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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 1,40 

REÎS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER: Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

1. — ZAPTI SABIK HÜLASASI 

REİS — Celseyi açıyorum. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak : 

Ellinci tçtima 

8 Şubat 1341 Pazar 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı Riyasetlerinde inikat ederek 

zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Ev
rakı varide, aidoldukları mahallere havale edildi. 

Mahakim üzerine yapılan tesirât hakkında Kasta-
mpnu Mebusu Hasan Fehmi Efendi ile Musul'a gi
den Cemiyeti Akvam Heyeti Murahhasası refakatin
deki Türk Hevetinin İngilizler tarafından maruz kal
dığı tecavüz hakkında; Rize Mebusu Ekrem, muzır 
hayvanların itlafına mütedair Kanunun sürati tatbiki 
hakkında Eskişehir Mebusu Emin ve Mücahedei Mil
lîye esnasında fevkalâde hizmetleri sebkeden millî he
yetler rüesa ve azalarından bir kısmının elan İstiklâl 
Madalyası ile taltif edilmemeleri hakkında Denizli 
Mebusu Yusuf Beylerin suallerine; Adliye Vekili Mah
mut Esat, Hariciye Vekili Şükrü Kaya, Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi ve Başvekil Ali Fethi beyler tarafından 
verilen cevaplar istima olundu. 

1. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz'de hâli 
atalette duran arteziyen makinesi hakkında Ziraat 
Vekâletinden şifahi suali. 

2. — Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin; Elâziz'de met-

Mazbatalar 
/ . — Âşâr Nizamnamesinin altmışaltına maddei 

muaddelesinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
(3/357) numaralı tezkere ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

1339 senesi hesabatına müteallik mazbatanın, En
cümende bulunan fıkraların intacına intizar edinmek
sizin icabeden mahallere tebliği karargir oldu. 

Badehu bilûmum malûlini askeriyenin terfihi hak
kındaki Kanun lâyihasının müzakeresine geçildi. Ve 
cereyan eden müzakere neticesinde birinci madde, na
zarı itibara alınan takrirlerle birlikte encümene tevdi 
ve berayı teneffüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 

Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek malûlini as
keriyenin terfihi hakkınlaki lâyihanın müzakeresine 
devam ve Encümenden tadilen gelen birinci madde ay
nen kabul olundu. İkinci, altıncı ve dokuzuncu mad
deler tadilen dördüncü ve yedinci maddeler tashihen 
kabul ve sekizinci madde tayyedildi. Lâyihai kanuni-
yenin diğer maddeleri ise aynen ve heyeti umumiyesi 
dahi 146 rey ile kabul olundu ve müteakiben Pazar
tesi günü toplanılmak üzere celseye hitam verildi. 

REİS — Efendim! Zaptı sabık hakkında söz iste
yen var mı? Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir efen
dim. 

rûk bir halde bulunan İpek Fabrikası hakkında Ti
caret Vekâletinden şifahî suali. 

REİS — Her iki sual takriri Ziraat ve Ticaret Ve
kâletlerine havale edilmiştir. 

Takrirler 
1. — İzmir Mebusu Mustafa Necati Bey ve rüfe-

kasının; İzmir'de buğday fiyatı yükselmekte olduğun
dan, belediyeye bir kredi küş'adı veyahut istok zahire 
itharına mahsus beşyüzbin liradan bir miktarının tah
sisine dair takriri (4/152) 

2. — SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 
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REİS — Başvekâlete havale edildi. 
2. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin; Kuvayı Mil

liyettin ilk teşekkülünde Kozan ve Haçin cephelerinde 
ibrazı fedakârı eden, Develili Kırlızade Osman Efen
di ile, Şeyhülmuharririn Ahmet Rasim Beyin -mahdu
mu Mazlum Beyin birer kıt'a İstiklâl Madalyası ile 
taltifleri hakkında temenni takriri (4/153) 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
3. — Rize Mebusu Esat Beyin; Şûrayı Devlet 

teşkiline ait kanun lâyihasının Adliye Encümeninden 
biran evvel celp ve müzakeresinin temini hakkında 
takriri. 

REİS — Adliye Encümenine havale edildi. 
4. — Aydın Mebusu Doktor Reşit Galip Beyin; 

Ruznamede bulunan Gurabayı Müslimin Hastanesi 
Röntgen Mütehassısı Doktor İbrahim Vasıf Beye hi-
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
Kanun lâyihasının müstacel ruznameye alınmasına da
ir takriri. 

REİS — Okunacaktır. 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) 

A — DİVANI MUHASEBAT BÜTÇESİ 
REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. Di

vanı. Muhasebat bütçesinin müzakeresine devam ede
ceğiz. 17 nci fasıl encümene gitmişti, o geldi; onu mü
zakere edeceğiz. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim! Geçen celsede Divanı Muhasebat bütçesi 
müzakere olunurken Maliye Vekili Beyefendi birinci 
sınıf murakıpların maaşatının çok olduğunu ve altmış 
liranın şayanı istiksar olduğunu söylediler. Eğer bu 
fazla maaşat kabul edilecek olursa memurini mali
yeden birçoğunun, Divanı Muhasebata akın edeceği 
endişesini izhar buyurdular. Bendenizce bunların her 
ikisi de varit görülmemelidir. Müsaade buyurursanız 
arz edeyim. Kendilerine 6 000 kuruş maaş verilmek 
istenilen birinci sınıf murakıpları ister Maliyede mua
dilleri bulunanlarla, ister taşra ile, ister merkez me
murları ile mukayese edelim. Merkezde bulunan Ma
liye müdürlerinin maaşı 6 000 ilâ 7 000'dir. Taşra
daki defterdarların 7 000 - 8 000'dir. Heyeti teftişi-
yeden dahi merkezdeki birinci sınıf müfettişlerin ma
aşları 7 500'dür. Binaenaleyh murakıpların maaşı on
lardan fazla değildir. 

Riyaseti Celileye 
Gurabayı Müslimin Hastanesi röntgen mütehassısı 

olup esnayı vazifede her iki eli kat'edilen Doktor İb
rahim Vasıf Beye hidematı vataniye tertibinden mak-
tuan elli lira maaş tahsisi hakkında Başvekâletten mev
rut (1/507) numaralı kanun lâyihası, aylardanberi 
ruznamenin bir köşesinden diğerine giderek teahhüra 
uğramaktadır. Türk ilim ve fenninin itilâsı uğrunda 
iki elini birden ameliyat masasına bırakan bu malûl 
fen gazisinin, ıstıraplarına inzimam eden, maddî za
ruretinin tehvin ve tadiline biran evvel yardım edile
bilmiş olmak için, bu lâyihanın müstacel ruznameye 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip 

REİS — Efendim! Lâyihanın müstaceliyetle müza
keresini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Murakıpların taşra defterdarlarıyle mi, yoksa He
yeti Teftişiye ile mi mukayese edilebileceğine gelince: 
Bendeniz derimki, murakıplar heyeti teftişiyeden baş
ka bir şey değildir. Malmemuru değildir. Farzı mu
hal olarak malmemuru bile olsa, onun maaşından faz
la değildir. Onun maaşından dûn bir derecede dahi 
olamaz. Zira defterdarın elinden çıkan, tanzim edilen 
bir ita emri, murakıba gelecektir. Murakıp da onu 
tetkik ederek muvafık veya muhalifi kanun olduğuna 
dair bir hüküm vermekle mükelleftir. Eğer bu adam 
hakikaten muktedir olmayıp da, vazifesinin ehli bulun
mayacak olursa, aciz bulunacak olursa, bundan iki 
netice çıkar. Ya aldığı ita emrini olduğu gibi tatbik 
eder ve bu suretle Hazineyi milletten çıkan para he
der olmuş olur, önüne gelen kâğıt çıkmış olur. Tabiî 
murakabe vazifesi ifa edilmiş olmaz. Eğer reddedecek 
olursa - Cehli noktai nazarından - o vakit icra işi 
durur ve Divanı Muhasebat da haklı olarak muahe
ze mevkiine düşmüş olur. Binaenaleyh muktedir ol
ması lâzımgelen ve bütün muhasiplerin elinden çıkan 
tanzim olunan emri itanın muvafık veya muhalifi ka
nun olup olmadığını tetkik etmekle mükellef olan bir 
zatın seviyesi, iktidarı ne olmak icabeder maaşları ne 
olmak icabeder ve bunlar Maliye memurundan daha 
dûn mu olmak icabeder? 

Bendenizce müfettişlerle, murakıpların bir farkı 
vartdr. Müfettişler beşyüz, bin tane olan muamelenin 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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içerisinden lalettayin 5 : 6 tanesini tetkik eder. Ona 
görjî raporunu yazar verir. Murakıp ise gerek varidat 
ve jgerek masarifata müteallik vukubulan bütün hâ-
disâ tı ferden, ferda tetkik etmek ve muvafıkı kanun 
olup olmadığına bir karar vermekle mükelleftir. Bi-

- naenaleyh vazifesi onlardan daha mühimdir. Birinci 
sınıf müfettişe 7 500 verilirken, neden birinci sınıf 
murakibe 6 000 kuruş verilmesi istiksar ediliyor? Ben-
denjiz anlayamıyorum. Halbuki bu sene yapılmış olan 
teşkilâtta onbeş vilâyet daha fazla ve uzaktır, oraya 
göndereceğimiz adamların daha muktedir ve daha sa
yam ihtisas olması lâzımgelir. Çünkü aradaki mesafe 
uzundur. Arada çıkacak ihtilâfattan dolayı muhaberat 
evrakı gelecek bu sebepten işin teehhüre uğraması 
ihtimali vardır. Bu itibarla bendeniz bunların maaşa-
tının ibkasını teklif edeceğim. 

Diğer endişelerine gelince: Eğer böyle yüksek ma
aş koyacak olursak Maliye memurlarından birçoğu
nun Divana geleceği endişesidir. Divanın doksanyedi 
murakıbı vardır. Bu doksanyedi murakıptan, müsaa
de buyurursanız bunu rakam ile arz edeceğim. 

Geçen sene Divan teşekkül etmiştir, bir yaşına gir
miştir. Yirmidokuz tane eski Divandaki murakıplar
dan bulduk, imtihan açtık, yirmidört kişi aldık. Bu 
yirmidört kişinin içerisinde dört tane Maliye meme-
ru yar idi. Bunlar 1 200 : 1 500 kuruş maaşlılar
dır.! Yani bir şubeyi merkeziye müdüriyetinde bulun
muş zevat değildir. Hariçten ise, Mektebi Mülkiye 
mezunlarından 19 kişi aldık. 28 kişi de devairi saire-
denı aldık şehremanetinden, muhasebei hususiyeden 
vesaireden ilâ... Bunların içerisinde beş tanesi Mali
yedendir. Binaenaleyh Maliyeden, Divanın bu sene al
mış! olduğu memurun adedi dokuzdur. Doksanyedi ki
şi içinde dokuz kişidir ve bu dokuz kişi içinde dört 
tanesi kâtiptir, beş tanesi de Maliye Vekili Beyefen
dinin muvafakatleri ile alınmıştır. Yoksa böyle yük
sek! maaş diyerekten, buraya gelmiş değillerdir. Dört, 
beşi tane daha alınmıştı. Beyefendinin gösterdikleri 
lüzum üzerine iade eyledik. Binaenaleyh Maliye Ve
kili Beyin telâş ettiği veçhile memurini maliyeden kim
se alınmamıtşır. Halbuki bunun aksi varittir. Yani 
Divjanı Muhasebatın Heyeti Murakabesine intihap et
tiği j ve arayıp bulduğu ve yetiştirdiği adamlardan üç 
tanesi alınmıştır. Divan bununla müftehirdir. Aldığı 
adajmlardan Maliye Müfettişi vardır. îki tanesini de 
Maliye Vekili Bey Rüsumat Müfettişliğine întihap etti. 
Divan da muvafakat eyledi. Eğer Heyeti Celile-
niz müsaade buyurursa, Divan daima böyle heyeti tef-
tişiyeye murakıp olacak surette memur yetiştirme

ye mahreç olabilecek, yani hakkı ile ehliyeti, iktidarı 
tebeyyün edecek, tanınmış olacak, zevatı intihap ede
cek, yetiştirecektir. (Orası mekteptir sesleri) Ve yine 
arz ederimki, bugün önümüzdeki bütçe mucibince Di
van hiçbir vakit Maliye memurlarından almamak nok
tasını takip etmektedir. Divanın takip ettiği nokta; 
alınacak memurların ya mektep mezunu olması ve
yahut da bilimtihan ispatı liyakat etmiş olmalarıdır. 
Yoksa vukubulan müracaatları terviç etmemiş ve et
meyecektir. Şu itibarla bunların şayanı istiksar gö-
rülmiyerek ibkasını istirham ederim. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim! Di
vanın vaziyeti hazırasına göre teşkilâtına ve memuri
nin usulü intihap ve tayinine dair yeniden bir nizam
name yapılmış mıdır? Tayin olunacak murakıpler için 
merkezde olsun ve mülhakatta olsun ifa edecekleri 
vazifeyi tayin eden bir nizamname yeniden yapılmış 
mıdır ve hazır mıdır? 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Yeniden yapılmıştır ve kendi ellerindedir. Bidayeti te-
essüstenberi o Nizamname mucibince hareket etmek
tedirler. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Söz istiyorum. 
Paşa Hazretleri! 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Divanı Muha
sebat ,malûmu âlileri olduğu üzere, Meclisi Âlinize 
niyabeten gerek kablessarf ve gerek badessarf muraka
be vazifesini ifa ediyor ve neticesini bize bildiriyor. 
Bu itibarla Divanın kuvvetli olması ve salâhiyetinde 
mukayyet bulunmaması en az kayıtlarla mukayyet ol
ması çok şayanı temenni bir keyfiyettir. Buna binaen 
bendeniz Divanı Muhasebat bütçesinin raportörünün 
yazdığı mütalâayı nazarı dikkati âlilerine vazediyo
rum. Müddei umumilik meselesi vardır. Divanı Muha
sebat evvelce Hükümetçe mansup olduğu zamanlarda, 
bittabi aza mansup olduğu gibi Müddeiumumisi de 
mansup olmakta idi, malumu âlileri Divanı Muhase
bat Kararnamesinde Divanı Muhasebat müddeiumu
milerinin vazaifi - ki burada da yazılıyor - muhasibi 
mesullerin vakti zamanı ile hesaplarını verip verme
diğine yapılan muamelâtın doğru gidip gitmediğini tet
kik etmektir. Divandaki memurları da Maliye Ve
kâletinden intihaple tayin etmişlerdir. Eski Karar
namede bittabi azası mansup olunca müddeiumumi de 

•mansup olur. O itibarla bugün orada sâkit kalması 
dolayısıyle Müddeiumumi Hükümet tarafından nas-
bedilmiştir. Bu bendenizce doğru bir şey değildir. Di
vanı Muhasebat Kararnamesi biran evvel bu nokta
dan islah olunmalıdır, ve bu madde tayin edilmelidir. 
Yani Müddeiumumi Meclisten intihap olunmalıdır. 
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İkinci kısma gelince: Elimizde geçen senenin büt
çesi vardır. Divânı Muhasebat maaşatı hakkında ev
velki senenin bütçesi yok. Evvelki senenin bütçesi de 
olsaydı evvelki sene ile bu sene a lasında da tezayüt 
olduğunu görebilirdik. 1340 bütçesi ile 1341 bütçesi 
arasında fark olduğu gibi 1340 ile 1339 arasında da 
fark vardır. Eğer 1338 bütçesi de mevcut olsaydı ona 
nazaran 1339 senesi bütçesinde bir zam olduğu görü
lürdü. 1339'da, 1340'ta, 1341'de ilâ... Bir merdiven 
gibi bizim memleketteki memurin kadrosunda maaşat 
her sene bütçe gelirken bir kademe daha yukarı çık
maktadır. îşte bu da Devlet bütçesi kadrolarının mu
ayyen ve sabit olmaması neticesidir, bu birinci kadro 
geçiyor. Eğer bu kadro da o kadar mutaassıp dav
ranmazsanız bundan sonraki kadrolar üzerinde oyna
maya o kadar hakkınız kalmaz. Bendeniz bilhassa 
böyle kadrolarda mutaassıp davranılması taraftarıyım. 
Divanı Muhasebat Reisi Beyefendinin mütalâalarını 
dinledik. 

