği cihetle usulen ta
hakkuk ettirilecek aile harcirahı memurun harci
rahının nısfını tecavüz ettiği takdirde tahakkukat ye
kûnundan tenzil edilmesi muktazi bulunduğundan 
muaileyhin hilafı kanun hesap edilen harcirahına 
müteallik ita emri vize edilmeyerek iade kılınmış
tır. 

9. Telgraf hat çavuşlarının Haziran 1339, Tem
muz, Ağustos, Teşrinisani ücreti şehriyeleri olarak 
tahakkuk ve tesviye edilmiş olan 109.85 kuruşun ta
mirat hudut tertibinden mahsubu için Ankara Pos
ta ve Telgraf Başmüdüriyetinden tanzim ve Divana 
irsal edilmiş olan ita emri ve merbutu evrakı tah
kikiyenin tetkikinden hat tamiratında telgraf çavuş
ları yerine telefon bölüğünden ifraz ettirilen efradı 
askeriye istihdam olunarak bunlara altı yüz ve bin 
beşer yüz kuruş ücret ita kılındığı anlaşılmıştır. Büt
çede maaşat fasıllarında dâhil ve kadro ile muayyen 
olan hidematın herhangi sebeple inhilâlinde vekâle
ten veya asaleten muhafaza ve tedviri ahkâmı mev
zua ve mukarreratı müttehaza icabından bulunma
sına ve esas kadroda çavuşların adet ve miktarı müs
pet maaşları da maaş faslında dâhil olmasına meb-
ni yerlerinde vekâleten istihdam olunanlara ücreti
nin masraf faslından tesviyesi kadronun mahiyet ve 
kıymeti kanuniyesiyle kabili telif görülmediğinden 
efradı mezkûre hakkında vekillere kiyasen muarnele-
if ası zımnında mezkûr ita emri vize edilmeyerek iade 
kılınmıştır. 

10. — Akdağ Madeni - Yozgat arası hududu tel-
grafiyesinin tamir masrafı ve direk esmanını havi ola
rak Ankara Posta ve Telgraf Başmüdüriyetinden 
tanzim edilip Divana gönderilmiş olan 30 Kânunusa
ni 1340 tarihli ve 197 970 kuruşluk mahsup ita emri 
ve merbut evrakı tahkikiyesi tetkik olundukta mez
kûr hattın tamiri için muktazi üç yüz yetmiş adet 
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direk esmanı nısfının müteahhide peşin verileceği 
ve orman resim miktar munzamnın posta idaresine 
aidolacağı hakkında 5 Şubat 1339 tarhil'i şartname
de bir kayıt mevcut olmayıp bilakis orman resminin 
müteahhide aidolacağı hakkında bir şart münderiç 
bulunduğu halde mezkûr direk esmanı nısfının peşin 
tesviye edildiği gibi orman resim munzamını olan 
8 503 kuruşun da posta ve Telgraf Müdüriyeti Umu-
miyesinin emri ile Hazin ei maliye hesabına Ankara 
Posta ve Telgraf Başmüdüriyetin veznesinden veril
diği mebhusuanh direklerin ebat ve evsafı meşru- -
taya âdemi mutabakatı yolunda telgraf müfettiş
liğinden muatti rapor üzerine beher direğin mukad
deri olan yüz on birbuçuk kuruştan Meclisi idare ve 
belediye karariyle onar kuruşun bittenzil müteba
kisi ita olunduğu anlaşılmıştır. Şeraiti matlubeye 
muvafık gelmeyen direk esmanından Meclisi idare
ce tenzilât icrası mukavelâtta tadilât icra edilme
mesi hakkındaki Heyeti Vekilece müttehez karar 
tarihinden evvel olmakla şartname ahkâmının teyidi 
icrasından ibaret olmak itibariyle Meclisi idarece 
bu hakkı kanuninin istimali bedihi ise de tarafeyn 
için kanun hüküm ve kuvvetinde olan şartname ve
ya mukavelenamelerin bahşettiği salâhiyetin taam-
müle teban istimali yani şartnamede sarahat ol
madığı halde nısfının peşin verilmek suretiyle «m-
ri vâki ihdası muvafık olduğundan fimabaat emsali 
muamelâtta bedeli ihale nısfının peşin verilmesi za
ruri ise bunun behemehal şartnamede tasrihi ve Ha
zine nâmına verilen orman resim munzammına ge
lince her müteahhit giriştiği işin netayici hukuki-
yesini kabul etmiş olacağına göre müteahhide aido
lacağı şartnamede sarahaten mezkûr olduğu halde 
bilâhara nısfının posta idaresinden tahmil ve tesvi- ; 
yesi şartname tanziminden maksut olan gayeyi ihlâl ] 
etmiş olduğundan şayanı kabul görülememekle resim • 
mezkûrun tahakkuktan ve ita emrinden tenzil ile i 
eşhas zimemi hesabına nakli için mezkûr ita emri ] 
vize edilmeyerek iade kılınmıştır. i 

11. Hududu telgraf iyede vukua gelen arizaların 
ıslahı zımında çalışan telgraf çavuşlarına hudutları 
dâhilinde altmış ve mıntıkaları haricinde seksen ku
ruş yevmiye ita edildiği mukaddema Divana gönde
rilen ita emirleri tetkikatından anlaşılmış ve telgraf 
heyeti fenniyesi talimatnamesinin 25, 28, 32, 57 nci 
maddelerinde hatlarda vukua gelen avarızın refi ça
vuşlara mevdu bulunduğu muharrer bulunmuş ol
masına mebni mıntıkaları dâhilinde yevmiye itası 
muvafık olamıyacağı ve mıntıkaları haricine azimet

leri takdirinde kararnamei aidesine tevfikan harcı
rah ve yevmiye almaları ve harcırah tertibinden mah
subu iktiza edeceği beyanıyle iade edilmesi üzerine 
Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesinden varit 
olan 14 Kânunusani 1340 tarihli tezkerede refi ava
rız için mıntıkaları dâhilinde keştükûzar eyleyen ça
vuşlara esasen yevmiye verildiği yalnız hudut ta
miratında amelp misüllü çalıştıkları eyyamda yev
miye ita edildiği beyan edilmişse de çavuşların tel
graf hattında refi avarız vazifesiyle mükellef olma-

I larına binaen bu hususta vesiaları dâhilinde ayrıca 
I amele istihdamına hacet kalmaksızın herhangi bir 
I suretle vaki olacak sayu âmelleri için kendilerinin 
1 maaşlarından başka ücret ve yevmiye ahzına istih-
; kakı olamayacağı ve mıntıkaları haricinde çalıştık

ları takdirde harcirah kararnamesine tevfikan is
tihkakı kanunilerinin tesviyesi lâzım geleceğinden 
mezkûr ita emirleri bu esasa göre tashih olunmak 
üzere reddolunmuştur. 

12. İstanbul darüleytamları muamelâtı sabıka
sını tahkike memur heyete tayin edilmiş olan Bursa 
hastanesi sertabibi Yusuf İzzettin Beyin İstanbul'a 
azimet ve avdet masarif ve ücreti maktuasının Da-
rüleytam bütçesindeki birinci faslın beşinci «Kırta
siye, müteferrika, masarifi tabiye maddesinden ta
hakkuk ettirildiği buna müteallik olup lieclittastik 
Divana irsal edilmiş olan 23 Kânunusani 1340 tarih
li ita emri ve merbut evrakı tahkikiyenin tetkiki mün-
derecatından anlaşılmıştır. Mumaileyhin Sıhhiye ve 
Muaveneti İçtimaiye Vekâletince Darüleytama ait 
mesailin tahkikine memur edilmesi hasebiyle velev -
ki diğer daire memurininden olsa bile kararname
nin 30 ncu maddesi hükmüne tevfikan itası lâzım ge
len harcırahın memur edilen daire bütçesinden itası 
lâzım geldiği ve binaenaleyh meblâğı mezkûrun Sıh
hiye bütçesinin dördüncü faslımn birinci harcirah 
maddesinden tahakkuk ettirilmesine ve bu suretle tas-
hihat icrasına taliken mezkûr ita emri reddolunmuş
tur. 

13. İstanbul Darüleytamlarının Hükümeti zaile 
zamanına ait muamelâtını tetkik için teşkil olunan 
heyete memur edilen İstanbul Sıhhi Müze Müdürü 
Doktor Hikmet Beye masarifi zaruriyesine mukabil 
müteferrikadan şehri elli lira ücreti maktua veril
mek istenildiği Darüleytam Müdüriyeti Umumiye-
si Muhasebesinden gönderilen 6 Şubat 1340 tarihli 
ita emri evrakı tahkikiyesinin tetkikinden anlaşılmış
tır. Maaş ve ücreti şehriyeli memuriyetler bir kad-
ra ile muayyen olmasına ve kadro haricinde mah-



berriak maaş ve ücreti verilmek üzere memur istih
damı gayri caiz olmasına binaen mumaileyhe vazi-
fei munzamme olarak ifa ettiği işbu hizmetten do
layı müteferrika tertibinden sureti daimede ve şeh
ri surette elli lira ücreti maktua itası ahkâmı mev-
cudeye muhalif bulunmuş olduğundan vazifei meb-
huseden nâşi mumaileyhin zarurilvuku masarifi ha-
kikiyesi bulunduğu takdirde harcirah Kararname
sinin altıncı maddesi dairesinde muamele ifa olun
mak üzere buna müteallik ita emri iade edilmiştir. 