Zannederim ki müdafaaları aleyhlerine oldu. 
Çünkü müfettişlerden almadık, (1 200) kuruşlu me
murlardan aldık dediler. (1 200) kuruş maaşlı memur
lar ikibin beşyüz, üçbin, dörtbin hattâ altıbin kuruş 
maaş alırsa bu doğru bir şey değildir. Biliyorsunuz 
ki, mekâtibi âliye mezunlarından bir zat idare mes
leğine dahil olur ve bütün mesuliyeti üzerine alır. 
Üç sene mükellef bir nahiyede vazife görür ve alet-
derecat terfi edebilirse (9) sene sonra dörtbin kuruş 
maaşa nail olabilir. Böyle her sene mütemadiyen 
zam, zam, eski vaziyette merkeze münhasır ve mer
kezde göz Önünde bulunan memurların taltifi doğru 
bir şey değildir. Binaenaleyh mademki, henüz sabit 
bir kadro tespit etmedik bu sene bu maaşat sinini 
sabıka gibi kalsın. Sinini sabıkı esas ittihaz edelim. 
Sinini sabık üzerine bir para zam etmiyelim ve onu 
üzerinde karar kılalım. Vekâletler kadroyu getirsin 
ve kanunu buradan geçirsin ve devlet devairi arasında 
bir teadül husule gelsin, hangi vekil hangi daire 
reisi, müdüri meclisin zaman zaman muhitinden 
istifade ederek fazla beyanatta bulunup bizi ikna ede-
bildiyse fazla tahsisat alıyor ve o vekil memurlarım 
terfih ediyor. Öbür taraftan beyanatında bizi ikna 
edememesi dolayısiyle öbür dairenin memurları bun
dan mahrum kalıyor. Onun için bendeniz bu za-
maimi yani zamaim namına ne gelirse tay ve sinini 
sabıktaki maaşatı ibka ederim. Bu düstûru kabul 
ederek bu sene bütçesini böylece geçirelim. Ma
lûllere burada dün 4 - 5 milyonu buluncaya kadar 
az kaldı hepimiz birbirimize girecektik. Binaenaleyh 
bendeniz kattiyen bu gibi noktalarda bilhassa taas-
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sup göstererek bu sene zammın aleyhindcyim. Bu 
sene zam edilmemelidir. 

MALÎYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Divanı Muhasebat Reisi Bey zam
mı yaparken murakıpları birinci sınıf müfettişlerle 
beraber veyahut merkezde bulunan birinci sınıf me
murlarla veyahut taşradaki defterdarlarla aynı se
viyede tuttular. Buna dair uzun uzadıya izahat arz 
etmiyeceğim. Yalnız murakıpların kablelharp maaşı 
ne idi? Bunu herkes biliyor, tik teşekkülde birinci 
sınıf müfettişlerin maaşı altı bin idi. Murakıpların 
o zaman maaşı ne idi? 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Müsaade buyurunuz ben söyleyeyim. 
(2 500) kuruş idi. 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — O zamanki Divanı 
Muhasebatla bu Divanı Muhasebat arasında fark 
vardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Sonra buyurdular ki murakıpla
rın defterdarlardan hiçbir farkı yoktur. Varidat ve 
mesarifatı mürakebe ederler. Halbuki efendiler! 
Böyle bir şeyin olduğunu ben bilmiyorum. Ben şim
diye kadar varidatı tahsil ederken mürakebe ettikle
rini görmedim. Eğer Heyeti Celinenin böyle bir 
kararı varsa bunu tarif etsinler görelim. Defterdar
ların yalmz ita âmiri sıfatı ile vazifesi yoktur. Aynı 
zamanda varidat üzerinde de hakkı murakabesi var
dır. Bütün varidat üzerinde mürakebe ile mükellef
tir. Mürakip dahi böyle midir? Birbirimizden me
mur almayalım, bundan çekinelim dedik. Hattâ 
bunun için daireler yek diğerinin muvafakati olma
dan birbirlerinden memur almasınlar diye Heyeti Ve-
kilenih bir kararı vardır. Yekdiğerimizden memur 
alacak olursak Vehbi Beyefendinin buyurduğu gibi 
burada memurlarımıza fazla maaş temin etmeye ça
lışacağız. Hangi dairede iyi memur varsa onu ala
cağız. Maliye memurlarının yirmi otuz senede nail 
oldukları elli, altmış lirayı bu dairede bir memur iki, 
üç senede alacak olursa doğru bir şey değildir. 1325 
senesinden beri bizde Muhasabatı Umumiye Müdürü 
yetmişbeş lira almaktadır. Onbeş seneden beri bir 
şey zammedilmemiştir. Bunu nazarı dikkate almak 
lâzımdır. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim Vehbi Beyefendi buyurdular ki, Divanı 
Muhasebat Reisinin söylediği delâil kendi aleyhinedir. 

Çünkü dün ufak bir memuriyette bulunan ve 
1 200 kuruş maaş alan bir efendiye böyle 3 000 : 4 000 
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kur|uş maaş vermek doğru değildir. Halbuki bendeniz 
böyle bir iddiada bulunmadım. Mevzu bahis olan 
mesele birinci sınıf mürakiplerin vazife ve maaşatı-
dır.l Birinci sınıf murakıplık için böyle 1 200 kuruş 
alan, bir adamı alıp getirmedik. O 1 200 kuruş maaş 
alan adamlar murakıp muavini olarak bilmusabaka 
alınmıştır. Bu murakıp muavinleri doğrudan doğru
ya tetkikata salâhiyattar değildir. Belki murakıpların 
yananda staj görmektedir. Belki bunu anlamışlardır. 
Aldığımız memurları oraya verdik. 

Yüksek maaş olarak teklif ettiğim maaş çok bir-
şey! değildir. Murakıplar yirmi seneden beri kesbi 
kıdem etmiş, ispatı ihtisas etmiş zevattır ve bu ze
vattır ki oraya gönderilecektir. Hatta geçen sene alın
mışı olan para dahi tamamı ile sarf edilmemiştir. Yani 
Div(anı Muhasebat almış olduğu tahsisatı dahi israf 
citustine gitmemiştir. (15) tane mürakip için (5) bin 
kur aş maaş alındığı halde bugün bütçemize beş bin 
kurUş maaş alan üç murakıp vardır. Diğerlerine an
cak; ( 4 500) kuruş veriliyor. Mesele yalnız o mu
rakıbın mevkii, sıfatı, haiz olduğu kudret hasebiyle 
kendisine verilmesi lâzım gelen maaşlarıdır. Vehbi Bey 
buyjurdularki, her sene kadrolar da böyle birşey yap
mak doğru değildir. Çok doğrudur. Vekâletler için 
hiç şüphesiz bu böyledir. Fakat Divanı Muhasebat, 
eski Divanı Muhasebatın ihyası sureti ile teşkil edil
miş değildir. Meclisi Âlice yeni bir kanun ile yeni 
bir | şekil verilen Divanı Muhasebat henüz teessüs 
ve kadrosunu tamamı ile ikmal etmemiştir ve ondan 
dolayı bir teklifatı yapmıştır. Yeni kararname yazıl
dıktan ve yeni talimatname ile vezaif tespit olun
duktan sonra elbet Divanı Muhasebat talepte bulu
nacaktır. Maliye Vekili Beyefendi murakıpların eski 
ma^şatı ile yeni maaşatını tetkik ve mukayese edelim 
buyurdular. Arz ettiğim gibi eskiden Divanı Muha
sebat yalnız devairi askeriyeyi murakabe etmemek 
şartı ile Istanbuldaki devairin hesabatını tetkik eder 
ve yalnız merkezde vize yapardı ve bunu da Divanın 
mümeyizleri yaparlardı. Onlar Heyeti Umumiye ma
hiyetinde bulunur ve Heyeti Umumiyenin emri al
tında ifayı vazife ederdi. Fakat bugün taşraya gön
der* liginiz ve murakıp dediğiniz zat Heyeti Umumi
yenin haiz olduğu tam salâhiyeti kendisine terk et
mekte olduğumuz bir ferttir. Efendiler! Burada her
hangi bir Vekilin göndermiş olduğu bir emri itayı 
bir İtetkik ile muhalif ve Muvafıkı kanun olup olma
dığım nasılki aklımız erdiği kadar muhakeme ede
cek ve bir karar vereceksek taşraya göndereceğimiz 
murakıp dahi bu salâhiyeti haizdir. Binaenaleyh 
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onun ne kudret ve salâhiyette ve ne ihtisasta olacağını 
heyeti celilenizin takdirine arz ederim. Bilmemki, es
ki ile şimdiki Divanı Muhasebat murakıplarının mu
kayesesi ne derece doğru olabilir. Eskiden Divan 
mümeyizlerinin maaşları Hasan Fehmi Beyefendinin 
buyurdukları gibi iki bin kuruş idi? Çünkü bir he
yetin mümeyyizedir. Heyeti Umumiye mahiyetinde 
çalışır bir adamdı. Bugün murakıbın, Meclisi Âlinin 
kabul etmiş olduğu kanun mucibince Divanı Muha-
sabata verilmiş olan murakabe salâhiyetini ve taşra
da yapılacak murakabe salâhiyetini Heyeti Umumi
yenin haiz olduğu salâhiyeti haiz mütehassıs bir adam 
olması lâzım gelir. Bunun müfettişten geri addedil
mesi için ne gibi esas varsa lütfen izah buyursunlar! 

Varidatı murakabe meselesine gelince: Efendiler! 
Vekil Beyefendi buyurdularki, böyle birşey tanımıyo
rum. Varidatı murakabe için Divanı Muhasebatın 
salâhiyeti varsa göstersin. Divanı Muhasebatın tetki
ki hesap raporlarında muhasibin gerek kabzetmiş ol
duğu varidattan ve gerek tediye etmiş olduğu para
lardan dolayı muhakemesi icra olunur. Şimdiye kadar 
böyledir. Varidatın tahakkukunda yolsuzluk mu var
dır, fazla olarak mı kabul etmiştir? Her iki cihet tef
rik olunur. Her iki cet hakkında da rapor verilir. 
Kaldıki Meclisi Âlinin Yeni Divanı Muhasebat için 
kabul etmiş olduğu birinci maddenin içerisinde sarih 
olarak bilumum varidat ve mesarifatı devleti mura
kabe etmek suretiyle bir Divanı Muhasebat tesis olun
muştur deniyor. Divanı Muhasebatın, varidatı Devle
tin murakabesi ile mükellef olduğuna zannediyorum 
ki, bu cevap kâfidir. 

VEHBİ BEY (Karesi) ^- Efendim! 1 200 kuruşla 
aldığınıza bilâhare kaç kuruş maaş verdiniz? 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY (De
vamla) — (2 000 - 2 500) kuruş. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yüz de kaç misli zam 
edilmiş oldu? 

FUAT BEY (Devamla) — Yüzdesini hesap et
medim. Yalnız varakai imtihaniyesini tetkik ederek, 
ihtisasını nazarı dikkate alarak yapıyorum. Mektebi 
Mülkiyeden mezun imtihansız olarak alınan efendiler 
vardır. Bugün zatıâliniz raporları tetkik buyurdunuz. 
Raporlarda mazharı takdir olacak bir eser varsa, bu
gün sarih olarak bu kürsüden arz ediyorum, Ankara-
daki, murakabe heyetinde bulunan ve en eskisi 6 - 7 
aylık olan mülkiyelilerindir. Raporlar eldedir. Bina
enaleyh bu ihtisaslara eğerki, değerleri varsa bu 
para heder olmamış verilmiştir. Eğerki, heder oldu
ğunu iddia ediyorsanız mesuliyetini kabul ediyorum 
efendim. (Bravo sesleri), alkışlar, kâfi sesleri. 
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ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Söz istiyorum. 

REİS — Efendim! Hükümet namına mı? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Tabiî, 
tabiî. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Arkadaşlar! Usul ve kavaidi maliyenin 
mahfuziyeti ve mazbutiyeti üzerinde ne derece salâ-
betkâr olduğumu Heyeti Celineniz yakından bilir. Bir 
mazi vardır, gerek birinci ve gerek ikinci Büyük Millet 
Meclisi zabıtnameleri vardır. Bunlar en büyük şahit
tirler. İşi iş olarak mütalâa etmek ve işe, maslahat 
neyi icabediyorsa, ona göre bir istikâmet vermek lâ
zım gelir. 

Derhatır buyurulurki, 1340 senesi Bütçesi müza
kere edilirken, Divan da murakıp teşkilâtı mevzuba
his olurken kablelsarf vizenin bizim memleketimizde 
bugün mevcut olan ve halen mevkii meriyette bulu
nan Usulü Muhasebatı Umumiye Kanunu ve Divanı 
Muhasebatın vazifesini ve sureti icrasını ifade eden 
kararname ve merbutatı ve onun bu teşkilât ile bü
yük bir fayda temin etmeyeceğini ve edemeyeceğini 
Heyeti Celilenize arz etmiştim. Hatta iyi hatırımda-
dır; Reşat Bey arkadaşımızla burada uzun uzadıya 
teatii efkâr ettik. Bu ideal bir teşkilâttır. Fakat son 
kademeye birden gidilemez. Efendiler! Meclisi Âliniz 
kablelsarf vizeyi arzu etti, teşkilât yaptı. Efendiler! 
Muhasebe! Umumiye Kanunu bütçe tanzimindeki 
usuldür. Sureti sarfa dair sair kavanini ve Divanı Mu
hasebatın kararnamesini o esasa göre tayin buyurdu
nuz mu? Hayır efendiler! İşte iltibas buralardan çı
kıyor. Binaenaleyh bir Divanı Muhasebatın lüzumu ne 
kadar faydalı ise o Divanı Muhasebatın icra ve ifa 
edeceği vazife ve temin edeceği murakabe de mem
leket için de elzem olan icrayı tehir ve tavik etmemesi 
lâzımdır. İcranın tehirinden tevellüt edecek mahaziri 
azimeye karşı Divanı Muhasebat gayri meshul bir 
vaziyettedir. Mesul olan efendiler, Hükümettir. Heye
ti Celilenize ve bütün millete karşı herhangi bir vazi
fenin ifa edilmemesinden veya ifasının teahhurundan 
mütevellit natayice karşı hesap vermekle mükellef 
icra heyetidir. Binaenaleyh murakabe kablelsarf ya
pılsın, faydalıdır. Fakat nasıl yapılsın? Her iki şerait 
altında yapılsın. Bu kanunlar mütenazır yapılmalıdır. 
Eski kanunlarla efendiler kablelsarf vizenin kavanini 
meyçude.. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hayır efen
dim, hayır! 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
söylüyorum. Kanaatimdir, mütalâatı mıdır, Hükü
metin fikridir. Zatıâliniz de teşrif eder, buradan söy
lersiniz Feridun Fikri Bey. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Hakikat 
daima müncelidir. 

ALİ SAHİP BEY (Kozan) — Feridun Fikri Bey 
bugün maliyeci oldu. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De
vamla) — îşte kablelsarf vize kavanini mevcude esa
sına göre tanzim edilmedikçe bu iltibaslar, bu teşeb
büsler her zaman olacaktır ve olmaktadır. Kablel
sarf vizeyi temin eden Fuat Beyefendinin söyledikleri 
gibi Meclisi Âli tarafından müntehap bir mahkemei 
hesabiyeye tevdi edilen vazife ve salâhiyeti onun ta
rafından mansup İzmir'de, Erzurum ve Adana'da bu
lunan tek bir murakıp haizdir, yolundaki beyanatına 
hiçbir zaman iştirak edemeyiz. Mahkemei Hesabiye-
nin salâhiyeti başkadır. Mürakioinin başkadır. Müra-
kibin salâhiyeti nihayet Divanın nazarı dikkatini cel-
betmekten ileri geçemez. Böyle olmadığı takdirde ve 
eğer Erzurum'da, Van'da, Adana'da bulunan herhan
gi bir murakıp mahkemei hesabiyenin salâhiyetini 
haiz olur ve bu murakıplar da icrayı tehir edecek ka
dar kendilerinde salâhiyet görürse efendiler, o halde 
Mahkemei Hesabiye teşkil etmeye ve Meclisten mün
tehap bir heyetin vücuduna lüzum kalmaz. Herhangi 
bir fert Meclisi Âli namına icrayı murakabe veyahut 
icrayı tenkit veyahut icranın harekâtını tevkif eder. 
Efendiler! Dünyada bundan yanlış bir yol olmaz. 
Murakıbın ismi murakıptır. Fakat bunların mahiyeti 
hakikiyesi tetkik mümeyizidir. Tetkik mümeyizlerine 
geçen sene murakıp namı verilmişse bu kablelsarf 
vize etmesinden mütevellittir. Fakat bu vize ederken 
Divan Heyeti hesabiyesini yani mahkemei hesabiye
nin ve Divan Heyeti Umumiyesinin salâhiyeti kadar 
salâhiyetle mücehhezdir diye iddia edilirse bendeniz 
bundan daha bâtıl bir nazriye tasavvur edemem. Eğer 
Divanı Muhasabat Reisi muhteremi böyle farz edi
yor ve murakıplar da kendilerinde böyle bir salâhi
yet tasavvur ediyorlarsa efendiler! Böyle bir salâhi
yeti biz bilmiyoruz ve tanımıyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Meclis kabul 
eder. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Murakı
bın vazifesi; orada Divan namına tetkikatını yapar, 
nihayet Usul ve kanuna muhalif bir iş görürse Divana 
malûmat verir. Yoksa hiçbir zaman Mahkemei Hesa
biyenin vazife ve salâhiyetini haiz olamaz. 
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Efendiler! Divan murakıplarının maaşatı ne ol
sun? Malumu âlileri senelerden beri her gün şikâyet 
ettiğimiz ve bilhassa bendenizin her vesile ile Heyeti 
Celilenizin nazarı dikkatine arz ettiğim bil muadelet 
meselesi vardır. Vezaifi umumiyei, hidematı umu-
miyei deruhte eden bütün memurinin yekdiğerine 
karşı her şubeyi idarede bir nispet ve bir muadili var
dır. Divan murakıplarının gerek ifa ettikleri vazife 
itibariyle, gerek menşeleri itibariyle ne olabilir? Yani 
miktarı maaş itibariyle, Teşkilâtı devlette mukabili 
ve muadili ne olabilir? Divan Reisi Fuat Beyefendi 
Maliye Müfettişleri ile, Maliye Vekâleti merkez mü-
dürânı ile kısmen defterdarlarla mukayese etti. Çok 
rica eylerim kendilerinden ,eski bir maliyecidir. Ve 
uẑ un seneler muhasebei Umumiye müdüriyetini ehli
yetle, kifayetle idare etmiş bir arkadaştır. Divanda 
tetkik mümeyyizi vazifesini ifa eden fakat kablel-
sarf vize yaptığından dolayı murakıp unvanını alan 
bir zat ile Maliyenin son kademesi olan ve ondan ileri 
bir derecesi bulunmayan birinci sınıf Maliye müfet
tişleri ile nasıl mukayese ettiler? Veyahut bütün Ma
liye teşkilâtı içerisinde bir veya iki makamdan iba
ret olan Muhasebei Umumiye Müdüriyeti Umumi-
yeşi veyahut varidat Müdüriyeti Umumiyesi ile nasıl 

mukayese ettiler? Belki Divan Reisi sanilerini bu ma
kamlarla mukayese etselerdi kendilerine hak verir 
ve kendileri ile beraber olurdum. Fakat bu murakıp
ları bu makamlarla nasıl mukayese ettiler? Bu ma
kamlar teşkilâtın son kademesidir ve müntehasıdır. 
Bir mal memuru altmışbeş yaşına kadar hizmet etse 
ehliyet ve kifayeti de kendisini sevk etse nihayet ola
cağı ya müfettiktir veyahut Muhasebei Umumiye mü
dürüdür. İlerisi yoktur. Murakıp beylerin dünkü maa-
şatt ikinci sınıfların 2 000 birinci sınıfların 2 500 üçün
cü sınıfların 1 750 olduğunu kendileri ifade ettiler ve 
bugün murakıplığa alınan zevatın bundan evvelki 
maaşları ne idi? Üç bin beş yüzden fazla varmıydı? 
Bu sefer dört bin kuruştan alınmıştır. O da henüz 
dört bine nail olmuştur. 

Efendiler: Bütçe meselesinde memurinin miktarı 
maaşları eğer mümkünse tamamen fakat hiç olmaz
sa takribi bir surette muvazeneyi temin edecek bir de
receyi almalı ki, istiğrabı mucip olmasın ve her me
murun kendisine tevdi edilen vazifeyi aşk ve iman 
ile ifa etmiş olsun. Eğer Fuat Beyefendinin tasavvur 
buyurdukları gibi murakıplar mahkemei hesabiyenin 
salâhiyetim haiz veyahut ona yakın bir salâhiyeti haiz 
olaeak olurlarsa o vakit üç yüz Divanı Muhasabat 
vardır. Sorarım, bu teşkilât ve bu şekildeki muraka

be gibi bizden evvel bu işe başlamış olan ve bu zemin 
üzerinde muamelâtını tekemmül ettirmiş herhangi bir 
memlekette bize bir misal gösterebilirler mi? Hangi 
memlekette vardır? 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Maksatları bu 
değildir Hasan Beyefendi! 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Mükerrem 
Beyefendi. İsimlerine ne dersek diyelim, mahiyeti 
mesele murakıpları, Divan tetkik ve teftiş mümeyiz-
leridir. Bu başka bir şey olamaz. Ama, kablelsarf vi
ze yaptıkları için ismine mürakip diyorlar ve bunla
rı defterdarlarla mukayese ediyorlar. Efendim! Def
terdarların vazifesi kadar şümullü ve defterdarların 
vazifesi kadar ağır ve mesuliyetli bir vazife yoktur. 
Efendiler! Defterdarlar yalnız ifa ettikleri vazife ile 
kalmazlar. Mesuliyeti itibari ile memurini Devletin 
- hemen diyebileceğim ki - en talihsiz ve en betbaht 
sınıfıdır. Çünkü her memurda beraatı zimmet asıldır. 
Fakat defterdarın mevzuatı kanuniyemize göre zim-
mettar olmaklığı asıl tanınmıştır. Meğer ki hesabını 
verip de beriyyüzzimme olduğunu kendisi ispat et
miş olsun. Bu kadar ağır ve mesuliyet altına girmiş 
olan ve hem varidatın sureti tahsil ve cibayeti ve sü
rati sarfı ve Maliye Vekâleti noktayı nazarına ve büt
çe esasatına göre muamelâtı umumiyesini ayrıca tat
bik etmek mecburiyetinde bulunan defterdarın vazi
yeti ile, yalnız bütçe noktayı nazarından sarf edilen 
para aslına muvaffık mıdır, evrakı sarfiye Usulü Mu
hasebei Umumiye Kanunununun tarifatına şeklen ve 
zahiren mutabık mıdır? Bunları tetkik eden bir mu
rakıbın vaziyeti arasında çok azim fark vardır. Bu
nu, zannederimki, dünün Muhasebei Umumiye Mü
dürü olan Fuat Beyefendi benim kadar bilirler. 

Efendim: Diğer bir esas üzerine dahi Heyeti Ce
lilenizin nazarı dikkatini celbedeceğim. Efendiler! He
nüz teşkilâtı kanunlarımız yapılmamış olduğuna göre 
her sene bütçe ile bu memurin kadroları üzerinde ye
niden o seneye mahsus bir teşkilât kadrosu yapılmak 
zarureti hasıl oluyor ve mütemadiyen de her sene 
miktarı maaşlar üzerine zemaim icrası lâzım geliyor. 
Efendiler! Elimizde bir Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanunu vardır ve bütçede muvazene esasları vardır. 
Malumu âlileri devlet bütçesinin tanzimini Muvaze-
nei Umumiye Kanunu doğrudan doğruya - devair-
den masraf bütçelerini aldıktan sonra - Maliye Ve
kâletine bahsetmiştir. Ve Meclisi âlinize, bütçeyi tan
zim ve sevk etmek hakkı, Maliye Vekilindedir. Mali
ye Vekilinin bütün mesarifatı devletten ve tediyesi, 
icrası istilzam eden bilumum maaşat ve mesarifat-
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tan imali fikir etmediği ve etmesi lâzım gelmeyen 
bir nokta vardır; o nokta da yalnız Heyeti teşriiyenin 
tahsisatıdır. Yalnız bu nokta üzerinde Maliye Vekili 
sıfatiyle imali fikir etmesi lâzım gelmez. Onun ha
rici bütün masarifatı, devlet bütçesinde tevhit etmek 
ve o esaslara göre bütçeyi tanzim ederek Heyeti 
Celilenize sevk etmek hakkı onundur. Divamn yal
nız mahkemei hesabiye kısmının Meclisi Âliden mün-
tehap olması bu zevata zannederimki, bir sıfatı teş
riiye bahşetmiş değildir. Teşkilât ve Divan bütçesin
deki maaş zamaimi üzerinde Maliye Vekilinin bir fik
ri mahsusus olmaz mı? Bütün memurinin maaşat ve 
devletin muvazenei umumiyesinin hali malisini naza
rı dikkate almak için bir fikri mahsusu olmaz mı? 
Elbette olması lâzım gelir. Arz ettiğim gibi, bütün 
dünyada kabul edilmiş bir esas vardır. Maliye Vekil
lerinin yalnız Heyeti Teşriiyenin tahsisatı üzerinde bir 
fikri mahsusu olamaz. O hususta Meclisler serbesttir, 
hürdür, hiçbir kayda tabi değildir. Onun harici bü
tün teşkilâtın bütün tesisatın ve bütün sarfiyatın mu-
hasebei umumiye kanunu mucibince Maliye Vekilinin 
nazarı tetkikinden geçmesi lâzımdır. Mahkemei he
sabiye Heyeti Celilenizden müntehaptır ve nihayet 
bütçenin murakıbıdır. Fakat Heyeti Celileniz bunların 
miktarı maaşları üzerinde bir karar ittihaz buyurun. 
Bu dahi Muhasebei Umumiye Kanununun kaydı sari
hi haricinde bir karardır. Fakat istediği şekilde bir 
teşkilât yapmak, istediği şekilde maaşlara zammetmek 

ve Maliye Vekilinin bütçe noktai nazarından hiçbir 
muamelâtı olmadan doğrudan doğruya Meclisi Âli
ye teklifatta bulunmak efendiler bir yanlıştır ve sa
kat bir yoldur. Bunda ufak bir muvafakat mülâhaza 
edecek olursanız, yarın büyük iltibaslar zuhur ede
bilir. Derhatır buyurursunuzki, memlekette, Divanı 
Muhasebatın lüzum ve vücudunu Meclisi Âlinize kar
şı esaslı bir surette arz eden ve Müdafaa eden ve 
Teşkilâtın lüzumunda İsrar eden bir arkadaşınızım. 

Bugün dahi bu lüzum ve vucuba kailim. Fakat 
Efendiler; vaziyeti umumiyenizi kanuni olarak tağ
yir ve tebdil etmedikçe bütçe noktai nazarından, ida
re noktai nazarından birtakım teşevvüşat ve iltibaslar 
vücuda getirecek kararla doğru olamaz. Binaenaleyh 
bu teklifatta Maliye Vekilinin muvafakati olmamıştır. 
Çünkü teşkilâtı devlette bütün teadülü ziruzeber ede
cek bir tezayüde elbette muvafakat edemezler. O hal
de bu bütçe nereden geldi? Ninamnamei Dahili mu
cibince, Maliye Vekâletinden böyle bir teklif- gelme
di, Hükümetten de gelmedi, ve Meclisten elli arkadaş 
tarafından bir zan teklifi yapılmadı. Acaba Divanı 

Muhasebat, bütçesini tanzim ederek doğrudan doğ
ruya kendisini bütçenin bir cüzü zan ve farz ettiği 
için mi Meclise gönderdi ve Maliye Vekilinin bundan 
hiç haberi olmadı? Doğrudan doğruya Muvazenei 
Maliye Encümenine gönderdi. Muvazene de bunu 
kabul etti. Efendiler; burada bir sakatlık vardır. Ge
çen sene bütçe tanzim edildikten sonra bir teşkilâtı 
esasiye kanunu kabul etmiştik. Bu teklifleri mevkii 
meriyetten kaldırılan eski bir teşkilâtı esasiye kanu
nundaki sisteme belki uyardı. Fakat halen mevkii me
riyette bulunan teşkilâtı esasiyedeki ruha göre Meclis 
bütçesi böyle birçok memurin ve teşkilâtı ihtiva eden 
bir bütçe halinde gelmesi doğru mudur, yanlış mıdır? 
Zannederim burada dahi hukuku esasiye noktai na
zarından bir iltibas vardır. Fakat bunu tahlil etmiyo
rum. Bu noktai hukuku esasiye mütehassısı olan arka
daşlarımızın nazarı dikkat ve takdirine arz ediyorum. 
Binaenaleyh Divanı Muhasebata murakıp olarak alı
nan beylerin murakıp olmazdan evvel aldıkları maaş 
nedir? Ya mümeyyiz idiler, ya" Maliyede idiler veya
hut eski Divanı Muhasebat mümeyyizlerindendiler. 
Yahut diğer devairde muhasibi mesul veyahut muha
sebeci idiler. Bu maaşları ile geçen sene kabul buyur
duğunuz elli lira arasındaki fark bir ise, iki sene için 
de bu miktar, bu zevatı terfih edecek bir miktardır, 
altmışa iblâğ edildiği takdirde. Vekâletler bütçesinde 
dahi aynı suretle diğer memurini de düşünmek mec
buriyeti vardır. Heyeti Celileniz yalnız Divanı Muha
sebatın murakıplarını değil hidematı umumiyeyi ifa 
eden bilumum memurini düşünmek mevkiindesiniz. 
Bunun için Maliye Vekili Bey çok görüyor, hakikaten 
de çoktur. Bunun elli lira olarak kalması lâzım gelir 
ve çünkü bu maaş aslidir ve biz artık paranın kıy
metini nazarı dikkate alarak maaşı asliler üzerinde 
böyle bihudut tezayüde gitmeyelim. Eğer yapılacak 
bir şey varsa, o zaman tahsisatı fevkalâledeleri üze
rinden umumi bir karar alınır. Efendiler; tasavvur 
buyurunuzki, herhangi gün paramız altın oldu. Efen
diler; soruyorum, tetkik vazifesini gören murakıp 
efendilere ellişer altırt verebilecek misiniz? Hiç bir za
man... Fakat maaşı aslidir, hukuku müktesebe bu 
esastan yürür. Bunu yalnız Divanı Muhasebat mura
kıplarının maaşları dolayısiyle değil, bütün memuri
nin maaşları hakkında söylüyorum. Binaenaleyh Mec
lisi Âlinin bundan evvelki müzakerede nazarı dikkate 
aldığı takrir mucibince murakıpların azami maaşının 
elli lira olarak tespiti muvafıkı hal ve maslahattır. 
Çünkü Fuat Bey de buyurdularki, geçen sene elli li
rayı zaten sarf edemedim. Evet efendiler; sarf edemez
di ve veremezdi. Hakikaten düşünülüyorki, iki bin 
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kuruşu beş bin kuruşa çıkarmak çetin bir meseledir 
ve nihayet müstahak. olan bir kaçına verilebilir. Ge
çen sene elli lirayı sarfetmekte müşkülât çeken Divanı 
Muhasebat, bu sene altmış lirayı sarfetmekte evvel
kinden daha ziyade müşkülât çekecektir. Bütçesi ter
tibatını bu sene ikmal edebilirse memlekette, maliye
cilerden ihtisas erbabı o kadar taşkın ve fazla değil
dir!. Efendiler; elli lira üzerinde geçen seneki teşkilâ
tını ve münhalâtını ikmal eder, atî için umumî bir 
tedbir imkânı olursa o vakit umum meyanında bu ze
vat da düşünülebilir. ' 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Hasan Beyefendi; 
bu; beyanatınız Hükümet namına mı? 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (De-
vapıla) — Evet; 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Hasan Beyefendi; 
hakkı murakabayı Heyeti Celile Divanı Muhasebata 
verdiği halde geçen sene, 1340 bütçesinde inşaat fas
lında beş para olmadığı halde şurada bir mahzeni ev
rak yapılıyor. Buraya verilen elli bin lirayı kim mu 
rakabe edecek? Tabiî biz fazla bir para vereceğiz ki. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Daha buna mümasil birçok 
şeyler vardır. Bir tane değilki. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim; 
bu tahsisat, tahsisatı munzamma olarak Meclisi Âlice 
kabul edildi. Yani usul ve kavaidine tevfikan yapıldığı 
malumu âlinizdir. Bunu iyi derhatır buyurursunuz. 
Binaenaleyh hiç bir tahsisat yokki, yapıldı demek 
dojğru olamaz. (Gürültüler) 

i MUSTAFA BEY (Tokat) — Meclis açıldığı za
man başlamıştı. Tahsisat sonradan alındı. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendiler; 
Mustafa Beyefendinin suallerinin cevabı; eğer bu ic
raat gayri kanuni ise Divanı Muhasebatın mevcudi
yeti o işe niçin mani olamadı? Eğer kanuni ise -ki 
bendeniz o kanaatteyim - Divanı Muhasebat Vazife
sini yapmıştır. Bu bir misal olamaz. Divanı Muhase
bat mevcuttu. 