14. Daülkelp Emrazı Zühreviye hastanesinde 
müstahdem Emrazı Akliye Müessesesi mutemedi Ah
met Arif Beyin Temmuz ve Ağustos 1339 maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesini havi olup tahsisat havalena
mesi muhteviyatı ledettetkik Muvazenei Maliye En
cümenince birinci ve ikinci altı aylık kadrolar ay
rı ayrı tespit edildiği halde Sıhhiye Vekâleti Celile-
since tevhit edilmiş olan ücretli Emrazı Akliye ve 
Asabiye Hastanesi ile Toptaşı müessesesinin memu
rini sairesi misüllü Emrazi Aküye ve Asabiye Hasta
nesi mutemedinin de açıkta kalmasına ve müesse-
satı sıhhiye muhasibi mesullüğü için tespit edilen 
kadroda mutemetlerin şu veya bu müesseseye tahsi-
sen tayin edilmemiş olduklarından mevcut mutemet
lerin herhangi müessesede istihdamları caiz olabile
ceğine binaen mutemedi mumaileyhin kayden 
maaşının Emrazı Akliye ve Asabiye Hastanesi mu
temedi sıfatiyle tahakkuk ettirilerek kendisinin Emrazı 
Zühreviye Hastanesinde istihdam edildiği anlaşıl
mıştır. Mumaileyhin ifa ettiği hizmet mukabilinde 
iktisap ettiği hukukun kavaidi hukukiye ve umu-
miyeye nazaran iptali muvafık olamayacağına bi
naen mezkûr aylara ait maaşatının ecrimisil şeklin
de müteferrika tertibinden tesviyesine mutazammın 
mezkûr havalename kabul ve vize edilmiş ve mu
maileyhin kadro esasına muhalif olarak bidayeten 
tayin ve istihdamı keyfiyeti Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun 23 ncü maddesi mucibince bir taah
hüt yolsuzluğu mahiyetinde görülmüştür. 

15. — Hariciye Vekâleti Hukuk Müşaviri Nus-
ret ve levazım memuru Cemal Beylerle hudut işleri ve 
harita hususatı hakkında vekâleti tenvire memur edi
len Erkânı Harbiye Kaymakamı îshak Avni ve Cemil 
Süleyman Beylerin ikramiyelerini havi ita emri gönde-
rilmişse de maaşlı veya ücretli memurinden diğer bir 
hizmetin ifasına memur edilenlere mesaii fevkalâde 
mukabili olarak verilecek ikramiyenin taaddüdü tez
yidi maaş ve ücreti tazammun edeceği ve bu hal kad
roların ciddiyetini ihlâl eyleyeceği cihetle bir iş için 
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ı verilen ikramiyenin senesi mürur etmeksizin aynı se
beple ve aynı memurine ita edilmek suretiyle tekrarı 
caiz olmadığı ve çünkü bazı devairin bütçe ve nizam
namelerinde hüsnü hidematı meşhut memurin ve müs-
tahdimine verilecek ikramiyelerin senede bir defaya 
mahsus olmak ve bir maaşı geçmemek gibi kaydı ih
tiva etmesi dahi ikramiyenin ahval ve esbabı fevka
lâdeye maksuriyetini müeyyet bulunduğu ve mumailey
himden Nusret ve tshak Avni Beylere vaki olan hiz
metleri için mukaddema ikramiye verildiği ve mez
kûr cihetle mezkûr ita emri reddolunmuştur. 

16. — Dersiamdan Elbistanî Mehmet Sait Efendi
nin Kânunusani 1340 tahsisatı fevkalâdesi hakkında 
İstanbul vilâyetinden vize için Divana gönderilen 17 
Şubat 1340 tarihli ita emri merbutatından mumailey-

I hin aynı zamanda medresetülkuddatda ders muallim 
vekili olduğu anlaşılmıştır. Dersiâmhk ve zeyilmeşihatı 
bulunanlar iel tarik maaşı almış olanlara tekaüt ve ai
le maaşının sureti tahsisine mütedair 15 Mart 1333 
tarihili kanunun altıncı maddesinde işbu kanunun neş
ri tarihinden itibaren uhdelerinde memuriyet ve mual
limlik olanların dersiâmhk ve zeyilmeşihatı maaşları 
aidatı tekaüdiyeye tabi olmayıp ücret namiyle ita kı
lınır diye muharrer olduğu ve maddei kanuniyede mu
allimlik alelitlak zikredilmesi hasebiyle muallim vekil
lerinin de iş bu tabirde dahil olmaları umuru tabiiye-

I den bulunduğu gibi memuriyet maaşından maada ay
rıca ücreti şehriye ile bir vazifede müstahdem olan
lara işbu ücretten dolayı tahsisatı fevkalâde verile
meyeceği dahi tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 
dördüncü maddesi ahkâmından bulunduğuna binaen 
muallim vekâleti maaşından naşi tahsisatı fevkalâde 
verilmek lâzım gelen mumaileyhe dersindik ücreti 
için tahsisatı fevkalâde tahakkuk ettirilmiş olması 
muvafıkı kanun görülemediğinden mezkûr ita emri 
reddedilmiştir. 

I 17. — İstanbul vesaiki tarihiye Encümeni müstah-
diminin Teşrinievvel 1339 ücretlerini havi olup tiec-
littastik Divana vürut eden ita emrinin tahakkuk 
bordrosunda münderiç vazaif tarih Encümeninin bi-

I rinci altı aylık kadrosunda mevcut iken bir kâtiple 
bir kütüp ve bir hademeyi ihtiva eden ikinci altı ay-

I lık kadrosunda gayrı mevcut olan vazaifi mezbure-
nin ikinci altı aylık için Muvazenei Maliye Encü-

I menince kabul ve tespit edilmiş olan kadrosunun ib-
I razı teklifi üzerine muhasibi mesullukten alınan ce-
I vapta tetkik ve tasnif memurları için ayrıca kadro ol-
{ madiği ve tarih Encümenine ait olan ve bir kâtip ve 
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hafızı kütüp ve hademeyi ihtiva eden kadronun vesai
ki tarihiye Encümeni ile alâkadar bulunmadığı da 
bütçede fasıl ve maddelerinin başka başka olmasıyle 
sapit bulunduğu ve müstahdimini merkumenin işçi sı-
fatıyle yevmiye ile kullanılmakta oldukları bildiril-
mişse de bütçenin 244 ncu idratı mülhaka maaştı fas-
linin birinci maddesi tarih Encümeni ve kütüphanesi 
maaşına ve üçüncü maddesi de vesaiki tarihiye En
cümeninin ücretlerine tahsis kılınmış ve ahiren gön
derilen tarih Encümeninin kadrosu da kâtip ve ha
fızı kütüp ve hademe vazaifinden başka bir vazife
yi gayrı muhtevi bulunmuş olduğuna göre ücretlerinin 
dahil olduğu maaş faslında başlı başına bir madde 
teşkil eden mezkûr Encümenin gerek heyeti, gerek 
vazifesi daimi bulunması itibariyle Muvazenei Mali
ye Encümenince evvelemirde kadrosunun tespiti 
müktazi görüldüğünden mezkûr ita emri reddedilmiş
tir. 

18. — Matbaai Amire Müdüriyetinden kâğıt be
deli olan (188 734) kuruşu ve mektebi mülkiyece mu
bayaa edilen bazı eşya bedelâtı bulunan otuz dört 
bin iki yüz yirmi beş ve kırk iki bin yediyüz elli ku
ruşu havi üç kıta ita emri ve merbutu evrakı tahakku-
kiyenin tetkikinden kâğıdın mubayaası hakkında gös
terilen lüzum ile mubayaa ve tesellüm muameleleri
nin vukuu arasında geçtiği numayan olan dokuz gün 
zarfında mezkûr kâğıdın bilmünakaşa tedariki imkâ
nı varken mevcut havalât dahi işbu kâğıt bedelâtının 
tediyesine müsait bulunmakta iken mübayaat komis
yonu karariyle pazarlık suretiyle mubayaası cihetine 
gidilmiş olması bilumum devair ve müessesat ihtiya-
catının münakaşa ile tedariki hakkındaki ahkâma 
muhalif olduğu gibi mezkûr komisyonca mektep ya
takhanesi levazımının bilmünakaşa tedariki hakkında 
ittihazı karar edilirken ilândan ihalei evveliye kararı
na kadar yedi ve ondan ihalei katiye icrasına değin 
de üç gün ki laakal on gün mürur edeceği nazarı 
dikkate alınmış olacağına göre o müddet zarfında 
müstaceliyet mevzuubahis olamamak ve ihalei evveli
ye icrası günü talip zuhur etmezse temdidi müddet 
olunmak lâzım gelirken eşyayı mezkûrenin 24 Kâ
nunuevvel 1339 tarihinde münakaşaya vaz edildiği 
ve aynı günde ihalei evveliyesinin icra kılınacağı ilân 
olunmakla beraber aynı gün de talip zuhur etmedi 
bahanesiyle pazarlıkla mubayaası ciheti iltizam edil
miş ve bu bapta mektebi mezburca ahkâmı mevzua -
ya tamamiyle riayet edilmemekle beraber fazla ola
rak da ilân ücreti verilmiştir. Binaberin her iki mü
essesenin şu yolsuz mübayaatından dolayı icap eden

ler hakkında muamelei lâzıme ifa kılınması Maarif 
Vekâleti Celilesine işar edilmekle beraber mezkûr ita 
emirleri vize edilmiştir. 