; MUSTAFA BEY (Tokat) — Bütçe hilafı ve Mec
lisi Âlinin malumatı olmaksızın bu para sarfedilmiş-
tir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
maaşta haddi azami «50» lira buyurdunuz. Fakat 
kajdro hakkında bir şey söylemediniz. Geçen sene bi-
riıjci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf, murakıplarla 
mıjırakıp murakıp muavinlerinin miktarı «100» iken 
buj sene yüz seksene iblâğ edilmiştir. Bu husus hak
kındaki mütalaanız nedir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendim; ben
deniz bütçenin sureti tertibi hakkındaki esasa temas 
ettim ve bu temasla, ne demek istediğimi zannederim 
refiki muhterememım Süleyman Sırrı arkadaşım da 
takdir buyurdular. Bendeniz dedimki, asıl olan bütün 
masraf bütçelerinin Maliye Vekâletinde toplanarak 
bir kül halinde Heyeti Celilenize arz edilmesi icap 
ederken ve bunda yalnız Büyük Millet Meclisinin 
tahsisatı umumiyesi - ki bu maliyece bir kalem ko
nur - müstesna olmak üzere diğerleri üzerinde hakkı 
tetkik ve tahkik kanunen Maliye Vekâletine verilmiş
ken bu lâzımei kanuniyeye riayet edilememesinden 
mütevellit zuhur eden mehaziri arz ettim. Binaenaleyh 
esas hakkında bu teşkilât tamam mıdır, noksan mı
dır, bu teşkilâta kâfi memur var mıdır, yok mudur? 
Bu hususu Heyeti Celileniz tetkik etmiş ve görmüştür. 
Şimdi buna karşı Heyeti Celilenize fazladır veya nok
sandır denilmek bilmem nasıl olur? Fakat esas itiba
riyle bu sistem muvafık bir sistem değildir ve Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanuna muvafık olmayan bir 
usuldür. 

REİS — Musa Kâzım Efendi; usule dair söz iste
diniz? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Evet efen
dim. 

REİS — Buyurunuz efendim; 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
münakaşanın biraz mevzuu tecavüz ettiğini görüyo
rum. (Doğru sesleri) Münakaşa, murakıp maaşının 
50 veya 60 lira olması hakkında idi ve böyle de
vam etmesi lâzım gelirdi. Halbuki şimdiki müzake
re; murakıpların vazife ve salâhiyetinin hududu ne 
olmak lâzım gelir? Kablessarf mı vize edecektir, 
yoksa badessarf bir mahkemei hesabiye gibi mi 
muamele edecektir? Şeklinde inkilâp etti. Şimdi öyle 
zannadeyörumki, bir prensip meselesinden münaka
şalar tahaddüs etmiş bulunuyor. Bendeniz bu mü
nakaşayı zait görüyorum. Divanı Muhasebat teşkil 
edilmiştir. Evvel ve ahir bunun bir kararnamesi, bir 
kanunu vardır. Orada murakıpların vazifesi ne ise 
Divanı Muhasebat onu tetkik eder. Eğer bu gayrı 
kâfi ise Hükümet, Meclisi Âliye bir kanun lâyihası 
getirir. Yoksa bütçede murakıp maaşatı hallolunur-
ken murakıpların vazifesi şu idi, bu idi demek doğ
ru olamaz ve bunu bir mesele şekline sokarak hal
line kalkışmak da doğru değildir. Şimdi böyle me
sele halletmeyelim. (Çok doğru sesleri) Eğer halline 
kalkışacak olursak, bu mesele zabta geçer. Ledelhace 
ya hükümeti, yahut Divanı Muhasebatı zaafa dü-
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çar eder. Bunun için ne Divanı Muhasebat Reisi 
Fuat Beyin murakıpların vazifesi şu idi, bu idi de
diğini kabul ederim ve ne de Hasan Beyefendinin 
bu kürsüden vaki olan beyanatını kanun diye 
kabul ederim. (Çok doğru sesleri) Elde bir kanun 
vardır. Onun ahkâmı sarihası ne ise onun tatbiki 
kanaatindeyim. Binaenaleyh Divan da, Hükümet de 
serbesttir. Bu hususu Meclisi Âlinin böyle kabul ede
ceğini zannediyorum. Şimdi bir de bütçe meselesi.. 

FERİT BEY (Çorum) Efendim; bu, usul hak
kında olmuyorki. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Müsaa
de buyurunuz efendim; bir de bütçe meselesi var-
dırki, Maliye Vekâletinden geçsin mi, geçmesin mi? 
Meselesidir. 

FERİT BEY (Çorum) — Usul hakkında söyle, 
bu usul hakkında değil ki, 

MUSA KÂZIM EFENDİ (devamla) — Usul 
hakkındadır efendim; (devam seslen) Bu Teşkilâtı 
Esasiye Kanununa mugayirdir. Divanı Muhasebat 
Heyeti Celilenizden müntehap oldukça, Heyeti Ce-
lilenizden müntehap Heyete merbut memurinin kad
rosu, vazifesi, bütçesi Divanı Muhasebat tarafından 
tanzim edilmesi lâzım geiir. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu bunu icap ettirir. Aslı buradan müntehap, tefer
ruatı ise hariçten tedvir edilebilir mi? Hükümet iste
diği şekilde tasarruf ederse Divanı Muhasebat mef-
fuç bir hale gelir ve bundan da bir faide memul 
olamaz. Binaenaleyh bütçesi Muvazenei Maliye En
cümenine gelmiştir. Muvazenei Maliye Encümeni de 
onu kabul etmiştir. Zannediyorumki, bütçe hakkında 
ki sarahat ve salâhiyet tam ve şamildir. Bunda ta
mamen mutabıkız. Fakat mademkj Meclis bundan 
müstesnadır. Tesir ve teessürden azade kalması icap 
eder. Binaenaleyh Meclisi Âlinizden müntehap Di
vanı Muhasebatın aslı nasıl Meclisi Âlinize merbut 
ise furuu ve kadrosu itibariyle de Meclise merbut 
olmalıdır. Memurini itibariyle, bütçesi itibariyle Mec
lise tabi olması ve tesirattan azade olması lâzımdır. 

Şimdi murakıpların maaşı ne olması lâzım ge
lir? Ben murakıbın vazifesini o kadar iyi bilmem. 
Mütehassıs zevat burada beyanatta bulunurlar. De-
recei kudreti maliyeleri, vazifeleri itibariyle ne ol
mak lâzım gelirse 50: 60 her ne ise ona taraftarım. 
(Alkışlar). 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim; bende
niz kürsüye çıkmasam da olurdu. Çünkü Musa Kâ
zım Efendi Hazretleri benim serdedeceğim muta-
laatı gayet vakıfane ve daha güzel izah buyurdular. 

Yalnız bendeniz Hasan Bey izahatta bulunurken, hü
kümet namına mı beyanatta bulunuyorsunuz? Dedim 
o da kemali cesaretle evet dedi. İşte onun için kür
süye çıktım. 

Divanı Muhasebat Heyeti Celilenin bir cüzüdür 
ve bizim namımıza murakabe edecektir. Musa Kâ
zım Efendi Hazretlerinin buyurduğu gibi onun te
sirden hali kalması lâzımdır. Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun yüzüncü maddesini burada bir defa oku
yayım. «Büyük Millet Meclisine merbut ve devletin 
varidat ve masarifatını kanunu mahsusuna tevfikan 
murakabe ile mükellef bir Divanı Muhasebat mües
sestir.» Deniliyor. Bunu bizim namımıza murakabe 
edecektir. Maaşattaki teadülden bahsettiler. Fakat 
bizim cüzümüzü tenkit ettiği için bendeniz kabul et
miyorum. . Heyeti Âliyeniz namına bizim cüzümüzü 
hiç kimse tenkit edemez. Onun için Millet Meclisi 
nasıl müstesna bir mevkide ise onun namına mura
kabe eden bir heyet de öyle müstesna bir haldedir. 

, Murakabe meselesine gelince; bakınız efendim; 
şu metin onu da izah ediyor. «Kanunu mahsusa tev
fikan murakabe ile mükelleftir» Hasan Fehmi Bey
efendi kanunu mahsusu mu tenkit ediyor? Oradaki 
ahkâm nakâfi ise bir teklif ile gelebilirlerdi. Hükü
met sıfatiyle değil, hattâ bir mebus sıfatiyle gelebi
lir ve şu kanundaki ahkâm zayıftır, böyle olması lâ-
zımgelir, diyebilirdi. Fakat ortada böyle bir ka
nun varken bunun uzun uzadıya münakaşaya değer 
bir yeri olmadığını da arz ederim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — 
Efendim Ali Şuuri Bey biraderimiz Divanı Muhase
batın, Meclisin bir cüzü olduğundan ve Meclisten 
olan bir Heyetin nasıl olurda Hasan Bey tarafından 
tenkit edildiğinden hayretle bahsetmişlerdir. Hükü
met kimdir efendim? Onu sormak istiyorum. Hü
kümet sizden değil midir? Divanı Muhasebat sizden
dir de hükümet sizin yabancı bir uzvunuz mudur? 
Divanı Muhasebat sizin tarafınızdan murakabe ifa 
ediyorsa Hükümet kimin tarafından ve kimin na
mına ifayı vazife etmektedir. (Alkışlar) Rica ederim 
beyefendiler; Hükümet, Meclisi Âlinizin Hüküme
tidir ve icraatı sizin namınıza yapmaktadır ve tahtı 
murakabe ve mesuliyettedir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tefriki va-
zaif esası vardır. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Tefriki vazaif vardır. Heyeti Celilenizin hükümeti 
murakabesi lâyetenahidir, hududu yoktur. Daima 
murakabe edeceksiniz. Heyeti Celilenizin muraka-
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besi altında ifayi vazife eden bir heyetiz, heyeti | 
ipraiyeyiz. Divanı Muhasebat, Meclis namına ifa
yı vize ediyormuş ve hükümet güya yabancı bir uzuv 
imiş de hükümet nasıl Olur da Meclise ait olan bir I 
unsuru tenkide cesaret göstermiş? Rica ederim, ten- I 
ltit hususunda bu kadar müteassıp olan zatıâliniz, hat- I 
ta Meclisi Âlinizin bir uzvu sıfatiyle, Divanı Muha- I 
sebat hakkında ufacık bir tenkide derhal tahammül I 
edemediniz ve itiraz ettiniz. Doğru değildir. Anlıyor- I 
sunuz ki, hatta zatıâlinize tevcih edilmeyen, dolayı- I 
siyle kendi üzerine aldığınız bir tenkitten fevkalâde 1 
müteessir oluyorsunuz. I 
! ALÎ ŞUURt BEY (Karesi) — Heyeti Celile na

mına söyledim. I 
ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Yani tenkidi pek 

kolaylıkla kabul edemeyeceğinize dair Meclisi Âli 
huzurunda gayet kolay bir misal gösterdiniz. Mec
lisi Âlinizin bir uzvu ve Meclisi Âlinizin mazharı 
itimadı olan fbir vekili sıfatiyle Hasan Bey veya 
Heyeti Hükümetten herhangi birisi de Divanı Muha
sebatın herhangi bir harekâtını Meclisi Âliniz huzu- I 
itanda tenkit etmek hak ve salâhiyetine maliktir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tenkit de
ğil, 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Beyefendi hazretleri; zatıâlinize de cevap vereceğim. 
Bundan evvel zatıâlinizde bilfarz Erzurum'da veya 
Van'da bulunan bir murakıbın Meclisi Âli namına 
ifayi vazife edeceğini ve Meclisin bunu kabul ede
ceğini söylediniz. Meclis namına çok fazla sözler 
söylüyorsunuz. O tabiatınızı biraz daha tashih ede
cek olursanız daha iyi olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kanaatimi 
söylüyorum. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
Kanaatinizi söyleyebilirsiniz. Meclis bunu kabul 
öder mi? Etmez mi, bu ayrıca Meclisi Âlinin karar 
yereceği bir iştir. Eğer Meclisi Âli zatıâinizin ta
savvuru veçhiyle Van'da, Erzurum'da veya her hangi 
bir yerde bulunacak olan bir murakıba Meclisi Âli 
namına ifayı murakabe etmek hakkım verirse ve 
onun harekâtından dolayı bir mesuliyet tereddüp 
edecek olursa onun mesuliyetini kim deruhte ede
cektir, soruyorum? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kablessarf 
tize esası ne olacaktır? 
! BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 

Kablessarf vize esası lâzımdır, zaruridir, fakat bir 
mahkeme! hesabiye meselesi de vardır. Bendeniz 1 

I bu bahse girişmek istemiyorum. Bu hususta Musa 
Kâzım Efendinin fikirlerine iştirak ediyorum. Fa
kat her hangi bir memur Meclisi Âli namına ifayı 

I vazife eden Divanı Muhasebatın mahkeme salâhiye-
I tini istimale kıyam edecek olursa bu mesuliyet kime 
I raci olur? İfrat ve tefritten tevakki etmek ve doğru 
I yolu bulmak lâzımdır efendiler; 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Vize mese-
I leşidir efendim. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — 
I Zatıâlinizin mütalâası şudur ki, her hangi bir mura-
I kıp Meclisi Âli namına ifayi vazife eden mahkemei 
I hesabiyenin salâhiyeti kanuniyesini haizdir. Bu, na

sıl olur? 
Hasan Beyefendinin mütalâası da buna aittir ve 

I zannederim Heyeti Celileniz de bu mutalaatı kabul 
edecektir. Binaenaleyh Divanı Muhasebattan bahse
derken Divanı Muhasebatın Heyeti Celileniz tarafın
dan müntehap olduğu ve Heyeti Celilenize daha yakın 
bulunduğunu gösterecek ve Heyeti Hükümetten bah
sederken adeta yabancı bir unsur gibi, Heyeti Celi
leniz haricinde bir heyet gibi telâkki edilecek ifada-
tı kabul etmek istemiyorum, nazarı dikkatinize arz 
ediyorum. Bendeniz zannediyorum ki Heyeti Hükü
met Meclisi Âli dahilinden teşkilâtı esasiye kanunu 
mucibince intihap olunmuş ve itimadınıza mazhar 
olmuş ve her vakit iskat, tadil ve İslahı Heyeti Ce-
lilenizin kararına menut bulunmuş olan bir Heyeti 
icraiye hiç şüphe yokki, Divanı Muhasebattan daha 
ziyade Heyeti Celilenize yakındır. Heyeti Celilenizin 
azayı mütemmimesindendir. (Alkışlar.) 

REİS — Efendim; daha sekiz, dokuz kişi söz is
temiştir. Kifayet takriri de vardır: 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. Mu-

vazenei Maliye Encümeninin ahiren tanzim ve tadil 
ettiği mazbatanın reye konmasını teklif ediyorum. 

Çorum 
İsmail .Kemal 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, son söz Mec
lisindir. Hürmet ettiğim Fethi Beyefendi hazretleri 
müteessir olmasınlar. Onun için Meclis namına bir 
kişi söz söylemek ister. Belki bendeniz söyleyeceğim. 

REİS — Efendim; bu hükümetin bütçesi değil
dir. Meclise merbut bir bütçedir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Her ne olursa olsun 
bir bütçe müzakere edildi mi son söz Meclisindir. 
Encümen söz istiyor, hiç olmazsa Encümen söyle-

1 sin. 
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ENCÜMEN NAMINA FERÎT BEY (Çorum) — 
Efendim; bendeniz gayet kısa söyleyeceğim. Çünkü 
Hasan Beyefendinin beyanatına bazı rüfeka icap eden 
cevabı vermişlerdir. Divanı Muhasebat bütçesinin 
Meclis bütçesinden olup olmadığı bir içtihat mesele
sidir. Biz geçen sene yapılan ve bu sene de bize geti
rilen bütçelere nazaran Riyaseti Cumhur, Divanı Mu
hasebat ve Meclisi Âli bütçelerini bir kül olarak ka
bul ettik ve bittabi Musa Kâzım Efendi Hazretleri
nin buyurdukları gibi fer'in asla tebaiyetini nazarı 
dikkate alarak Divanı Muhasebat kadrosu için Hükü
metin mütalâasını almaya lüzum görmedik. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Lüzum gördünüz mü? 

FERÎT BEY (Devamla) — Görmedik. Fer'in asla 
tebaiyetine binaen Hasan Beyefendinin bir noktada
ki endişelerine cevap vereceğim. «Meclisi Âli bütçesi 
yalnız Heyeti teşriiyeye muhtastir, şu veya bu nam 
altındaki teşkilâtı dairei şümulüne alarak kesbulvu-
sat etmesi doğru değildir ve kanun yapmak ve tek
lif etmek hakkı Meclisi Âlinindir» mütalâası varit 
değildir. Hasan Beyefendiyi en ziyade duçarı endişe 
eden şey, Divanı Muhasebatın da doğrudan doğru
ya bütçesini tanzim etmek veyahut kendisinin Heyeti 
Celile tarafından riıüntehap olması itibariyle teklifi 
kanunide bulunmak hakkı olup olmamak meselesi
dir. Bunda hiç endişeye mahal yoktur. Çünkü Teşki
lâtı Esasiye Kanunu diyor ki; Mebusan ile Heyeti 
Hükümet teklifi kanunilerde bulunur. Mademki, sa
rahat vardır. Onun mukabelesinde artık delâlete iti
bar yoktur. Binaenaleyh bir heyet vücuda gelmiştir. 
Bunlar Meclisi Âliden müntehaptır ve Meclisi Âli
den müntehap olması itibariyle Divan bütçesi, Meclisi 
Âli bütçesi mütemmimatındandır, gibi mütalâat vâ  
ridi hatır değildir. Teklifi kanuni yapar mı, yapmaz 
mı? Meselesi mevzuubahis değildir. Fakat Heyeti Ce-
lileniz derse ki, Divanı Muhasebat Meclisin hakkı mu
rakabesini icra eden bir vasıtadır. Murakıplar yalnız 
bu murakabe sıfat ve salâhiyetini istimal eder. Fakat 
teşkilâtını ayrıca yapar ve Meclis bütçesinden ayrıca 
tutar. Buna kimse bir şey demez. Fakat zannediyo-
rumki, yine Musa Kâzı mEfendinin buyurdukları gi
bi Meclisten müntehap bir heyetin ferî olan memu
riyeti Hükümete, berikilerini Meclis bütçesine almak 
doğru bir netice veremez ve Divanı Muhasebatı mef
luç kılar. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Kim vize ede
cek? 

FERÎT BEY (Devamla) — Şimdi murakıpların 
vaziyeti meselesinde Hasan Beyefendi Divanı Muha

sebat Reisinin ifadatını biraz hararetle dinledikleri 
için orada murakıpların vazaifi hakkında verdikleri 
izahattan onların da birer mahkemei hesabiye vazi
yetinde olduklarını istidlal ettiler. Halbuki Divan Re
isinin maksadı bu olsa gerek. 

ZİRAAT VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ BEY (Gü
müşhane) — Aynen cümleleri kaydettim Ferit Bey; 
zaten bu mesele oradan inbias etti. 

BAŞVEKİL ALÎ FETHÎ BEY (İstanbul) — Ne 
imiş? Maksadı tefsir ediniz. 

FERÎT BEY (Devamla) — Vaktiyle Divanı Mu
hasebat murakıplarının vaziyetinde bulunanlar Di
vanı Muhasebat mümeyyizleri idi. Bu mümeyyizler 
sarfiyatın Usulü Muhasebei Umumiye Kanununa tev
fikan evrakı müsbitesini kaydederler. Keza varidatın 
tahakkukata veyahut istinat ettikleri ahkâmı kanuni-
yeye muvafık olup olmadığını tetkik ederler ve bir ra
por verirler. 

Bu rapor Divanı Muhasebata gelir, orada ayrıca 
tetkik edilir, mahkemei hesabiye olan Divanı Muha
sebat Heyetine verilir. Orada tetkik edilerek hükme 
raptedilir. Fakat bu, sarfiyattan sonra şimdi kable-
sarf vize usulünü kabulde istihdaf, edilen gaye, yine 
Hasan Beyefendinin hatırlarında olsa gerektirki me
murini maliyenin, bilhassa muhasibi mesullerin va
kit ve zamamyla işlerini intaç etmek ve bunların me
suliyet hesabatı veya ademi mesuliyeti vaktiyle te-
beyyün ederek hem muhasibi mesulleri bir dertten 
kurtarmak hem de Hükümetin tahsili icap eden ımt-
lûbatı zuhur ederse bunları tahsil için vakit bulabil
mek esasına müstenittir. Beyefendiler; Malumuâli-
nizdirki, 1334 senesinde mütareke olmuş ve ve 1335 
senesinde Cidali Milli başlamıştır. 1335 senesi zar
fında 1313 senesi hesabını Divanı Muhasebat mü
meyyizleri tetkik etmekteydi. Bunun ne vakit tet-
kikatı bitirecekler, ne vakit Divanı Muhasebata ge
lecek, ne vakit o mesul hakkında bir hüküm istihsal 
edilecek ve zimmeti taayyün ederse ne vakit tahsil 
edilecek? On sene geçer. Bir Muhasibi mesul Kon-
yadan kalkar, Diyarbekire gider. Diyarbekirden kal
kar, Dersime gider. Ondan sonra hesabı kendi giya-
bında rüyet edilir ve İhtimal ki beraetı tahtı temine 
alınabilecek olan bu adam gaybubetiyle ademi müda
faası neticesi olarak mahkûm olur ve zavallı ölmüşse 
evlâdından, eytamından para tahsil edilir. Binae
naleyh Divanı Muhasebatta kablessarf vize usulünü 
ihdasetmekteki maksat iki sebebe müstenittir, iki 
menfaati celbetmek içindir. Biri muhasibi mesulleri 
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bu dertten kurtarmak, diğeri de Hükümetin hakiki 
zimematını tahsil edebilmektir. 
' ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü

müşhane) — 1339 senesi nihayetine kadar olan hesa-
batı kanunla Maliyeye devrettiğimizi derhatır bu
yurunuz. Yani Divanın vazifesi üç yüz kırk senesin
den başlar. 

FERİT BEY (Devamla) Anlıyorum efendim. 
Bin üç yüz kırktan başlamayıp bin üç yüz otuz beş
ten başlasaydı; yine netice bu olacaktı. Bendeniz es
ki usulün sakametinden, eski usulün sekametini Mec
lisi Âli. bugün tashih etse bile yine on sene sonra aynı 
vaziyete düşebileceğinden, bahsediyorum. Yoksa bu
günkü Divanın vazifesine daha gelmedim. Şimdi mu
rakıplar kablessarf vizeye salâhiyettar olunca, fakat 
tekrar ediyorum mahkemei hesabiye salâhiyetinde 
değil, yine tetkik mahiyetinde.. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) - Şu halde birleştik. 

FERİT BEY (Devamla) — Salâhiyettar olunca 
Divanı Muhasebat Reisi Beyefendi demek istediler-
ki sarfiyatı, evrakı müsbitesi tetkik edilmiş bir mad
deyi tetkik, henüz sarfiyatı yapılmamış bir evrakın 
usul ve kavaidi mevzuai Maliyeye ve saireye ve ahkâ
mı hukukiyeye nazaran doğru olup olmadığını tetkik, 
edebilecek kudretinde insanlar göndermek lâzımdır, de-
ıjnek istiyorum. Öteki, hesaba aşına olsa kâfi idi. 
Yani Divanı Muhasebat Reisi demiyorlar ki ve zan-
hetmemki desinler ki, her muhasip, bir mahkemei 
hesabiye salâhiyetinde olsun. Bu olamaz ve olmasına 
imkânı maddi mutasavver değildir. 

Teadül esasatına gelince: Efendiler; defterdarlar
la mukayese doğrudur. Çünkü vaktiyle mevcut 
olan defterdarlarla, bu günkü defterdarlar... 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Vaktiyle daha iyi idi. 
i FERİT BEY (Devamla) — Tabii vaktiyle daha 
İyi idi. (Handeler) Eski defterdarlar şimdiki def
terdarlar arasında biraz fark vardır. Müsaade ediniz 
maksadımı izah edersem ne demek istediğimi anlaya
caksınız. Bendeniz şahsiyetleri düşünmüyorum. Mev
kileri ve verilen maaşları mukayese ediyorum. 

Yoksa defterdarların şahısları şu zamanda da 
İyi olabilir, bu zamanda da olabilir, Şimdi sancak
lar, livalar ilga edilmiştir. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu mucibince teşkilât iki dereceye inmiştir. Biri 
kazalar, diğeri vilâyetler. Binaenaleyh vaktiyle 
muhasebeci unvanı altında istihdam ettiğimiz san
cak muhasebecileri defterdar unvanını haizdirler. 

(Değildirler sesleri) Binaenaleyh eski muhasebeci
lerle şimdiki defterdarların bir kısmı teadül esa
sında müsavidirler. Divanın birinci sınıf mümey
yizleri de bir muhasebeci ile hemayar idi. Şu halde 
defterdarla bugünkü murakıplara verdiğimiz kuv
vetli mevkii de nazarı dikkate alırsak herhalde 
mukayesesi ve teadülü doğru bir netice verebilir 
zannederim. Onun için Encümeniniz bu notai na
zardan mukayeselerde bir mahzur görmemiştir. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Maa
şı nedir? 

FERİT BEY (Devamla) — Maaşına gelince Ha
san Beyefendi altın esasından bahsettiler ve şimdi 
vereceğimiz elli lira maaşı, hali tabiî avdet ettik
ten sonra elli altın olarak bir murakıba verecek 
miyiz, buyurdular. Bu yalnız murakıplar hakkında 
mı varittir? Efendiler; kendilerinin hareketle isti
nat etmek istedikleri en düzgün bütçeler zamanın
da mülâzım namı < altında alınan ve memuriyetin ilk 
kademesini teşkil eden memurinin maaşatı ikiyüz-
elJii kuruştur. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Hattâ 150 ku
ruştu. 

FERİT BEY (Devamla) — İkiyüzelli kuruşla 
aldığımız, bugün bin beş yüz kuruşla istihdam ettik
lerimizden çok kıymetli ve liyakatli idi. Harbi Umu
mi bize öyle gençleri kaybettirmiştir ki, onların yer
lerini doldurmaya imkân yoktur. Binaenaleyh böyle 
250 kuruşla istihdam olunan bir efendiye şimdi 
maaşı asli olarak binbeşyüz kuruş veriyoruz. Hali 
tabiiye rücü edersek buna onbeş altını nasıl ve
receğiz? Niçin Hasan Beyefendi murakıplar hak
kında altını müdafaa buyurdularda, 250 kuruş maaş 
alanlara onbeş lira verilmesini.. 

HASAN FEHBİ BEY (Gümüşhane) — Dikkat 
buyurunuz ki benim bu husustaki mütalâam umu
mî idi. Hususi değildi. 

FERİT BEY (Devamla) — Umumisine de gele
ceğim. Bir kere murakıplar hakkında sorduğunuz 
suali esas tuttuktan sonra umumisine geleceğim. 

AVNİ BEY (Cebelibereket) — Kısa söyleyecek
tiniz, kısası bu kadar mı? 

FERİT BEY (Devamla) — Bitiyor beyim. Encü
meniniz, Muvazenei Umumiye lâyihasını eline aldığı 
ilk günde bütçede ne suretle hareket edeceğini tes
pit etmek için Heyeti Vekileyi müçtemian davet 
etmiş ve teşriflerini rica etmişti. Birinci içtimada 
anlaştığımız noktalar kemiyetten ziyade keyfiyete 
ehemmiyet vermek meselesi olmuştur ve mazba- -
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tai umumiyemizde de arz ettiğimiz veçhile bu teadül 
esasını ve teşkilât kanunlarının ihzarını da temen
ni etmiştik. Hükümet pek muhik cevapta bulundu. 
Dediki, biz esasü surette bugün bir teşkilât kanu
nu vücuda getiremeyiz. Hergün vaziyetimiz müte-
beddildir, teşkilâtımız takarrrür etmiş bir vaziyet
te değildir. Fakat bittabi 1339 - 1338 senesine na
zaran daha hali tekemmüldedir. Kadrolar, kanun 
hüküm ve kuvvetini haiz oldukça, teşkilât kanunu 
mahiyettedir. Bu, Meclisi Âlinin muvafakati istihsal 
edilmedikçe tağyir edilemez. Şu halde bu maksat 
nim bir surette hâsıl olmuştur. Hükümetle Encümen 
ortaya vaziyeti alır, yapabileceği tasarrufatı yapar. 
Buna göre Heyeti Celileye takdim eder. 

İkincisi, maaşat meselesi; Encümenimiz, maaş 
mesailinde mümkün olduğu kadar devair arasında 
teadül esasını düşündü. Nitekim murakıplarla defter
darlar arasında mukayeseyi esas ittihaz ettik. Yalmz 
Hükümet bize bir teklifle gelmişti. Bin kuruşa ka
dar maaşı olanların maaşına bin kuruş ilâvesi su
retiyle bir şey. Bu umumi olmakla beraber verile
cek miktar pek cüzi bir mahiyettedir. Meselâ Kes-
kin'deki tarzı maişetle Ankara'daki tarzı maişetin 
bir olmadığı ve kezalik vilâyetler arasında meselâ 
Konya ile Ankara'mn, Ankara ile İzmir'in, İzmir ile 
Bursa'nın tabiî esarmda tamamiî tetabuk bulunma
dığı için bir kere böyle umumî bir şekilde zam yap
mak, bittabi beklediğimiz memurinin terfihi esa
sına müsait değildi. Bunları mevzii yapmayı dü
şündük. Mevzii yapmakta duçarı müşkilât olacağı
mızı anladık. Binaenaleyh her mevkie göre memuru 
terfih edebilecek parayı vermek imkânı olsaydı; 
milyonlara baliğ olacak bir yekûn zammı lâzım ge
lirdi. Binaenaleyh galayı esar bulunan mahallerdeki 
memurinin maaşı aslilerine biraz zam yapmayı dü
şündük. Bu suretle gördüğünüz farkı zamlar Hü
kümetin terfihi memurin esasına istinaden teklif 
ettiği yedibuçuk milyon liradan hattâ tasarruf etmek 
şartiyle memurinin terfihi esasına müstenittir. 