19. — Zükûr Sanayii Nefise mektebi memurin ve 
muallimin ve hademesinin Kânunuevvel 1339 maaş 
ve tahsisatı fevkalâdelerini havi olup mezkûr mektep 
müdüriyetinden lieclittastik Divana gönderilen ita 
emirleri ve merbut evrakı tahkikiyenin tetkikinde 
mezkûr mektebin ikinci altı aylık kadrosunda (şehri 
yekûnun tevzii dairesine bırakılmıştır) kaydıyle beş 
hademe için mevzu on iki bin beş yüz kuruş tahsisat
tan tasarrufat icrasiyle hademe istihdam edildiği an
laşılmıştır. Bu tahsisatı merkume alelıtlak hademe is
tihdamı için mevzu olmakla beraber hademeden her 
birine şehri itası muktazi ücretin tayin ve takdiri ida
reye ait bir emir ise de fakat beş hademe yerine altı 
hademe istihdamı tahsisat haricinde olmasa dahi teş
kilât kanunu mesabesinde bulunan kadro ile tespit 
edilmiş olan hademe adedini tezyit demek olmasıyle 
katiyyen caiz olamayacağından haliyle vizesine im
kânı kanunî bulunmayan mezkûr ita emirlerinin muh
teviyatından beş hademeden fazla hademe için tahak
kuk ettirilen mebaliğin tenzili için iade edilmiştir. 

20. — Tıp Medresesinin tamirat bedelini havi olup 
medresei mezbure riyasetinden lieclittastik Divana 
gönderilen ita emri ve merbutu evrakı tahkikiyenin 
tetkikinden Medresei mezkûrede ve beton ve maran
gozluğa ait olmak üzere üç kısımdan ibaret olarak 
vukua getirilecek inşaat ve tamirattan asfalt ferşiya-
tına müteallik şartnamenin beşinci maddesinde asfalt 
ferşiyatı bedeli mecmuunun biri tamiratın nısıf de
recesinde icrasını ve diğeri ikmalini müteakip olmak 
üzere münakasaten taksitte ve marangozluğa ve beton 
tamiratına mütedair şartnamelerin dördüncü maddele
rinde aksamı mezkûreye isabet eden bedeli mukarre
rin de tamiratın akti mukavele tarihinden itibaren 
badelikmal defaten tesviye edileceği muharrer olduğu 
ve istihkak raporunun tanzimi tarihine kadar asfat in
şaat ve tamiratın tamamen beton ve marangozluğa ait 
tamiratın kısmen ifa edildiği halde salifüzzikir ita 
emrinin tamamen ifa edilmesinden dolayı bedeli mu
karrerinin tediyesi lâbudd bulunan asfalt inşaatla be
raber beton ve marangozluğa ait olarak icra olunan 

tamirat bedelini de muhtevi bulunduğu müsteban ol
muştum münakaşaların şartnamelerinde münderiç esa-
sat üzerinden icra edildiğine ve neticei münakaşada 
ihalei katiyeye muamelâtı da esasatı mezkûreye isti
nat kılınmakta bulunduğuna göre mukavelenamele-
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rin münakaşa şartnamelerine tamamiyle muvafakati 
lâbudd ve mukavelenamelere münakaşa şartnamelerine 
muhalif olarak ahkâm vazı esası tadil ve tağyir de
mektir. Tadili mukavelât dahi Heyeti Vekilenin ol-
baptaki karariyle tahtı memnuiyette olduğundan mü
nakaşa şartnamesi ahkâmına muhalif olarak tahak
kuk ettirilmiş olan mevzubahis tamiratı havi ita em
rinin vizesine imkânı kanunî görülemediğinden batak-
rir reddedilmiştir. 

21. — Baytar Mektebi Âlisi tabibi askerî mira
laylığından mütekait Şükrü Beyin Teşrinisani 1339 
ücreti maktuasının kadroda müstahdimin için mevzu 
dört yüz elli lira tahsisatı şehriyeden itası lâzım ge
lirken 288 nci faslın birinci masraf maddesinden ve
rilmesi sebebi ledelistizah alınan cevapnamede mek
tepçe hademeye verilen ücreti maktua maaş faslından 
olup mektep tababetini ifa eden mumaileyh ise müte
kaidini askeriyeden olduğundan maaş faslından üc
ret verilemeyeceğine ve mektebin birinci altı aylık 
bütçesinde sarahaten mezkûr bulunduğuna nazaran 
mumaileyhin maaşı masraf faslından verilmek lüzu
mu beyan edilmişse de memurinin adet ve maaşatı ve 
ihtiyacatı umumiyei devletin lüzum ve derecesi na
zarı itibare alınarak tanzim ve tespit edilmiş olması
na ve kadroda mevcut olmayan tababet gibi daimi 
bir iş ücretinin masraf faslından itası ve tabip istih
damı kadroyu tevsi demek olacağına binaen mekte
bin leyli olması hasebiyle tabip istihdamına ihtiyacı 
kati bulunduğu takdirde tekaüt maaşı kat edilmek 
şartıyle maaş şeklinde olarak salifüzzikir dört yüz el
li lira tahsisatı şehriyeden itası ve tahsisatı mezkûre 
kâfi gelmiyorsa Muvazenei Maliye Encümenine mü
racaatla tabip ücretinin tespit ve takrir ettirilmesi 
muktezi olduğundan mezkûr ita emri vize edilmemiş
tir. 

22. — İnşaat ambarı ihtiyacı için kereste tüccarı 
Ali Beyden mubayaa edilen kerestesmanı olan -

159 261 - kuruşu havi olarak lieclittastik Divanı Muha
sebata irsal edilmiş olan ita emri ve merbutu evrakı 
tahkikiye ledettetkik mezkûr kerestelerin yalnız in
şaatı elverişli olduğu şartnamede münderiç evsaf ve 
ebat ve şeraiti haiz olmadığı ve salifüzzikir şartname
nin birinci maddesinde kerestelerin ebedi şartnameye 
merbut ölçülere tamamiyle muvafık olacağı ve altın
cı maddesinde talep edilen ölçüden fazla verilirse 
fazlası hesaba dahil edilmeyeceği mezkûr olduğu hal
de kışın takarrubu hasebiyle biran evvel inşaat sakıt
larının örtülmesi mecburiyetinde bulunulduğundan o sı

rada vürut eden kerestelerin mukavele şeraitine göre 
yalnız evsaf ve fiyatça bir'farkı dahi olmadığı ve in
şaata muvafık bulunduklarından dolayı ebabında gö
rülen cüzi tahalüfe ehemmiyet verilmeyerek mecbu
ren kabulü cihetine gidildiği beyan edilmişse de ev
velden her ne şekilde olursa olsun mukavelâtın tadi
li Heyeti Vekile karariyle memnu olmasına saniyen 
kesrinden sarfınazar mektepe mikap itibariyle mu-
kavvelename muhteviyatıyle teslimat hemen hemen 
yekdiğerine müsavi ve fakat şartnamesinde gösterilen 
adet - 2 169 - olduğu halde teslimatın bu miktarın 
dûnunda yani altıyüz yirmi yedi adet bulunmasına 
ve mezkûr altıncı madde mucibince teslim edilen ke
restelerden ölçüden fazla zuhur eden miktarın dahili 
hesap edilmeyeceğine nazaran adeden külli tefavüt 
irae eden kerestelerin ebat itibariyle hasıl olan fark
larının da dahili hesap edilmesi suretiyle tadilâtı va
kıanın ziyaı hazineyi de mucip olmasına binaen mez
kûr ita emri vize edilmeyerek reddedilmiştir. 

23. — Avrupa'da tahsilde bulunan etibbanın 1331 
maaş ve tahsisatları hakkında olup lieclittastik vürut 
etmiş olan ita emri ve merbutu evrakı tahkikiyeden 
31 Teşrinievvel 1339 tarihli zammı maaş kanunu mu
cibince elbise bedeli Teşrinisani iptidasından itibaren 
ref edildiğinden dolayı etibbayi mumaileyehimden ba
zılarını defaten aldıkları mezkûr bedelâtının teşrini
saniden sonraki aylara ait olanlarının istirdadı ciheti
ne gidildiği anlaşılmış ise de 14 Mart 1338 tarihli ka
nun mucibince elbise bedelâtının defaten veya şuhura 
taksim ile mukassatan tediye edileceği kaydına göre 
senenin hululü ile işbu bedel tahakkuk edip defaten 
veya şuhura taksimi ile mukassatan itası keyfiyeti an
cak tediyeye taallûk eden bir tedbiri malî olduğu gi
bi ordu, kolordu ve müstakil fırkalar nezdinde bulu
nan muhasibi mesuller amiri ita tarafından verilen 
havalât ve mezuniyet dairesinde kavanin ve nizamata 
muvafık bilcümle maaş ve masarifatı askeriyeyi ifaya 
salâhiyettar olup masarifi mezkûrenin tediyesi hakkın
da ayrıca bir emir ve tebligatın vüruduna intizara mec
buriyeti olmayacağı ve Divan yalnız Muhasebei Umu
miye Kanununun otuzuncu maddesiyle mukayyet ol
mayıp varidatın usulü tarh ve sureti cibayetini de mu
rakabe ile mükellef ve lieclittastik vürut eden ma-
rasifi mutazammın ita emirlerinde münderiç envai va
ridat ve istidadat ile tevkifatın sebep ve mahiyetini 
tararri ve tetkike ve gayrı kanunî tevkifatı islâha sa
lâhiyettar bulunduğu cihetle mezkûr ita emri istirda
dın tashihine taliken vize edilmemiştir. 