Efendiler; eski altın esasını bırakabilirdik ve bu
na mukabil tahsisatı fevkalâdeyi tezyit edebilir
dik. Fakat arız olan ahval, tahsisatı fevkalâde ile 
kapatılıyor. Halbuki bugün atının kuvvei iştiraiyesiy-
le 1329 - 1330 senesindeki altın kuvvei iştiraiyesi 
arasındaki fark da nazarı dikkate alınmak lâzım
dır. Binaenaleyh o zaman dört bin kuruş maaş alan 
adama dört bin kuruş altın para verirsek eski altın
la geçirdiği hayatı bugünkü altınla geçiremeyecek-
tir. Bunlar devletin vazifesi hazırası ve istİtaatı ma

liyesi nisbetinde düşünülerek, ariz ve amik tetkik 
edilerek halledilecek bir vaziyettir. Binaenaleyh ge
çen gün Maliye Vekili Beyefendinin birinci sınıf 
murakıpların tenzili maaşatı hakkındaki teklifi na
zarı dikkate alınmış ve Encümene iade edilmişti. En
cümen bunu eliyle değil, birinci sınıfları ellibeşe, ikin
ciyi kırkbeşe, üçüncüyü otuzbeşe indirmek suretiy
le ve daha ziyade tasarrufla ve hiç olmazsa arala
rındaki nispeti muhafaza etmek şartiyle bir şekil 
vücuda getirmiştir ki, bu şekle nazaran senevi 
(7 800) lira maaşattan ve (5 850) lira da tahsisatı 
fevkalâdeden tasarruf edilmek suretiyle ceman 
(13 650) lira taasrruf yapmıştır. Ve Heyeti Celile-
nize arz etmiştir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; Hükümet de Muvaze-
nei Maliye Encümeninin teklifine iştirak ediyor. 

REİS —• Efendim; müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim; yanlış anlaşılmış olan bir iki nokta var, 
onları izah edeceğim. 

REİS.— Hangi nokta yanlış anlaşılmışsa onu 
izah ediniz; 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Efendim; demin maruzatta bulunurken bendeniz 
murakıpların tıpkı müfettişler gibi olduklarını ve 
bulundukları yerde kendilerine tevdi edilen evra
kı tetkik ve hükmetmekte olduklarını söyledim. 
Bu hüküm kelimesinin bugünkü tabirimde bir ilti
bas hâsıl ettiğini anlıyorum. Bu münasebetle mü
saade buyurursanız bir iki kelime ile izah edeyim. 

Divanı Muhasebatın vazaifi ikidir. Birisi kazai, 
diğeri idaridir. Kazai olan kısmı mahkemei hesa
biye tarafından badessarf tetkik ve hesap edilir. 
O meclislerden, o murakıplardan rapor alınır. O ra
porlar üzerine burada tetkik ve fezleke yapılır. Di
vanı Muhasebatın kararnamesinin sarahati dâhi
linde Divanı Muhasebatın münkasem bulunduğu 
üç daire vardır. Orada bir Reis üç azadan mürek
kep bir heyeti hâkime huzurunda muhakeme edi
lir. Salâhiyetini bendeniz değil kanun tasrih et
miştir. Benim bunu başkasına bu şekilde devret
meme imkân yoktur. Kanun sarihtir. Böyle bir şey 
mevzuubahsolamaz. Diğer bir kısmı vardır ki, ka-
zaî değil, idaridir. İdarî olan kısmı kablessarf vize 
muamelesidir. Bundaki tarzı muamele şöyledir. Bir 
murakıp eline gelen bir emri itayı tetkik eder. Ya 
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miıvafıkı kanun görür vize eder, veyahut muhalif I 
görür. Muhalif görecek olursa tereddüt eder, mü
zekkere yazar. Bu müzekkere üzerine dairemizde mü
zakere ederiz. Murakıbın dediği doğru mudur, değil 
midir. Veyahut dairesine gönderecek olursak daire
sinin vereceği izahat üzerine Heyeti Umumiyemiz- I 
de müzakere edilir. Heyeti Umumiye ya eski içtihatta 
ısrar eder veyahut içtihadımızdan nükül ederiz. I 
Onun üzerine son safhada vekili aidi musir olursa I 
o zaman mesuliyet kendisine bırakılır. Deruhtei I 
mesuliyet ettiği, doğrudur dediği vakit tetkikat ya- I 
pârız. Doğru ise o deruhte ettiği mesuliyeti kabul I 
ederiz. Değilse reddederiz. Taşrada murakıba veri-
len salâhiyet işte bu salâhiyettir. Yani idarei umu- I 
miyenin bu haiz oiduğu salâhiyettir. Yani orada 
bir tek murakıp tıpkı bir müfettiş gibi kâğıdı eline I 
alıp; muhalifi kanun mudur, muvafıkı kanun mu
dur? Buna bakacak, her ne ise hükmünü verecek
tir. Muhalifi kanun derse ret takririni yazacak ve 
talimatımız mucibince o ret takririnin bir suretini 
buraya bize gönderir. O. ret takriri üzerine tekrar I 
yeniden tetkikat icra ederiz. Murakıbın mütalâasını 
ya muvafık görür tasdik ederiz veyahut muvafık 
görmez, reddederiz. Bendeniz bu itibarla arz ettim. 
Murakıpların mevkileri hakkında da arz ettiğim 
şeyler bunlardır. Yoksa yanlış anlaşılmasın. Mah- I 
kemei hesabiye filân demedim. 

REİS — Efendim; fasıl hakkında takrirler var- I 
dir. 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebat bütçesinin Maliye Vekili hu

zuruyla yeniden tetkik ve tanzimi için Muvazenei 
Maliye Encümenine iadesini teklif ederim. I 

9 Şubat 1341 
Van Mebusu 

Münip I 

Riyaseti Celileye I 
Bilûmum memurlara mademki zammı maaş yapa

mıyoruz. Divanı Muhasebat Reisleri ile azalarına 
verilmiş olan zamlar tayyolünarak kendilerine I 
1340 bütçesine muhasses mekadir üzerinden maaş 
vbrilmesini ve binaenaleyh 17 nci faslın bu esas üze- I 
rine tadilini teklif eylerim. 

9 Şubat 1341 
Ordu Mebusu 

Hamdi 
HAMDİ BEY (Ordu) — Takririmi geri alıyo

rum. 

—. •• mm 

MÜNİP BEY (Van) — Ben de geri alıyorum. 
REÎS — Takrirlerini geri alıyorlar. Diğer bir 

takrir var o okunacaktır: 
Riyaseti Celileye 

Divanı Muhasebat ve murakıpların vazife ve sa
lâhiyetlerine mütedair reddolunan matalibat ta
mamen hudut haricinde ad ve itibar edilerek bu 
mütalâattan bir hüküm çıkarmak gayri caiz bulun
duğuna karar verilmesini arz ve teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

REtS —" Efendim; zaten bir hüküm verilmemiş
tir. Binaenaleyh takriri Heyeti Umumiyeye arz et
meye lüzum görmüyorum. 

MUSTAFA FEYZİ (Konya) — Efendim; takri
rimi izah edeceğim. Müsaade buyurun. 

Başvekil Bey, Ziraat Vekili Bey, Divanı Muhase
bat Reisi Bey, Maliye Vekili Bey bu divanın mura
kıplarının vazife ve salâhiyeti hakkında ayrı ve 
muhtelif mütalâatta bulundular, aym zamanda Mu
vazenei Maliye Encümeni Reisi Bey de başka bir 
mütalâada bulundu. Şimdi anlaşıhyork'i, Hükümet 
devairi ile icra dairesi arasında bazı tetkikat neti
cesinde herkes kendi tarafını iltizam ediyor. Bi
naenaleyh bugün şu serdedilen mütalâattan her
hangi birine, sevaptır, veyahut hatadır, diye karar 
verecek olursak muvafık olamaz. 

ZİRAAT VEKİLİ HASAN FEHMİ BEY (Gü
müşhane) — Kanun ne ise odur. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Her
kes eski iddialarında sabit kalsın. Bir karar verme

dik. Benim mâruzâtım bundan ibarettir. 
REİS — Efendim; karar hakkında bir şey mev-

zuubahsolmadı. Onyedinci faslı reye koyacağım. 
(132 060) liradır. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

21 nci fasıl vardır. 
Fasıl Lira 

21 Memurini muvazzafa tahsisatı fev
kalâdesi 181 305 

REİS — Efendim; kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Efendim; Divanı Muhasebata ait fa-
sılllar bitti. Başvekâlet bütçesine geçeceğiz. Efendim; 
on dakika teneffüs etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı Celse; saat : 3,25 

m *» 
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ÎKİNCÎ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 3,55 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Müzakerelere devam, edilecektir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
(1/506) 

B) BAŞVEKÂLET BÜTÇESİ : 
R'EÎS — Celseyi açıyorum efendim; Başvekâlet 

bütçesini müzakereye başlıyoruz. Söz Muhtar Beyin
dir. 

A. MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendiler; ben
deniz Başvekâlet bütçesinin tetkikinde, asıl bu mem
leketin en büyük derdi olan ve şimdiye kadar bir ça
resi bulunmayan, maaş alanların vaziyeti elimesinden 
bahsedeceğim. : 

Şimdiye kadar memurlarımıza ve umumiyetle büt
çeden maaş alanlara, ihtiyaçları nispetinde maaş ve
remediğimiz muhakkaktır. Memleketimizin parası, al
tın nispetle tedenni etmiştir. Buna rağmen müstahsille
rin hepsinin hasılatı hâlâ altındır. Meselâ bir rençber, 
beş kile buğday yapıyor idi ise okkasını yirmi para
ya satıyordu. Şimdi filhakika kâğıt para ile satıyor. 
Fakat altın paraya göre istihsalâtının kıymetini artır
mıştır ve istihsalâtını daima altınla mukayese etmek
tedir. Erbabı mesai, kendi ücretini, altın paraya kıya-
sen yükseltmiştir. Yalnız devlet varidatı kâğıt para 
ile cibayet olunduğu için devlet bütçesinden maaş 
alanlara, galayı es'arın tezayüdü ile mütenasip olarak 
para vermek imkânını göremedik ve bu parayı ve
remedik. Binaenaleyh, umumiyetle devlet bütçesin
den maaş alanlar ve bilhassa, memurlarımız hakika
ten zarurettedir. Buna bir çare bulunmak iktiza eder. 
Şimdiye kadar bizim kadar galayı es'ara nispeten ka
zancını bu kadar az bulunduran, yani memurlara ve
rilen ücreti galayı es'arla gayrı mütenasip olarak tedi
ye eden hiçbir devlet yoktur. Diğerleri es'ar yüksel
dikçe o nispette altın paraya yakın yükseltemedilerse 
de, ona yakın tezyit ettiler. Maalesef memleketimiz 
büyük felâket geçirdi. Memurlarda bunu anlıyorlar. 
Mümkün mertebe onların muhassesatı fevkalâdelerini 
tezyit etmeye çahştıksa da maksadı temin edecek bir 

vaziyette değildir. Memurlarımızın kısmı azamı, umu
miyetle sefalet derecesinde zarurettedirler. Onun için 
hükümet, bu sene memurlar için bir zam teklif et
miştir. O zamma da Encümeniniz bir çare bulamadı. 
Bütçemiz müsaade etmedi. (Eccüd minelmevcut) Ka-
idesince mevcut yok ki, verelim. Bunun için verileme
miştir. Yalnız hükümetin teklif etmediği bir şey var
dı ki o da kendi vekillerine zamdı. Encümen az bul
muş. Vekillere yüzer lira zammetmiştir. Bendeniz bir 
mukayese yaptım ve hakikaten teşkilâtımız muktezası 
vekillere de memurin nispetinde zamaim yapılmış mı
dır, yapılmamış mıdır, diye tetkik ettim. Sadrazam 
maaşı İmparatorluk zamanında iki yüz elli lira idi. 
Memurin kanunu mucibince tahsisatı fevkalâde zam
mı ile beraber (485) lira olmak lâzım gelir. Yani (iki 
yüz. elli lira) maaş alan bir imparatorluk sadraza
mı bugünkü zammı maaşla (485) lira almak lâzım ge
lirdi. Şimdi Sadrazamın mukabili olan Başvekilimiz, 
(300) lira. kendi mühassesatını alıyor. (300) lira da bu
lunduğu vekâletten alıyor. Cem'an (600) lira eder. De
mek ki memurların maaşatına yapılan zamaim nis
petinde vekillere de zam tahsisatı veriyoruz ve yüz 
on beş lira da fazla veriyoruz. 

FALÎH RIFKI BEY (Bolu) — O zaman otomo
bil tahsisatını ve masrafını hükümet verirdi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsaade buyuru
nuz efendim. O da doğru değildir. O zamanki bir Mec
lisi Vükelâ kararı ile bu masarifatı vekiller verirdi. 
Bazı vekiller, karar hilâfına olarak bu masrafı, diğer 
tahsisatlarla karıştırmışlardır. Size sabık Nafıa Ne
zaretinin sabık müsteşarı sıfatıyle söylüyorum ki : 
Ben orada müsteşar bulundukça, Harbi Umumi za
manında, benzin ücretini şoför ücretini vekillerden her 
ay peşinen alırdım ve esbabına verirdim. Çünkü : O 
zamanki heyeti vükelânın bir kararı vardı. O kararı ta
mamen tatbik ettim ve harf sektirmedim. Fakat ba
zısı belki vesairesini vekiller temin ederdi. Ekserisinin 
vermediğini bilirim. Fakat usulen vermesi lâzımdır. 
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Hükümeti Milliyenin bidayetinde evvelâ vekil ile me
busun arasında hiç fark gözetilmemişti. İçimizden ta
biî muktedir olanlara vekâlet verildi ve olveçhile va
zifelerini yapıyorlardı ve fazla tahsisat verilmemişti. 
Sonra fazla masrafları olduğu görüldü. Hiç olmazsa 
araba ile gidip gelmelerini temin etmek üzere yüzer 
lira araba parası verildi. Geçen sene bu yüz lira ara
ba parası, iki yüz liraya iblağ edildi. Bu sene aynı iki 
yülz lira araba parası üç yüz liraya iblağ olunuyor. 
Ben isterim "ki bundan sonra on sene sonraki Heyeti 
Vekileye dahil olayım. Çünkü, her sene yüzer lira zam 
ile on senede bin lira zam ile bir vekil olabilirim. Biz 
böyle her senede kendi kendimize zam yaparsak me
murlar diyecek ki : Mebuslar kendilerine ve kendile
rinden olan vekillerine bakıyorlar ve zam yapıyorlar, 
lâkin kendilerinden daha muhtaç olan memurin hak
kında teklif olunan zamaimi reddettiler. Ö zaman 
çok müşkül vaziyette kalırız. Onun için bendeniz; 
başta Başvekil olmak üzere, zaten kendisi teklif et
memiştir, vekillere bu sene yapılan yüz lira zamaimi 
en evvel Başvekil Beyefendi hazretlerinden tenkis 
eder ve hali sabıkına irca ederiz ve evvelce aldıkları 
otomobil masrafı ile iktifa ederler. Zaten, vekiller; 
hiçbir şeref almamak üzere fedakârlık yaparak me
suliyeti kabul etmişlerdir. Zaten büyük bir refaha na
il olmuş kimse yoktur ve böyle büyük bir refah te
min edecek kadar tahsisat veremeyen bu millete, en 
evvel, hüsnü misal olmayı Başvekil Beyefendi göster
sinler. Esasen* bizim vekillerimizin hepsi demokrattır. 
Ne kendileri vekil iken, devletlu, fehametludur ve ne 
de vekillikten düştükleri vakit devletlu, atıfetludur-
lar, vekâletten düştükten sonra da aynı demokratlığı, 
ayhı fedakârlığı gösterirler. Bu suretle bize vermiyor-
laıfsa kendileri de almıyorlar diye bütün memurin söy-
leıjler. Onun için istirham ederim, bütün memurinin 
zammı tenzil edildikten sonra Heyeti Vükelâya ait 
olan bu zammın yapılmasını doğru bulmuyorum ve 
bunun tenzilini teklif ediyorum. 

EKREM BEY (Rize) — Esas itibariyle bendeniz 
Başvekâlet tahsisatı hakkında söylemeyeceğim. Yal-
nıi Muhtar Beyefendinin fikrine iştirak etmiyorum. 