24. — K i açığından mütekait-binbaşı Ahmet llha-
mi Efendinin 1337 ve 1338 senelerinin bazı aylarından 
maaş ve tahsisatı fevkalâde matlubu olan mebaliğin 
mumaileyhe tesviyesi zımnında Ankara vilâyetinde bir 
ita emri tanzim ve lieclittastik Divana irsal edilmiş 
ise de 9 Kânunuevvel 1338 tarihli avans kanunu İs
tanbul'da tahakkuk ve tesviye edilmekte olan merau-
rni ve mütekaidin maaşatı için Teşrinisani 1338 tari
hini mebde ittihaz etmiş olup gerçi mumaileyh Ah
met îlhami Efendi daha evvel 1337 ve 1338 senelerin
de berayi ticaret İnebolu ve Kastamonu'da bulun
muşsa da müterakim maaşatını naklettirememiş bu
lunmasına mebni mülga Osmanlı İmparatorluğu za
manına ait düyun hakkında devletçe umumî bir ka
rar ittihaz olununcaya kadar matlubatı mezkûrenih te
hiri tesviyesi zarurî olmakta mezkûr ita emri vize olun
mamıştır. 

25. — Üçüncü Kolordu Dersaadet'te Türkiye nak
liyatı umumiye ambarı sahibi Himmet zade Hüseyin 
Hüsnü ve şeriki Selâhattin Beylerle münakit mukave
lenameye müsteniden mezkûr kolordu namına eski 
Ereğli'den Istanbula nakledilen saman ve İstanbul'dan 
Tekfurdağına götürülen fasulyanin ücuratı nakliyesi 
hakkındaki ita emri ve merbutu evrakı tahkikiye tet
kik olundukta mezkûr mukavelenamenin dördüncü 
maddesinin (işbu ücurat İstanbul'dan Şile iskelesi ile 
İzmit körfezi dahilindeki iskelelere ve İstanbul'dan 

.Tekfurdağına kadar olan sevahilden keza Şile iskele
si ile İzmit dahilindeki iskelelere racidir) diye mu
harrer olan fıkrai ahiresi hükmünün İstanbul ile Tek-
furdağı beynindeki nakliyatı şamil olmadığından me-
vadı mezkûrenin mahali mezkûre beyninde nakliyatı 
bundan sonra da temadi edeceği halde bu bapta yeni 
bir mukavelename akit ve teati olunması lâzım ge
leceğinin kolordu kumandanlığına işar ve mamafih 
hizmetin ifası hasebiyle müteahhit iktisabı hak eyle
miş ve bu hal taahhüt yolsuzluğu mahiyetinde bulun
muş olduğundan Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu
nun yirmi üçüncü maddesine tevfikan mezkûr ita 
emri vize edilmemiştir. 

26. — Üsküdar şubesi muamelât memuru Hakkı 
Efendinin 1336 ve 1337 ve 1338 seneleri matlubatı 
hakkında üçüncü kolordu kumandanlığından bittan-
zim vize için Divanı Muhasebata gönderilen ita emir
leri tetkik olundukta Yunanistan'da esir iken avdet ey
lemiş ve 6 Nisan 1336 tarihinden itibaren de kıdemli 
yüzbaşılığa terfi ettirilmiş olan mumaileyh Hakkı 
Efendinin esareti zamanına ait rütbeteyn beynindeki 
farkı muhasesatı olmak üzere mezkûr ita emirlerinin 

41 — 
| natık olduğu mebaliğin 2 Ağustos 135 tarihli kanun

da mahsubuna lüzum gösterilen mehuzatı yüzbaşılık 
maaşının hini tahakkukunda nazarı dikkate alınmak 
üzere tahakkuk ettirildiği anlaşılıp halbuki mezkûr 
kanunda duçarı esaret olan zabitan ve mensubini as
keriyenin müddeti esaretlerine ait matlubatının nez-
dinde bulundukları hükümetten almış oldukları - mev
ki esaretlerinde bulunmuş beş refiki tarafından musad-
dak vesaike iptinaen - tebeyyûn ettirilecek mebaliğ 
ile ailelerine verilecek esaret maaşatına mahsup oluna-

I rak bakiyesinin kendilerine itası muktazi bulunduğu 
musarrah ve binabirin zamanı esaretine ait matluba-
tın tesviyesi kanunu mezbur ile bu müddete ait mehu-
zatın tespit ve mahsubu ile mukayyet -elmasına naza
ran mehuzat miktarı tayin olunmadıkça matlubatm 
tesviyesi gayrı caiz ve ferin asla tebaiyeti lüzumu da 
emri bariz bulunmakla mezkûr farkı maaşın dahi rüt
be maaşı ile birlikte tahakkuk ettirilmek üzere mu
maileyhin mehuzatının tespiti zımnında mevzubahis 
ita emirleri batakrir reddedildi. 

27. — Mekâtibi askeriyeye muktazi 600 ton kok 
kömürünü havi olup lieclittastik Divana irsal edilmiş 
olan ita emri ve merbutatının tetkikinden münakasat-
ta ihalei evveliye ile katiye arasında üç gün kûzarı eb-
niyei emiriye ve vakfiye inşaat ve tamirat nizamname
sinin cümlei ahkâmından olduğu halde mezkûr kömü
rün ihalei evveliyesinden kırk sekiz saat sonra ihalei 
katiyesinin icra edilmiş olduğu anlaşılmış ye bu sureti 
muamelenin taammüle müstenit bulunduğu da sebke-
den istizaha dairesinden verilen cevaptan anlaşılmış ise 
de kavanin ve nizamatı mevcudede mevzu ahkâma mu
halif taammülü mamulünbih olamayacağından mevzu
bahis kömür hakkında cereyan eden münakaşanın sa-
lifüzzikr nizamnamede muayyen müddetin hitamından 
evvel yani ihalei evveliyeden kırk sekiz saat sonra iha
lei katiye muamelesinin ifa kılınmış olması nizamnamei 
mezbur ahkâmına muhalif bulunmuştur. Ancak sırf 
masarafın taahhüdüne ait bir yolsuzluk teşkil ettiği
ne binaen Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 23 
ncü maddesine tevfikan işbu ita emri vize edilmemiş
tir. 

28. — Askerî fabrikalar müdüriyeti umumiyesi 
esliha fabrikası müstahdimininden Maliye Vekâletince 
İzmir'de emvali metrukeden alınan kasaları kuşat et
mek için mahalli mezkûre gönderilen Hacı Zekeriya 

I Efendinin Adapazarın'dan İzmir'e azimet ve avdet 
I harcirahını muhtevi olarak vürut eden ita emri mu

maileyhin Maliye Vekâletine ait bir hizmetin ifası için 
I İzmir'e azimet ve avdet etmesi hasebiyle harcirahınm 
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müdüriyeti mezkûre bütçesinden tahakkuk ve tesviyesi 
muvafık görülmeyip harcirahı emvali metruke hasıla
tından tediyesi lâzım geleceği beyaniyle mezkûr ita 
emri reddedilmiştir. 

29. — İstanbul fabrikaları müdüriyetince Beykoz 
fabrikası için millî ticaret Türk anonim şirketinden 
bilmünakasa alınan sığır derisinin esmamnı muhtevi 
olup lieclittastik İstanbul Divanına gönderilen 12 Kâ
nunuevvel 1339 tarihli ita emri ve merbutu evrakı 
tahkikiye tetkik olunduktan mezkûr derilerin mukave
lenamede muharrer müddet zarfından teslifi müteah
hit tarafından teklif edildiği halde o aralık havalena
menin hitamiyle yeniden havalename istihsali için te-
şebbüsatta bulunulmuş olmasından dolayı teslimatın 
bir müddet tehiri ifası tebliğ olunduğu ve bu suretle 
teehhürü teslimattan naşi müteahhide bir mesuliyet te
rettüp etmeyeceği dairesince beyan ve tastık edilmiştir. 
Dairesince beyan edilen esbabı mucibenin sıhhatini ka
bul etmek zarurî olup ancak müteahhitle daire beynin
de yapılan mukavele üzerinde mevkuf tutulmuş olma
sı lâzım gelen tahsisatın hususatı saireye istimali ile 
mukavele hükmünün dairece tehiri icrasına sebebiyet 
verilmesi taahhüt yolsuzluğu mahiyetini iktisap etmiş 
olmakla Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun yirmi 
üçüncü maddesine tevfikan mezkûr ita emri vize edil
miştir. 