Bugün; bankalarda, şirketlerde hemen hemen mü
dürlerin maaşı yedi yüz, sekiz yüz liradır. Başvekâ
let deyince; bu memleketin en. yüksek idare maka
madır ve memleketin en büyük mesuliyetini omuzla
rına almıştır. Binaenaleyh böyle bir makamın altı 
yüz, yedi yüz lira alması hiçbir zaman çok görüle
mez. Asıl söylemek istediğim nokta budur. Başvekâ
let bütçesinde bir müsteşarlık makamı vardır. Geçen 

sene tahsisatı olduğu halde o makama bir müsteşar 
tayin edilmemiştir. Buna, lüzum mu yoktu? Yoksa 
lüzum var da bulunamadığından mı tayin edilme
miştir? Bendeniz, lüzum olduğuna kaniim. Müsteşar 
deyince benim hatırıma müşavir gelir. Yani Orduda 
Erkânı Harbiye Reisi gibi bir şey. Bendeniz en yük
sek bir makamın böyle müşavirden mahrum olması
nı pek doğru bulmuyorum. Bilhassa şimdiki halde, 
Başvekâlete merbut Evkaf Müdiriyeti Umumiyesi, İs
tatistik Müdiriyeti vesaire gibi ayrı şuabat da mevcut
tur. Binaenaleyh, Başvekil böyle binlerce işler içeri
sine gömüldüğü halde diğer mahamı umur ile tefer
ruatla meşgul olamaz. Oraya behemahal bir müste
şarın tayin edilmesi lüzumuna kaniim. Başvekil Bey
efendinin bu husustaki fikirleri nedir? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (istanbul) — Söy
leyeceğim efendim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; Başvekâlet 
bütçesi münasebetiyle ilk evvel otomobil faslından 
söze başlayacağım. 

Zaman geçtikçe, gün geçtikçe bizde otomobil has
talığı fazlalanmıştır. Meşrutiyetin ilk senelerinde, He
yeti Celilenizin içinden belki tahattur buyuranlar var
dır, Mahmut Şevket Paşa merhuma bir otomobil 
alınmıştı. Bu otomobilden dolayı Mecliste cereyan 
eden patırtı ve gürültü son dereceyi bulmuştu. Yani 
ilk otomobil alındığı vakit. Halbuki; diyebilirim ki 
her Vekâlete, hemen her sene bir otomobil alınıyor. 
Boyası eskidi mi hemen bir yeni otomobil almıyor. 
Şimdi bendeniz, bunun için Heyeti Vekileden bir şey 
rica edeceğim. Onlar da kabul edecek olurlarsa Mec
lisi karşı pek büyük hüsnüniyet göstermiş olurlar. 
Başvekile şahsına münhasır olmak üzere bir otomo
bil ve diğer vekillere de merkezi hükümetin civarın
da bir garajda üç, dört otomobil alınsın. Vekil Bey
ler; otomobillerle nereye gideceklerdir? Meselâ : 
Reisicumhur Hazretlerinin yanına gidece'kseler orada
ki otomobiller daima emirlerine amadedir. Gecele
yin devlethanelerine teşrif edeceklerse yine emirlerine 
amadedir. Bu üç otomobil heyeti umumiyesi itibariy
le Heyeti Vekileye kâfidir. (Otobüs koyalım sesleri.) 
Evet demokrat bir millet için da'ha iyidir. Bu, ben
denizin noktai nazarımdır. İster kabur edersiniz. İs
ter kabul etmezsiniz. İsmen demokrat bulunuyoruz. 
Fakat fiilen o kadar aristokratız ki nasıl söyleyeyim. 

Sonra, bu otomobillerin bir müddeti muayenesi 
yoktur. Askeride çok güzel bir usul ve bir esas var
dır. Herhangi bir eşya, bir nefere verildiği vakit «al 
şu elbiseyi giy; müddeti bir senedir. Al şu fotini giy; 
müddeti bir senedir veyahut altı aydır» derler. 
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Bizdeki otomobiller için bir müddet yok mudur 
efendiler? (İki sene sesleri.) îki sene dayanmıyor. Hal
buki bu otomobiller, nerede seyir ve sefer ediyor? 
Bu, hepinizin gördüğü bir meseledir. Alelhusus ben
deniz hususi surette merak ederim. Şoförlük tahsil 
etmiş ve öğrenmiş olduğum için arz ediyorum ki en 
adi bildiğimiz Ford otomobiller; Trabzon'dan Er
zurum'a senenin yedi sekiz ayında mütemadiyen se
yir ve sefer etmek şartiyle üç sene tahammül ediyor 
vs insan taşıyor. Maliye Vekâletinden, Dahiliye Ve
kâletinden, Başvekâletten hareket eden ve muntazam 
bir şose üzerinde hareket eden bir otomobilin müd
deti, hiç olmazsa yedi sene olması lâzımdır. Heyeti 
Celilenizden çok rica ederim. Bunlara bir müddet ko
yunuz. Eğer bir müddet koymazsanız her sene boya
sı bozuldukça yeni otomdbil masrafı olarak sekiz bin 
lira, yedi bin lira- isteyeceklerdir .• 

Bu esasatı rica etmekle beraber Başvekil Beye
fendi Hazretleri, taksimatı mülkiye esası hakkında 
geçen gün burada vuku bulan beyanatlarında, teşki
lâtı idariyenin. Taksimatı mülkiyenin, memurin kad
rolarının tespiti ve nüfusu umumiyenin tahriri mu
vafık olduğunu söylediler. Ve bu hususta bendeniz 
bütçenin Heyeti Umumiyesini tenkit ederken ma
ruzatta bulunmuştum. 

Arkadaşlar; yapılacak olan tensikatta, memurin 
tensikatında adet meselesinin yani cemiyetin o kadar 
ehemmiyeti olmıyacağını bildirdiler. Halbuki; vilâyet
lerin kadrolarında, alelhusus mal memurları mesele
sinde birçok tasarruf icra edileceğine kanaatim var
dır. 

Teşkilât meselesinde ilk evvel nahiye teşkilâtın
dan başlamak şartiyle, kaza ve vilâyet teşkilâtı yapı
lacak olursa, halkın idaresi cihetinden de, hüsnü tesir 
göstereceğine kaniyim. Yalnız herhangi bir parla
mentoya herhangi bir Heyeti Vekili vaziyette böyle 
bir kanun getirirse bunun kabul edileceğini mümkün 
görmüyorum. 

Bugün memleket küçüldükçe unvanı büyütmüşüz-
dür. Evvvelce 19 vilâyetle idare edilirken bugün yet

miş dört vilâyete çıkmıştır. Görüyorumki, bu şimdi 
hepimize dokunuyor. Heyeti Vekili bunun içinden 
nasıl çıkacaktır? 19 vilâyeti 155 vilâyete indirecek 
olurlarsa ekseriyet ayağa kalkacak, hayır diyecektir. 
Bunun başlıca çaresi; hükümet nevahi teşkilâtını yap
tıktan sonra ona göre kaza teşkilini yapar. Ve her ka
zayı bir dairei intihabiye olarak kabul etmediği tak
dirde hiç bir vakit bu işin içinden çıkamıyacaktır ve 
çıkmanın da imkânı yoktur. 

Sonra Meclisi Âlide görmekle çok memnun ol
duğum bir mesele vardır ki, bütçede azami tasarruf 
gayesini istihdaf buyuruyorsunuz. Bunun için Başve
kil Beyefendiden rica edeceğim. Geçen seneki kad
roya nisbeten bu seneki kadroda üç memur fazlası 
vardır. Bu fazlalığı bu sene de tasarruf edecek olur 
ve Başvekâlet bütçesinde böyle hareket edecek olur
sak diğer bütçelerde daha fazla tasarrufat yapaca
ğımıza kaniim ve malûl gazilere vermiş olduğu
nuz parayı bu suretle çıkarmış oluruz. 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Fazlalık nedir? 
ZEKİ BEY (devamla) — Arz ediyorum. Meselâ 

evrak kaleminde bir müsevvit varmış, iki müsevvvit 
olmuş. Sonra serodacı bir tane imiş, iki olmuş, dört 
odacı altı olmuş, fazla olarak iki odacı daha konul
muştur. Damlaya damlaya göl olur kaidesine tabi 
olunacak olunursa ve her bütçede bu suretle 10, 20, 
30, 40, her ne ise, yapacağımız tasarruf da memle
kete büyük bir hizmet olacaktır. Maruzatım bundan 
ibarettir. Herhalde otomobil meselesinin hallini Meç
lisi Âliden rica ederim. 

REİS — Buyurun Tarık Bey; 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Şimdilik sar

fınazar ettim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; her sene Mec

liste otomobil ve vekillerin maaşına zamaim mese
lesinin mevzuu'bahsolmasını bendeniz doğru bulmuyo
rum. Fakat elbadiazlem derler. Doğru olmaması, 
sebebiyet verenlere aittir. Bendeniz dört beş sene zar
fında ya demokrasi kelimesinin bizim memleketimizde 
kocamış olduğuna veyahut bu kelimenin mânasını 
anlayamadığımıza kani oluyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — En doğrusu bu. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Her vakit buradan 
hâkimiyeti milliye esasatına ve halkçılığa taraftar ol
duğunu beyan buyuran bundan evvelki celsede dahi 
tekrar eden ve fiiliyatı ile de daima bunu ibraz eden 
Başvekil Beyefendi bu noktayı düşünmüş olacaklar 
ki bu noktada teklifleri yoktur. Bizim Muvazened 
Maliye Encümenimiz, -adı muvazene encümeni 
olduğu halde şimdiye kadar muvazenesizlik encüme
ni haline gelen- (hiçbir vakit sesleri) buraya daima 
açık bütçe getirdi. Bütçede bütün tasavvuratımız, 
faraziyatımız, tahminatımız hakiki olduğu halde 9 
milyon açığı var. Halbuki henüz görülmemiş he
saplarımız var. Yani vaz edeceğimiz esasat, âşârın, 
tütünün bu memlekete ne getireceği tecrübe edilme
diği halde tasavvur, tahmin değil tahayyül derecesin
dedir. Bu itibarle 9 milyon açık bizim zannımızdır 
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ve temenni ediyoruz ki dokuz milyonla kalsın. Çün- i 
kü bunun bir de tahsisatı munzamma ciheti var. 
Böyle olduğu halde bizim Encümenimizin bu hatayı 
nasıl kabul ettiğini havsalama bir türlü sığdıramıyo
rum ve bu gidişle görüyorum ki, biz yüksek tabaka, 
bir orta tabaka, bir de aşağı tabaka teşkil edecek 
ve bu tabakalar yekdiğerine nazarı husumetle baka
cak bir vaziyet ihdas edecektir, sınıflar teşkiline gider 
bir yoldur. Bir taraf debdebe ve saltanatlar içinde 
yaşasın, diğer tarafta henüz terfih edilmemiş, arzu
ları tatmin edilmemiş ve tatmin edilmelerine derhal 
imkân olmayan bir sınıf bulunsun. Bu doğru de
ğildir. Vaziyeti göz önüne getiriniz. İmparatorluk 
devrinde değiliz. Hududumuz Basraya filan filan 
yerlere kadar değil. 

Bazı arkadaşlar filan sadrazam şu kadar alıyor
lardı dediler. O sadrazamlar 35 - 40 milyonluk bir 
impratorluğun sadrazamıdır. Biz şimdi nüfusu on 
milyonu ihtiva eden Türkiye Cumhuriyetinin ki Harbi 
Umumî gibi, İstiklâl Harbi gibi birçok felâketlerden 
çıkmış bir milletin hükümeti bulunuyoruz. Onu taa- I 
zuv ve teşkil ediyoruz. Bunda fazla refah veya faz- I 
la saltanat görmek doğru değildir. Bendeniz hükü- I 
met tarafından teklif edimeyen ve her sene yüz lira 
merdivenle çıkılır gibi çıkılan bu paranın şimdiden I 
tayyı için bir takrir verdim kabulünü rica ederim. I 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Arkadaş
lar; bendeniz tarafımızdan müntehap ve muhterem I 
olan vekillerimizi müdafaaten bir şey söylemek isti
yordum ve -bu suretle Muhtar Beye ve diğer arkadaş- I 
lanma cevap verecektim. Fakat bu söyleyeceğim şe- I 
yi, benden evvel burada söyleyen hatibi muhterem 
söyledi. I 

Bazı esbaptan dolayı vekillerimize ikişer yüz li- I 
ra fazla verilmesi hususunda Encümeniniz karar ver- I 
mistir. Vekil Beyefendiler bütçemizin sıkıntısını I 
bildiklerinden ve bütün müntehap ve gayrı müntehap I 
ahalimizin aman tasarruf, aman tasarruf diye bağır
dığını, gerek erkeklerimizin gerek kadınlarımızın I 
dairei intihabiyeme istinat ederek söylüyorumki, dai
ma bana işittirdikleri sesin bu olduğunu ve sizlerin de 
işittiğiniz bu sesleri bilen vekillerimiz, bittaki kendi- I 
leri de işittikleri için, böyle bir teklifte bulunma
mışlardır, geçen sene zammedilen miktar onlara I 
kifayet ediyordu ki, tekrar tekrar maaşlarına yüz li- I 
ra zammını istememişlerdir. Fakat Muvazenei Ma
liye Encümenimiz bir iki celsede fevkalâde gayret
le bazı mesailde tasarruf cihetini iltizam etmiş ve 
bunu hatve behatve müdafaa eylemişti. Bu meselede l 

f her nedense vekil beylere karşı böyle bir cömertlik 
göstermeyi muvafıkı maslahat bulmuştur. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Hayır efen
dim, hayır; cömertlik değil hizmetlerine mukabil... 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Yahya 
Galip Beyefendi; heyeti vükelâdan değilsiniz ve ol
mamanız icap eder. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Muvazenei 
Maliye Encümeni sellemehüsselâm yapmamıştır. 

YUSUF AKÇURA (Devamla) — Vekil Beyefen
diler ki, bizim arkadaşlarımızdır, burada oturu
yorlar. Tabiî bizim gibi muayyen olan üçyüz lirayı 
alıyorlar. Bu eksik gelmiştir. Evvelki sene yüz lira 
ilâve ediliyordu. Bu da eksik geliyor. Yüz lira da
ha ilâve edilmiştir. Daha evvelki sene eksik geliyor. 
Yüz lira daha zam edilmiştir. Bu sene de noksan 
geliyor. Yüz lira daha ilâve ediyoruz. Bu suretle 
Başvekâletin yedi yüze ve diğer vekâletlerin maaşla
rı beşyüz liraya vasıl oluyor. Buna mukabil refikle
rimizden Rize Mebusu Muhteremi dedilerki, frenk 

I bankalarının, müessesatı maliyenin direktörleri şu 
I kadar, bu kadar alırlar. Zannederim ki, bunu bil

meyen yoktur. Herkes bu hakikata vakıftır. Fakat 
o müesseselerin varidat ve masarifi, bütçe açığı ve-

I sairesi de bilmem Ekrem Bey tarafından malum mu
dur, değil midir? Fakat ekserimizin malûmudur. 
Fazla varidatı olan bir müessese elbette kendi mü
dürlerini, kendi işlerini idare edenleri daha müreffeh 
görmek ister. Bizim bütçemizde yalnız bütçeyi na-

I zarı itibare almayın halkımızın vaziyeti hazırai ikti-
I sadiyesini göz önünde bulundurun. Bu tarzda Vehbi 

Beyefendinin tabiri ile saltanatlara, alâyişlere gide-
I cek halde miyiz? (Hayır sesleri) Bu takdirde bende-
I niz yalnız Başvekâlet için söylemiyorum. Bütün 
I vekâletler için söylüyorum. Heyeti Vekilinin teklif 
I ettiği veçhiyle geçen seneden fazla bir zamaime git-
I mememiz vazifemiz iktizasındandır. 