30. — İstanbul askerî fabrikaları için bilmünakasa 
mubayaa edilen «lağvezarodiz» kömürünün esmanı 
olarak Şerif Bey ve refikine verilecek akça hakkın
da mezkûr fabrika müdüriyetinden Divana varit olan 
ita emirleri ve merbutu evrakı tahkikiye tetkik edil
dikte müteahhit bermucibi mukavele kömürü 26 Ey
lül 1339 tarihinden itibaren nihayet yirmi gün zarfında 
yani 16 Teşrinievvel 1339 da tamamen teslim ve ita 
etmiş olması lâzım gelirken Zerodiz kömürünün 26 Teş
rinisani 1339 tarihinde ve lavemarin kömürünün de 
28 Teşrinievvel ile 2 Kânunuevvel 1339 tarihleri ara
sında teslim edilmiş olduğu anlaşıldı. Mukavelename
ye nazaran kömür teslimatında vuku bulan mezkûr 
teehhüratın tahsisatın vaktinde vürut etmemesi ve bu 
sebeple müteahhidin matlubatının tesviyesi gecikmiş 
olmasından mütevellit bulunduğu muhasibi mesulün 
izahat varakasında münderiç ise de evvelâ müteah
hidin matlubunun hükümetçe tesviyesince teehhür vu
kuu halinde müteahhidin de müteahhidibihin teslimi
ni tehir edebileceği yolunda mukavelenamede bir gûna 
kayıt ve işaret mevcut olmadığından mezkûr mukave
lenamenin altıncı maddesine tevfikan müddeti muay-

yenenin hitamından sonra getirmiş olduğu kömürün 
red ve iadesi zarurî olmakla beraber esbabı muhar-
rereye binaen vizesine imkânı kanunî görülemeyen 
mezkûr ita emri reddolunmuştu. Müdüriyeti mezkûre-
den cevaben varit olan 11, 18 Kânunuevvel 1339 tarih 
ve 347 ve 400 numaralı tezkereler ve melfufu liman 
idaresi vesaiki münderacatına nazaran mebhusunanh 
kömürün mukavelenamede muayyen müddet zarfında 
ihzar edildiği halde bazı esbaptan naşi fabrikalar mü
düriyetince tehir edilmiş ve gelen kömürlerin kamilen 
mavunalara tahmili ile fabrikalar emrine o suretle ama
de bulundurulmasına da imkânı maddî görülememiş ol
duğu ve binaenaleyh müteahhitlerin bir sunu taksirle
ri olmadığı taayyün eylemiştir. Ancak mezkûr kö
mürün daha münakaşaya vazından evvel memuruni ai-
desince tayin edilecek uzunca müddetle müteaddit ta
liplerin münakaşaya iştiraklerine meydan verilerek 
menafii hazinenin daha fazla temini mümkün iken 
münakaşanın tahdidi suretiyle muamele ifa edilmiş ve 
bu halde hazine mutazarrır ve münakaşadan muntazır 
faide heder olduğundan badema ihtiyacatı mümaseli-
nin münakaşaya vazı sırasında bu gibi ahvalii nazarı 
emana alınarak icabat diresinde teslim ve tesellüm 
müddetlerinin mümkün olduğu kadar genişçe gösteril
mesi vesaire misillû sahai rakabete fazla kimselere iş
tirak için imkân bahşedilecek suretlere şeraiti münaka
şanın tayini hakkında idarei müşarünileyhaya vasaya-
yi lâzime ifası zımnında keyfiyet Müdafaai Milliye Ve
kâleti Celilesine işar kılındığı gibi ahvali mezkûre 
taahhüde ait bir yolsuzluk teşkil ettiğinden Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanununun yirmi üçüncü mad
desine tevfikan vize edilmiştir. 

31. — Matbaai Askeriye hasılatının mesul vazife 
ve salâhiyeti haiz olmayan memurini askeriye tara
fından ahiz ve kabiz edilmekte olduğu Kuleli mek
tebi masarifi müteferrikasını muhtevi olup matbaai 
mezbureden alınan evrakı matbua esmanının dahi 
dahil olduğu olbapta Mektebi Harbiye müdüriyetin
den vize için Divana gönderilen iki kıta mahsup ita 
emrinin tetkikinden ve mekâtibi askeriye muhasibi 
mesullüğünden verilen izahattan müsteban olmuştur. 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun on sekizinci 
maddesi her nevi hasılat ve varidatın hazire şuabatın-
ca kabzı lüzumunu mübeyyin olduğu gibi kırk ye
dinci maddesi dahi sıfatı resmiye ve salâhiyeti ka-
nuniyesi bulunmayanlardan emvali emiriyenin tahsil 
ve idaresine kıyam edeceklerin kanunu cezanın mad-
dei mahsusatında muayyen cezalarla tecziye edilece
ğini gösterdiğine nazaran devamının tecvizi mümkün 
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olamayan bu şekli muamelenin meni ile hasılatı mez-
burenin doğruca muhasibi mesullüklere tevdi esbabı
nın istikmali zımmında keyfiyetin Maliye Vekâleti 
Celilesiyle Üçüncü Kolordu Kumandanlığına ve di
ğer müessesatı askeriyeye tebliği takarrür etmiş ve 
icabı icra kılınmıştır. 

32. — Mübadele, İmar ve İskân Vekâleti memu
rini merkeziye ve müstahdimini müteferrikasına ge
celeri sevkeden mesaileri dolayısiyle yevmiyelerini 
ve evrak muhaberat şubesi memurlarından Salim 
ve Cemil Beylerin tebligatı umumiye ve talimatne-
meleri şapirografla istinsah ettiklerinden naşi ücret
lerini muhtevi olmak üzere gönderilen üç kıta ita 
emri ve merbutu evrakı tahakkukiye tetkik edildiği 
vekâleti müşarünileyhanm vazaif ve salâhiyetine 
müteallik 8 Teşrinisani 1339 tarihli kanunun yedin
ci maddesinin son fıkrası hidematı muvakkata için lü
zumu halinde hariçten ücretli memur istihdamına 
cevaz verdiğine ve memurini mumaileyhimin evkatı 
mesai haricinde ifa ettikleri hidemat evrakı tahkiki-
yeye nazaran vazifei asliyelerine müteallik görülme
sine binaen takdir edilen ücretlerin itası ihtiyacıtt dev
let nazarı dikkate alınarak tanzim edilmiş ve Teşkilât 
Kanunu mahiyetinde bulunmuş olan kadronun tevsii 
demek olduğundan caiz görülememekle mezkûr ita 
emirleri iade edilmişse de. meselenin esasen içtihada 
mütehammil hususattan olmasına ve vekâleti müşarün-
liJeyhaca da 29 Kanunuevvel 1339 tarihli tezkere ile 
deruhtei mesuliyet edilmesine mebni bilâhara vize 
edilmiştir. 

33. — Sivas Mebusu Rahmi Beyefendinin Ankara 
Kız Lisesi muallimliğinden dolayı Teşrinisani 1339 
ve Kânunuevvel 1339 ve Kânunusani 1340 tarihli 
ücürat ve tahsisatını muhtevi olan ita emri ve merbut 
evrakı tahakkukiye tetkik olundukta ücreti mez-
kûre için ayrıca tahsisatı fevkalâde tahakkuk ettiril
diği görülmüştür. Gerçi, memurinden muallimlik 
edenlere memuriyet maaşı ile muallimlik ücretleri
nin mecmuu üzerinden tahsisatı fevkalâde itası hak
kında 13 Kânunuevvel 1335 tarihli kararnamenin ye
dinci maddesinden mesa gösterilmişse de memuriyet 
veya muallimlikte istihdam olunacak Meclis arazı 
hakkında olunacak muameleye dair Meclisi Âlice 
17 Kânunusani 1337 tarihli içtimada tasvip ve tebliğ 
buyurulan kararın ikinci fıkrasında azanın bilâzam 
muhassesatı tekaüt maaşını ve Ankara'da muallimlik 
edenlerin ücretlerini alabilecekleri muharrer olmasına 
göre Rahmi Beyefendinin yalnız muallimlik maa-
şanı alabilip kararı mezkûru tedbir ve tağyir edecek 

diğer bir karar mevcut olmadıkça muallimlik ücreti 
için ayrıca tahsisatı fevkalâde itası mümkün olamı-
yacağından mezkûr ita emrinin bu noktadan lüzum 
ve tashihi zımnında iade edilmiştir. 

34. — Ankara Sivas Demiryolu idaresine malze
me mubayaası zımnında İstanbul'a azizet ve avdet 
eden muhasebeci Cemal Bey ile kazancı ustası Hak

kı Efendiye evvelce harcirah namiyle tahakkuk et
tirilerek tesviye ettirilmiş olan 6950 şer kuruşun 
masarifi vakıalarına kifayet etmemesinden dolayı 
ahiren de beherine maktuan yüz onar lira itası bit-
tensip mukaddema verilmiş olan salifüzzikir 6950 
kuruşun tenzilinden sonra mütebaki 4050 şer kuruş 
için başkaca ita emri tanzim ve lileclittastik irsal 
olunmuş ise de avans kanununun yevmiyelerden yüz
de kırk tenzilât icrası hakkındaki ahkâmı mutlaka 
olup badettenzilât mütebaki miktar memurun ihtiya-
catına kâfi gelmiyeceği mülâhazasiyle yevmiyenin tez
yidine imkânı kanuni olmadığı gibi Harcirah Ka
nunu zeylinin ücreti maktua hakkındaki üçüncü mad
desi hükmü de mühim ve.müstacel hususata münha
sır olup bu cihette memurinin bidayeten tayin ve iza
mında tahakkuk etmesi lâzım geleceği ve esasen ale
lade yevmiye ile izam edilmiş olan bir memura ve
rilen harcirahın işin hitamından sonra ücreti rnak-
tuaya tahvil edilmesi kanunen muayyen olan yevmiye 
mikratının tezyit demek olacağına binaen gayri 
caiz görülmüş olduğundan reddedilmiştir. 

35. — İstanbul Merkez Kumandanlığı emrinde bu
lunan Mersedes otomobili için mubayaa olunan 9 
metre kumaş bedeli hakkında İstanbul vilâyetinden 
gönderilen 1226/95 numara ve 9 Kânunuevvel 1339 
tarihli ita emri 324 ncu faslın 5 nci maddesine mev
zu tahsisat hidematı umumiyei devlete alâkadar olan 
kamyon ve nakliye otomobilleri misillü vesaiti nakli
ye için olduğu gibi İstanbul'da evamir götürmek ve 
zabit sevk edebilmek üzere şehirde vasaiti nakîiyei 
mutaka mevcut olduğu beyan edilerek ba takrir iade 
edilmişken mezkûr kumaşın son teşkilâttan mukad
dem mubayaa edilmiş olduğundan halihazır kadroya 
tatbiken bedelinin tesviye edilmemesi cihetine gidil
mesi muvafık olamıyacağından bahisle Müdafaai Mil
liye Vekâleti Celilesi Dersaadet mübayaat komisyo
nu riyasetinden 12 Şubat 1340 tarihli müzekkereye 
leffen tekrar Divana gönderilmişse de salifüzzikir 
takrir münderecatına ve ahiren vekâleti müşarüni-
leyha ile cereyan eden muhabere neticesinde rükû-
be mahsus otomobil istimaline salâhiyeti bulunduğu 
anlaşılan makamat meyanında mezkur kumandan
lığının dahil olmadığı tebeyyün eylemesine göre tas-



tikine imkân bulunamayan mezkûr ita emri yine iade 
edilmiştir. 

36. — Muhassesatı Zatiye Tediye Şubesi müdü
rü olup Muhasebei Umumiye Müdüriyeti Umurni-
yesi muavinliğine tayin kılınan Necmettin Beye ha
lefinin vürüduna kadar vekâlet eden Üsküdar Muha
sebecisi Talât Beye harcirah kararnamei cedidenin 
28 nci maddesine istinaden yevmiye tahakkuk ettiril
diği İstanbul Divanına mürsel ita emri ve merbutu 
evrakı tahkikiyenin tetkikinden anlaşılmıştır. Mad-
dei mezkûrede ise bir makamda vekâleten veya diğer 
bir memuriyete muvakkaten tayin edilenlere işe mü
başeretlerinden infikâklerine kadar geçen günler için 
seyahatte geçen günler gibi yevmiye verilir. îlahır 
diye muharrer olup bundaki seyahatte geçen günler 
gibi tabiri delâlet ve icabatıyle işbu maddeye müste
niden yevmiye alınabilmek için vukuu seyahat ve bi-
nabirin harcirah ahzını, müstelzim bir mahalde ve 
kâleti meşrut olup mumaileyh Talât Beyin vekâleti 
ise bu mahiyette olmadığı cihetle kendisine maddei 
mezkûrenin tatbikine imkân olmadığından bahisle 
harcirah kararnamesinin 8 nci maddesine tevfikan 
vekâlet maaşı tahakkuk ettirilmek üzere mezkûr ita 
emri reddoiunmuştur. 

37. Tahrirat Müdürü İsmail Hakkı ve Müftü Lüt
fü ve Meclis idare âzasından Şeyh Remzi ve Muha
sebe Başkâtibi Nevzat ve Vilâyet Kâtibi Şükrü efen
dilerin ücüratı maktuası hakkında olarak Üsküdar 
Sancaklığı Mutasarrıflığından vize için Divana gönde
rilen ita emri ve merbutatının tetkikinden münazifi-
ha olan emlâk ve arsaların mahallen keşif ve tetkiki 
zımnında Meclisi İdarei Livanın olbaptaki mukarre-
ratı mucibince iktiza eden nevakie azimet ve avdetle
rinden dolayı zevatı mumaileyhime ücüratı merkume-
nin itası takarrür ettiği anlaşılmıştır. Memurine va-
zaifi memurelerine müteallik bir işin ifası zımnında 
bir tarafa izamları halinde Harcirah Kararnamesinin 
altı ve dokuzuncu maddelerine tevfikan yol masrafı 
verileceği muharrer olup gerçi mahakim veya meca-
1İ3 kararıyle mezkûr Kararnamenin üçüncü maddesin
de muharrer hususattan birini ifa için gönderilenlere 
verilecek harcırah hakkında kararnamei mezbur zey
linin tatbiki muktazi ve zeyli mezkûrun üçüncü mad
desi dahi dairei aidesinin takdiri ile yevmiye yerine 
ücreti maktua veya şehriye itasını mücevves bulun
makta ise de müsakkafat komisyonlarının teşkilâtına 
mütedair Kanunun ana defterinin tadilâtına müteal
lik muamelâtın icrası için teşekkül edecek komisyonlar 
mal memurunun riyaseti altında ikisi mahallî meclisi 
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idaresinden ve ikisi belediyeden müntehap dört aza
dan mürekkep olacaktır ilh.. Diye muharrer olan 31 
nci maddesi icabında mal memurlarının mezkûr riya
sette bulunmaları vazifei asliye ve esasiyelerine mun
zam bir vazife teşkil etmekte olduğuna binaen her 
hangi bir mal memurunun işbu vazifei riyaseti ifa sa
dedinde bir tarafa azimeti lüzumu halinde salifülbeyan 
Harcirah Kararnamesinin 6 ve 9 ncu maddelerine gö
re harcirah alması lâzım geleceği misillû mal memur
ları namına Heyeti Muhasebeden birinin komisyon ri
yasetini ifa ettiği sırada işbu vazife zımınında bir ye
re gitmesi halinde onların dahi mezkûr maddelere tev
fikan tesviyei masarifi zarurî olup yoksa kararnamei 
mezburun zeylinin üçüncü maddesinin tatbiki ile üc
reti maktua itası caiz ve sahih olamıyacağı cihetle su
reti muharrere dairesinde tadil ve tashih olunarak 
gönderilmek üzere mezkûr ita emri reddoiunmuştur. 

38. Ziraat Bankası Müdüriyeti Umumiyesi tara
fından fusul ve mevadı muhtelifeye ait olarak tanzim 
ve irsal edilmiş olan 351 ilâ 361 ve 364 numaralı ve 
7 Şubat 13340 tarihli ita emirlerine merbuz evrakı 
müsbitenin tarihi tanzim ve sarflarına göre sarfiya
tın 1339 senesi bütçesinin tastiki âliye iktiranından 
evvel icra edildiği anlaşılmıştır. Ziraat Bankası büt
çesinin son sekiz aylık tahsisatı tastik buyurulması 
hasebiyle Divanı Muhasebata ibraz olunan ita emirle
rinin manii kabul ve mahsup hali kalmamış olduğun
dan icabı icra kıhnmışsa da bütçenin tastikinden ev
vel sarfiyat icra ve alâkadaranc mezuniyet itası muha
lifi kanun v esarfiyat taahhüdatında yolsuzluk ma
hiyetinde bulunmuş ve Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanununun 20 nci maddesi mucibince amiri italar 
tahsisattan fazla taahhüdat ve sarfiyatta bulunamıya-
caklan derkâr bulunmuş olduğundan Divanı Muhase
batça keyfiyetin bu noktadan rapora derç ve arzı muk
tazi görülmüştür. 

39. İzmit Sandığı Müdüriyetinden lilecittastik 
Divana gönderilen birtakım mahsup ita emirlerinin 
müteallik olduğu aksam sarfiyattan Sandığa medyun 
olanlar ihbarname tebliği için gönderilenlere gittikle
ri mahallin uzak veya yakın olması itibariyle beher 
medyun için beşer, onar, yirmişer kuruş gibi maktu-
an ücret verildiği ve veznedara şehri 400 kuruş mü
teferrika ita ve kezalik emlâki merhumenin âhare fe
rağ takriri verildiği sırada matlup sandığnı dayinden 
ahız ve tahsili için tapu idaresine gitmekte olan vez
nedarın her numara mülk için beher defa azimetinden 
dolayı 80 kuruş aldığı ve kezalik Sandal Bedestanın-
da merhun mücevheratın müzayede esnasında bulu
nan icra memuru Celâl Beye 600 kuruş tesviye edil-



diği ve kezalik sigorta kâtibine sigorta şirketlerine 
azimetinden naşi maktuan 20'şer kuruş tediye kılındı
ğı ve Sandıkta müstahdem iki jandarmaya beşeryüz-
xetı 1000 kuruş müteferrika verildiği anlaşılma-

Emniyet Sandığı Nizamnamesi mucibince ihbarname 
tebliğ edenlere her medyun itibariyle ve ikametgâhının 
uzak ve yakın bulunması nazarı itibara alınmak su
retiyle 5, 10, 20 kuruş ve kezalik sigorta kâtibine şir
ketlere izamından naşi yirmi kuruş derecesinde verilen 
mebaliğ vesaiti nakliye ücuratı mukabili olduğu ifa
de olunmasına mebni maziye ait olanların kabul ve 
mahsubunda muhalefeti kanuniye görülmemiştir. Fa
kat âtiyen Harcırah Kararnamesinin 6 ncı maddesinin 
tatbikinde devairi sairece yapıldığı veçhile müfredatı 
masrafın evrakı tahkikiyede iraesi hususu Sandık ida
resine tebliğ edildiği gibi veznedarın aldığı 400 kuruş 
rhüteferrikai şehriyenin mahiyeti hakkında verilen iza
hata göre meblâğı mezkûr akça zaiyatı mukabilinde 
verildiğine ve bu yolda müteferrika itası usulü Maliye 
Vekâletince ref olunmasına binaen veznedarı muma
ileyhin ol suretle memuru olan mebaliğin ve kezalik 
veznedarın emlâki merhunenin ferağ takriri esnasın
da hazır bulunmak üzere defterhane ve icra memuru
nun mücevherat ve emsali müzeyyenatı merhunenin 
furuhtu haır olmak için Sandal Bedestanı'na gitmesin
den dolayı bunlara verilen ücüratın Harcirah Ka
rarnamesine temas ve taallûku bulunan hususata aidi
yeti olmadığından ücüratı merkumenin ve Sandık 

idaresinde müstahdem jandarmaların Hükümetçe iaşe 
ve ilbas edildiklerine binaen bunlara velev senede bir 
defa dahi verilen beşeryüz kuruş Sandığın nizamen ve 
kanunen masarifi mütehakkikesinden addolunamıya-
cağnıdan bunlara verilen mebaliğin muameîei mahsu-
biyesinin icrasına imkân bulunmamakla masarifi mez-
kûreyi havi ita emirleri reddedilmiştir. 

40. Emniyet Sandığından vize için Divana gönde
rilmiş olan bir kıta mahsup ita emrinin tetkikinden 
İtalya Viskonto Bankasındaki Sandık mevduatının te
mini istirdadı zımnında diğer ashabı matlup murahhas
larından mürekkep Komitenin Beyoğlu cihetindeki iç-
timaında onsekiz gece berayi müzakere hazır bulun
muş olan mezkûr Hukuk Müşaviri Hulki Beye beher 
gece beşer liradan 90 lira masarifi zaruriye ve kırkbeş 
lirası Roma'ya gönderilen murahhas masarifinden ve 
beş lirası içtimagâh bedeli icarından Sandığın hissesi
ne isabet* eden miktar ki cem'an 139 liranın mahsubu 
istenildiği anlaşılmıştır. Mumaileyh Hulki Beyin me
murini daimesinden bulunmasına binaen kendisine 
verilmiş olan salifüzzikir 139 liradan zatına ait ma-
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yıs 1335 tarihli Harcirah Kararnamesine muhalif olan 
Kararnamenin altı ve dokuzuncu maddeleri mucibin
ce tesviyei masarifi lâzım geleceğinden ve murahhas 
masarifiyle içtimagâh bedel icarından Sandığın hisse
sine isabet eden miktar olarak tediye edilmiş olan 45 
ve 5 liraya gelince evvelemirde bunlar için de alelusul 
makbuz senetlerinin raptı icap edeceğinden ifayı muk-
tezasına taliken mezkûr ita emri reddedilmiştir. 

41. Şeyrisefain İdaresinin İngilizce tercümanı Os
man Beyin sefaini ticariye zabitanının malûmatı mes-
lekiyesinin tezyit ve terakkisini bais ve menfaati ida
reyi badi olmak üzere telif ve tercüme ettiği risalenin 
ücreti olmak üzere onbin kuruşun mumaileyhe itasını 
mutazammın olarak vürut eden ita emri ve merbut 
evrakı tahkikiye tetkik edildi. İdarenin mevcut kad
rosuna nazaran mumaileyhin idarede mütercim sıfa-
tıyle bulunmasına göre İdarenin menafiine müteallik 
olarak muhtelif eserlerden biliktibas tercüme suretiyle 
vücuda getirdiği mezkûr risale için İdarece takdir 
olunduğu veçhiyle 100 lira ücret itasına mahal ol
mayıp kendisi İdarenin memurini muvazzaf asından 
bulunmak itibariyle vazaifi mevduasını müstehakkı 
taltif ve mükâfat olacak derecede ifa ettiği tahakkuk 
eden memurin ve müstahdimini idareye bir senede iki 
kereyi ve haddi âzami bir maaşı tecavüz eylememek 
üzere mükâfatı nakdîye verileceği yolunda İdarenin 
mamulünbih olan Nizamnamesinin maddei mahsusa-
sına tevfikan ve bu sene içinde başka mükâfatı nak
dîye verilmemiş olmak şartıyle hizmeti vakıasına mu
kabil bütçenin hidemat hissesi görüleceklere verilecek 
mükâfat tertibinden bir maaş nispetinde ikramiye ve
rilmesi lâzım geleceğinden bahisle mezkûr ita emri red
dedilmiştir. Müdüriyeti mezkûreden cevaben varit 
olan tezkerede mumaileyh Osman Beyin İdareye 
mevrut İngilizce evrak muhaberatın tercümesi ile mü
kellef bulunduğu cihetle hayli akça sarfiyle elde ey
lediği eserlerden tetebbuat icrası suretiyle vücuda ge
tirip İdarece mucibi menfaat görülerek mubayaa edi
len eser için bir maaşı asli nispetinde ikramiye gay-

I ri kâfi görülmüş ve mumaileyhe ücret olarak takdir 
olunan onbin kuruş ita edilmediği takdirde eseri meb-
husu geriye almak teşebbüsünde olduğundan mezkûr 
ita emrinin vizesi talep edilmişse de işarı vaki kararı 
sabıkı tağyir edecek esbabı cedideyi muhtevi görüleme
miştir. 

42. Şeyrisefain İdaresi Müdüriyeti Umumiyesi 
masraf kâtibi Rifat Beyin sülüs yevmiye ve masarifi 

I zaruriyesi hakkında olmak üzere lieclittastik Divana 
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mürsel ita emri ve merbut evrak münderecatmdan 
mumaileyhin bütçeye ait müterakim işleri rüyet zım
nında saati mesai haricinde ve gece dairece iştigali 
hasebiyle onaltı gece Aksaray'dan Kocamustafa Paşa 
civarındaki hanesine gitmek üzere ellişer kuruştan se-
kizyüz kuruş araba ücreti ve başkaca dört Cuma günü 
dairede çalıştığından yüzkırk kuruş öğle taamı yevmi

yesi ve tramvay masarifi olmak üzere cem'an 944 ku
ruş tahakkuk ettirildiği anlaşılmıştır. Harcırah Ka
rarnamesinin ahkâmı umumiyesi mumaileyhe yol mas
rafı ve yevmiye itasına müsait olmadığı ve ancak mu
maileyhin taltif ve takdire lâyik hidematı fevkalâdesi 
meşrut olduğu ve bir sene zarfında başkaca ikramiye 
almamış bulunduğu takdirde idare nizamnamei esa
sisinin maddei mahsusası dairesinde bütçenin ikramiye 
ve mükâfatı nakdîye maddesinden kendisine mükâfatı 
nakdîye itası kabil olamıyacağı beyaniyle mezkûr ita 
emri vize edilmemiştir. 

ENCÜMENİN MÜTALÂASI 

1. — Encümenin bu baptaki noktai nazarı mü
talâası umumiyenin beş numaralı fıkrasındadır. 

2. — Encümenin bu baptaki noktai nazarı müta-
lâai umumiyenin altı numaralı fıkrasındadır. 

3. — Aynı mesele hakkında Encümenimiz noktai 
nazarını mütalâatı umumiyenin birinci fıkrasında 
arz ve izah etmiştir. İzahatı mezkûredeki esbabı 
mucibeye istinaden divanın deruhtei mesuliyeti kabul 
etmesi şayanı tenkit görülmekte ve âmiri itanın 
mesuliyeti muktazi bulunmaktadır. 

4. — Esbabı mucibesi birinci raporun birinci fık
rası hakkındaki mütalâatta arz olunduğu üzere an
cak, saati mesai haricinde çalıştırılan memurine her 
ne nam ile olursa olsun müteferrika tertibinden bir 
meblâğ itasına cevazı kanuni görülememekte ve fev
kalâde esbap dolayısiyle evkatı muayyene haricinde 
memur istihdamı zaruretinde bütçede memurini mu
vakkate ücuratı namiyle. ayrıca tahsisat mevzu ol
mak şartiyle hariçten muvakkaten memur tedarik 
ve istihdamı mümkün olabileceği kanaat ve içtiha
dında bulunmakta olduğundan Divanı Muhasebatın 
reddi muvafık görülmekle beraber Encümenin ka
naatinin tamamıyle maküsü olan esbabı mucibei ret 
gayri musip görülmüştür. 

5. — Bu fıkrada dermeyan olunan esbabı ret 
muvafıkı kanun görülmüştür. 

6. — Bu fıkrada dermeyan olunan esbabı ret mu
vafıkı kanun görülmüştür. 

7. — Taahhüt yolsuzluğu hakkındaki encümen 
noktai nazarı mütalâatı umumiyenin dört numaralı 
fıkrasında arz olunmuştur. Mütalâatı mezkûredeki 
esbabı mucibeye istinaden divanca vizesi muvafık 
görülmemekle beraber bilûzum ve mükerrer masraf 
icrasına sebebiyet verenler hakkında takibat icrası 
zımnında Divanı Muhasebatça Maliye Vekâletine 
vukuu bu fıkrada beyan olunan iş'ar ve müracaat üze
rine ne yapılmış olduğunun vekâleti rnüşarünliley-
haca Heyeti Celileye arz ve izahı muktazi görülmek
tedir. 

8. — Bu fıkrada vize edilmiyerek reddolunduğu 
muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat olunan 
esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulunmuş
tur. 

9. — Bu fıkrada vize edilmiyerek reddolunduğu 
muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat olunan 
esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulunmuştur. 

10. — Bu fıkralarda vize edilmiyerek reddolundu-. 
ğu muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat olu
nan esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bulun
muştur. 

11. — Bu fıkralarda vize edilmiyerek reddolun
duğu muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat 
olunan esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bu
lunmuştur. 

12. — Bu fıkralarda vize edilmiyerek reddolun
duğu muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat 
olunan esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bu
lunmuştur. 

13. — Bu fıkralarda vize edilmiyerek reddolun
duğu muharrer bulunan sarfiyatın reddinde istinat 
olunan esbabı mucibe muvafıkı usul ve kanun bu
lunmuştur. 

14. — Taahhüt yolsuzluğu hakkında anifen arz 
edilmiş olan Encümeni noktai nazarına göre velev 
ecrimisil dahi olsa müteferrika tertibinden maaşı ita
sı ve idareten ecrimisil tayini muvafıkı usul görüle
memiş ve binaenaleyh Divanı Muhasebatın vizesi 
musip görülmüştür. 

15. — Raporun 73 numaralı fıkrasında izah olun
duğu veçhile memurine ikramiye itası kanuna müs
tenit ve bütçede tertibi mahsus olmasıyel mümkün 
olabilir müteferrika tertibinden ikramiye itası caiz 
olamıyacağından evvelce ita edilmiş olduğu bu fık
rada hikâye olunan ikramiyelerin Divanı' Muhase
batça vize edilmiş olması şayanı muaheze görülmüş 
ve ikinci defa teklif edilen ikramiyenin reddi muva
fık bulunmuştur. 
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16. — Bu fıkrada münderiç esba'bı ret muvafıkı 
kanun görülmüştür. 

18. — Encümen, taahhüt yolsuzluklarının vizesi 
icapetmiyeceği kanaatinde bulunduğu birinci raporun 
73 numaralı fıkrasında arz ve izah etmişti. Bu de
fada muharrer bulunan yolsuzluklar dahi taahhüt 
yolsuzluğu olmak itibariyle ita emrinin divanca vize 
olunduğu anlaşılmakla muamelei vakıa musip görül
memiş ve müsebbipleri hakkında takibat ve teşeb-
büsatı lâzime icrası emrinde Divanca Maarif Ve
kâletine vukübulan iş'ar ve müracaat üzerine ne ya
pılmış olduğunu Heyeti Celileye arz ve izahı lüzu
munun vekâleti müşarünileyhaya tebliği cümlei te-
menniyatımızdan bulunmuştur. 

19. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görül
müştür. 

20. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görül
müştür. 

21. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görül
müştür. 

22. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görül
müştür. 

23. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görül
müştür. 

24. — Bu fıkrada esbabı mucibesi arz ve izah 
olunan muamelâtı reddiye muvafıkı kanun görül
müştür. 

25. — Muhtelif fıkaratta tekrar edilmiş olan ve 
esbabı mucibesi birinci raporun nci fıkrası hizasın
da arz ve izah olunan encümen noktai nazarına gö
re bu fıkrada bahsedilen masrafın da Divanca ka
bul ve vize edilmiş olması şayanı tenkit görülmüştür. 

26. — Bu fıkradaki esbabı ret muvafık görül
müştür. 

27. — Birinci raporun nci fıkrasında arz olu
nan esbabı mucibeye istinaden bu fıkrada mevzu-
bahsolan masrafın Divanca kabul ve vizesi gayrı 
musip görülmüştür. 

29. (Bu fıkrada hikâye olunan yolsuzluğa binaen 
bu baptaki ita emririin vize edilmemesi icap öderken 
divanca kabul edilmiş olması şayanı tenkit görülmek
le beraber usulen mevkuf tutulması icabeden tafosi-
'satm ciheti saireye sarfına meydan vermek suretiyle 

tehiri teslimata sebebiyet vermiş olan memuru mes'u-
lün tecziyesi muktazi görülmektedir. 

30. Bu fıkrada mevzubahis olan mesele dahi fık-
rai saibıkadaki malhiyette bulunmuş ve binaenaleyh 
divanca kabulü muvafık görülmemiş olduğu gibi tah
sisatı mevcut olmadığı halde hükümet namına taah-
hüdata girişilmesine sebebiyet vermiş olan memuru 
mes'ule mücazat tatbiki lâzımeden görülmüştür. 

31. Divanı Muhasebatça bu fıkrada dermeyan 
olunan mütalâat muvafık bulunmuş ve divanın iş'an 
vakii üzerine Maliye Vekâletince ittihaz ve takip olu
nan şekli muamelenin vekâleti müşarünileyhaca Mec
lisi Âliye 'izahı muktazi görülmüştür. 

32. Bu fıkrada mevzubahis mesele muvazzaı sa
rahat olup, içtihada mütehammil görülemediğinden 
deruhtei mesuliyet edilmesine rağmen divanca kabul 
edilmemesi lâzım geldiği halde vize ed'ilmiş olması 
şayanı muaheze görüldüğü gübi esbabı mucibesi birin
ci raporun ondördüncü fıkrasında arz olunduğu üze
re âmiri itanın da mesuliyeti muktazi bulunmaktadır. 

33. Bu fıkrada muharrer bulunan esbabı ret mu
vafıkı kanun bulunmuştur. 

34. Bu fıkrada muharrer bulunan esbaibı ret mu
vafıkı kanun bulunmuştur. 

35. Bu fıkrada muharrer bulunan esbabı ret mu
vafıkı kanun bulunmuştur. 

36. Divanı Muhasebatça yapılan ret muamelesi 
muvafık görülmüştür. Ancak Harcırah Kararnamesi
nin mevadı müzeyyelesinin 2 nci fıkrası mucibince 
ifayı vazife zımnında iki günden fazla vukuu bulan 
tevakkuflarda mecmu günler için tevakkuf yevmiyesi 
itası kabul edilmiş olmasına ve zaten kararnamei 
mezburda mevadı asliyesinde seyahat ve ikamet diye 
'bir güna tefrik yapılmaksızın alelıtlak bir yevmiye ka
bul edildiği halde muahharan salifülarz fıkrai kanu
niye! müzeyyele ile iki günden fazla ifayı vazife için 
vuku bulan tevakkuflarda ikamet yevmiyesinin itası 
tasvip edilmiş bulunmasına me'bni gerek 28 nci mad
de mucibince seyyahatı mucip 'bir mahalle gitmek 
şartıyle muvakkat ve vekâlet suretiyle ifayı vazife ey
lediği günler ve gerekse 9 ncu maddenin fıkaratı müh-
telifesinde bahsolunan müfettişlerle devir ve teftiş ic
rası ile mükellelf kaymakam ve mümasillerinin iki gün
den fazla tevakkufu vuku bulduğu halde mecmu gün
ler için tevakkuf yevmiyesi itası encümenimiizce mu
sip görülmüştür. Yol kapanmak ve aktarma beklemek 
gübi kararnamei meziburun 8 nci maddesinde zikre-
lunan mecburi tevakkuflar ifayı vazife maksadıyle 
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olmadığından bu gibilere seyahat yevmiyesi itası za
rurî görülmüştür. 

37. Esbabı mucibesiine nazaran bu fıkrada mu
harrer bulunan keyfiyeti ret muvafık görülmüştür. 

38. Tahsisat istihsalinden • evvel sarfiyat icrası 
Usulü Muhasebe! Umumiye Kanunu ahkâmına muha
lif olduğundan bu fıkrada muharrer olduğu veçhile 
badessarf divana ibraz edilen evrakı sarfiyenin mah
sup edilmesi gayrı muvafık bulunmuş olduğu gibi 
bütçeleri tasdike iktiran etmeden bu bütçeye müste
niden sarfiyat icra edenler hakkında mücazat tatbiki 
muktazi görülmüştür. 

39. „Bu fıkrada divanca reddedildiği muharrer bu
lunan sarfiyatın reddini müstelzim dermeyan olunan 
esbabı mucibe muvafikı kanun görülmüştür. 

40. Bu fıkrada divanca reddedildiği muharrer 
bulunan sarfiyatın reddini müstelzim dermeyan olu
nan esbabı mucibe muvafikı kanun görülmüştür. 

41. Bu fıkrada divanca reddedildiği muharrer bu
lunan sarfiyatın reddini müstelzim dermeyan olunan 
esbabı mucibe muvafikı kanun görülmüştür. 

42. Bu fıkrada divanca reddedlildiği muharrer 
bulunan sarfiyatın reddini müstelzim dermeyan olu
nan esbabı mucibe muvafikı kanun görülmüştür. 