RECEP ZÜHTÜ BEY (Sinop) — Zam yok efen-
I dim; 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Nasıl yok 
efendim? Ona mukabil bilmem otomobillerin susu, 

I busu eksiltilmiştir. 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Altmış lira 

I tenzil edilirse kırk lira kalır. Hesap ediniz. 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Bunlar 
geçen sene olmadığı için zam mahiyetindedir. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) - . S i z öyle zan-
[ nedersiniz. 
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YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Siz öyle 
zannedersiniz, değil. Vaziyet meydandadır. Ne ka
dar sözümü kesseniz efendiler; karşınızdaki söyle
yeceği sözün bir noktasını eksik söylemiyecek bir ar-
kadaşınızdır. (Devam sesleri) (Bravo sesleri) 

Bunun asıl sebebi otomobil imiş. Hacıdoğan'da, 
Hacıbayram'da oturan da işleri için otomobile muh
taç imişler. Haydi öyle olsun. Fakat bu otomobil
leri yalnız kendilerine hasredecek olurlarsa verilen 
ilâveler kâfidir. Otomobiller alelekser vazifei Tesmi
yelerinden olmayan işlere tahsis ediliyor ve o suret
le istimal ediliyor. (Sağdan alkışlar) 

YAHYA GALÎP BEY (Kırşehir) — Pek şayanı 
teessürdür. 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Efendi
ler; bir arkadaşın «damlaya damlaya göl olur, tasar
ruf lâzım» dedi diğer taraftan 'hiçbir hakiki maksada 
matuf olmayan birtakım fazla masrafları kabul et
meye doğru gidiyoruz. Arkadaşlarımızdan birisi pek
âlâ söyledi. Biz zaten bütçemizi tevzin gayesine 
doğru giderken, hâli işfeaa gelmiş olan varidat kıs
mını daha ziyade tezyit etmenin imkânı yoktur. 

İktisadî tezayüde gelince: Bu, zamanlara, sene
lere mütevekkiftir. Bu takdirde masrafı eksiltmek 
mecburiyetindeyiz ve masraftan da tabiî malûl ga
zilerden kesmek, yahut fakir memurlardan veya 
küçük askerlerden kesmek değildir. Bu gibi fazla 
ve lüzumsuz ve sırf istirahatın tezyidi için talep edi
len Vehbi Beyefendinin söyledikleri veçhiyle gerek 
bizim fırkanın, halk fırkasının gerekse bütün ahali
miz... 

MUSTAFA BEY (Tokat) — Burada fırka yok
tur. Olamaz. 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Ben, fır
ka namına söylüyorum. Onun için fırkamın umde
lerine istinat edebilirim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Biz de al
kışlarız. 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Efendiler; 
fırkamızın umdelerinden birisi diyorki, halkın mü
savatı ve arada zaaf husul bulmaması matluptur. 
Halbuki bu tarzdaki gittiğimiz yol ve Vehbi Beye
fendinin pekâlâ altını çizdikleri veçhiyle sınıflar, 
meslekler ve efrat arasındaki ademi müsavatı mucip 
olan bir veçhei harekettir. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Geçen sene ne
ye söylemedin? 

YUSUF AKÇURA BEY (Devamla) — Geçen 
sene de söyledim ve benim ekseri fikirlerim şu saka
lımın beyazlığı gibi eskidir. 
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Efendiler, otomobil meselesinde de her şey mü
zayedeye gidiyor, evvelâ at arabaları ile pek iyi 
gidip gelen rüfekayı kiram sonraları otomobilleri ile, 
o kâfi gelmedi, benzo otomobilleri ile, bu da kâfi 
gelmedi, Amerika'nın bilmem neresinden gelen lüks 
otomobillerle gitmeye başladılar ki, bu da masra
fın tezayüdünü müeddidir. Hattâ bilhassa muhterem 
vekil beylerin sıhhat ve afiyetlerine ve daima hasta
lıktan, paradan, bereden masun kalmalarına çok ta
raftar olduğumdan şuradan, buradan otomobiller 
getirtilerek birçok masrafların davet edilmemesini 
rica ederim. Çünkü bu yüzden birçok vakıalarda ha
dis oluyor. Buradaki yollarda o otomobiller yürür
ken, devriliyor. İçinde bulunan birkaç vekil alt alta, 
üst üste kalıyorar. (Handeler) Binaenaleyh bunu na
sıl diyeyim? - biraz israf diyeceğim - bu masrafın 
vekil beyefendinin teklifi veçhiyle, ve bizim muhte
rem muktasit Bütçe Encümenimizin teklifi hilâfında 
olarak hazfını teklif ederim ve bununla beraber bu 
mesele hakkında ufak tefek maruzatımda vardır. İlk 
evvel bu meseledeki maruzatımın kabulünü bilhassa 
rica ederim. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Muhte
rem efendiler, Başvekâlet bütçesinin heyeti umumiye-
sine dair söz alan rüfekamızdan Muhtar Beyefendi : 
Maaşatta yapılan zamaim altına tekabül etmediği 
halde, müstahsillerin istihsal eyledikleri mevat fiyatı
nın sabıkı gibi yine altın mukabili olduğunu ve bunu 
dikkate alırsak maaşatın da o miktara iblağı lâzım 
geleceğine ilâve ettiler. Bu mesele bütçe heyeti umu-
miyesinin müzakeresi esnasında esasen mevzubahis 
olmuştur. Memurlarımızın bugün hakikaten ihtiyaç
ları derecesinde maaş alamadıklarını teslim etmeye
cek hiç bir kimse yoktur. Encümeniniz; hükümetten 
gelen teklifatı tetkik ettiği zaman bu vaziyeti de pek 
derin bir surette teemmül etmiş, bazı tetkikat icra 
eylemiştir. Fakat neticede asgari bir nispet nazarı 
dikkate alınmasına- rağmen yedi buçuk milyon lira
lık bir farkı göze aldırmaya cesaret edememiştir. 

Eğer bütçemizde halkm lehine, halkın menfaatı-
na, halkın terfihi maksadına mebni yapılması iltizam 
edilen bazı nevi ıslâhat ve tadilat olmasaydı, ihtimal 
masraf bütçemizde bu nevi bazı zammiyatı kabul 
etmek imkânı olabilirdi. Fakat şüphesizki, Heyeti Ce-
lileleri memlekette büyük bir sınıf müstahsil olan hal
kın üzerine çöken insafsız bir belânın bu sene refini 
temin maksadı uğrunda eğer bu kadarcık bir zammın 
yapıldığını görürlerse Encümenimizi tasvip edecek
lerini ümit ederim. 
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Muhtar Beyefendi ve daha diğer bazı arkadaşla
rımız vekil tahsisatına iliştiler ve bunu doğrudan doğ
ruya Encümenin ilâve etmiş olduğunu da ihtar etti
ler. Kendilerine takdim etmiş olduğumuz bütçenin 
füsul ve mevadını hassatten tetkik etmelerini rica ede
rini. Bu ilâve edilmiş olan yüz lira mukabilinde hü
kümetten gelmiş olan teklifte ne miktar tahsisat mev-
zju olduğunu bulabilirler. Hükümetten gelmiş olan 
teklifte müstahdimin meyanında bir şoför mevcuttu. 
Şoför için altmış lira ücret vaz edilmişti. Bunun se
neliği (720) lira eder. Yani bütçede altıncı madde 
olarak otomöbi, benzin ve yağ vesaire olarak 1 200 
liralık bir tahsisat mevzu idi. Bunları birleştirmiş olur
sak iki bin lira eder. Encümeniniz doğrudan doğruya 
bu nevi masarifi bütçeye almakta bazı mahzur ta
savvur etmekle beraiber fazla olarak iki bin liraya mu
kabil (1 200) lira ilâvesini bütçenin nefine telakki 
etmiştir ve bunu kendiliğinden vaz etmiş değildir. Hü
kümetten gelen miktarı tenzil etmek şartiyle, yalnız 
şeklini değiştirmek suretiye bütçeye vaz etmiştir. 

Muhterem Hatiplerden bazıları vekillerin otomo
bil ihtiyacına karşı serdi itiraz ettiler ve bunu daha 
ziyade vekillere karşı Encümenimizin bir zaafı, bir 
Cömertliği diye telakki ettiler. 

YUSUF AKÇURA BEY (istanbul) — Zaaf de
medim. 

ŞAKIR BEY (Devamla) —- Evet, zaaf demediler, 
cömertlik dediler. Evvelemirde şunu söylemekliğime 
kendimi mecbur görüyorumki, Encümenimiz vekille
rle karşı değil, hakikata karşı cömertlik göstermiş ol
du. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Geçen se
ne nasıl idare olunmuş? 

VEHBİ BEY (Karesi) — «Hakikat», buyurdu
nuz, o hakikat nedir? 

SAKİR BEY (Devamla) — O hakikat efendim, 
vekillerin vazifelerini ifa esnasında onları her türlü 
rpüşkülâttan azade bulundurmak endişesidir. Muhte
rem efendiler; geçen sene vekillere vermekte olduğu
muz iki yüz lira ile, idaresi teklif edilen yüz lira ka
bul edilecek olursa üç yüz lira ederki bu da zanne
derim istiksar edilecek bir para değildir. Vekillerimi
zin ifa edecekler vazifenin kesreti ve mesulyetin aza
metini ve kendilerini vakitli vakitsz bir çok işlerle 
ıjfieşgul edeceğini düşünerek böyle ağır bir yüke ta
hammül eden arkadaşlarımızı hiç olmazsa bu gibi ba-
?ı vasaitle teçhiz ederek o yükün sikletini tahfif et
mek muvafık bir eseri insaftır. 

Muhterem hatipler vekillerimizin otomobile bin
meleri, otomobille malik olmaları için bir sınıf tefri
kası ihdas ediyorlar, dediler ve bunu demokrasi esa
sına muhalif gördüler. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Hay hay, 
SAKİR BEY (Devamla) — Fakat efendiler, bilmi

yorum, demokrasi, acaba bu nevi vasaiti medeniye-
den bir kimsenin istifadesini menetmek demek mi
dir? Bir kimse parasını vererek bir otomobile binerse 
demokrasiye muhalif midir? 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — O da biraz 
münafidir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Cebi âliden yapalım, 
millet cebinden değil. 

SAKİR BEY (Devamla) — Muhterem hatipler
den Zeki Beyefendi; müfredat kadrosundan bir kaç 
memurun zammından şikâyet ettiler. Encümenimiz 
müfredatın tetkiki esnasında Başvekâletin; ifası ile 
mükellef olduğu vazaifin tenevvüünü ve fazlaığını 

"nazarı dikkate alarak bu kadar memurla idarede müş
külât olduğunu kabul etmekle beraiber onu fazla tez
yit etmeye gitmemiş, belki görüldüğü üzere bazı nok
talarda bir kısım memurları, bir iki memur maaşını 
tasarruf etmiştir. Bunu bir kanaat olarak arz ederim 
ki Başvekâlet işleri, ekser Heyeti Vekile içtimaların-
da yüzlerce evrakın tahtı karara alınmasını ve bu ev
rakın bilâhare kararlarının yazılması ile beraber bu 
kararların ekseriya devaire tevzii için 18 : 20 sure
tin çıkarılmasını istilzam ediyor. Bu kadar işin günü 
gününe ifa edilmesi için bu kadro kifayetsizdir. Ekse
ri işlerde bugün aldığımız malumata nazaran teehhür
le vukua gelmiştir. Eğer Heyeti Celile bu hususta 
ufak bir tasarruf yapmak kastı ile bu gibi teehhür
lerin devamını tensip edecek olursa zannederimki, 
menafii umumiye namına doğru bir şey olmaz. Ya
pılan itirazatın heyeti umumiyesi hakkında Encüme
nimizin arz edeceği cevaplar bundan ibarettir. Mad
deler hakkında sualler vaki olacak olursa onlara da 
arzı cevaba amadeyiz. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar; vekillere teklif olunan yüz lira 
miktarındaki maaş hakkında cereyan eden bu nazik 
meselede söz almayı pek arzu etmezdim. Çünkü ha
kikaten davayı kendimizin müdafaa etmesi biraz 
nazik olduğu için içtinap etmeyi arzu ederdim. Fakat 
muhterem refikim İstanbul mebusu Yusuf Akçora 
Beyin vekillerin sıhhatları ve selâmetleri namına He
yeti Âliyenize vuku bulan temenniyatına teşekkür et
memeyi muvafık görmediğimden (alkışlar) bir defa 
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vekil beylerin sıhhatlan ve selâmetleri ile alâkadar 
olduklarını bu kürsü millette ifade buyurmuş olan 
Yusuf Akçura Beyefendiye gerek namıma ve gerek
se diğer vekiller namına teşekkür etmeyi vecibe ad
dederim. (Alkışlar.) Bu itibarla vekillerin her türlü 
kazadan ve belâdan kurtulmaları için de otomobile 
binmelerine veyahut hiç binmemek kabil değilse az 
binmelerine dair tabiî gayet kıymettar olan bu tav
siyeleri mümkün olduğu kadar nazarı itibare alına
caktır ve belki aynı veçhiyle kazaya maruz olan 
Şimendiferlere vesaire vesaire vasaiti medeniyeye bin
memek hususunda bütçeye müteyekkız bulunmayı 
şüphesiz nazarı dikkatte tutacaklardır. 

Fakat efendiler; sizi temin etmek isterimki, bu 
otomobile binmek yalnız bir geyf ve heves uğrunda 
ihtiyar edilen bir şey değildir, iş görmek noktai na
zarından lâzım olan bir vasıtadan istifade etmektir. 
Hakikaten efendiler; malûmu âliniz olduğu veçhiyle 
vekiller saatrnda Encümenlerde bulunmaya ondan 
sonra, yemeğini yemeye, ondan sonra Meclis müza-
keratına iştirak etmeye, ondan sonra dairesine git
meye, ondan sonra evine gitmeye, bazı kerede ekseri
yetle olduğu üzere geç vakit Heyeti Vekili müzake-
ratında bulunmaya ve bazı ufak işlerini, vaki olan 
ziyaretleri iadeye mecburdurlar. Kendilerini bunlar
dan mahrum edecek olursanız mühim zamanlarını 
yol yürümekle geçirecek olurlar bu da menafii umu
miye için şayanı tecviz bir hareket olmasa gerektir. 

ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Tıbbiye talebesi gi
bi... 

BAŞVEKİL ALÎ FETHİ BEY (Devamla) — Evet 
Muhtar Bey biraderimiz geçen defa tıbbiye talebesi 
hakkında, bunlar seyyar posta mı, diye ifadatta bu
lunmuşlardır. 

Tıp talebeleri hakkında reva görmedikleri bu 
seyyar posta kelimesini vekiller hakkında reva gör
meyeceğini ümit ederim. Efendiler otomobiller sı
nıf farkı vesairesi ve saltan?* ve alâyiş noktai na
zarından nazarı dikkatte alınacak bir vasıta deJÜdir. 
Otomobiller bu^ün ihtiyacatı medeniye sırasına geç
miş ve zamandan tasarrufu, istifadeyi temin eden 
bir vasıta olmuşûır. Yoksa bunu sınıf farkı suretin
de itibar etmek doğru olmasa gerektir. Vekilleriniz 
hiç şüphe etmiyorumki sınıf, farkına ehemmiyet ver
mek ve alâyiş yapmak için böyle bir şey katiyyen 
hatırlarına gelmiyor. Otomobillere bu suretle değil 
zaruret ve ihtiyaç dolayısiyle biniyorlar. Otomobil
lerin halkçılıkla gayrı kabili telif olduğu hususunda 
muhterem refikimiz Vehbi Beyefendi bazı mütalaat-

ta bulundular. Çakir Beyefendi de buna revap verdi
ler. Otomobile binmekle halkçılık esasatına riayet 
etmemek bir sınıf farkı telakki etmek şeklinde kabul 
olunuyorsa halkçılık esa atı nedir? O halde onu bi
raz tamik ve tahkik etmek lâzımdır. Efendiler; 
haîçılık esasatı; malumuâliniz halkın idaresini halka 
tevdi etmek meselesidir. Yoksa herhangi vasıtai me-
deniyeden istifade etmemek değildir. Arada büyük 
farklar vardır. Şurasını da tashih etmeye mecburum 
ki; bazırüfeka bunun hükümet tarafından teklif edil
mediğini ileri sürdüler. 

Hakikaten bu şekilde hükümet tarafından bir tek
lif vaki olmamıştır. Hükümet başka surette teklifte 
bulunmuştur. Bir defa şöfor masrafını Hükümet, Ma
liyeden verilmesini teklif etmiştir. Saniyen ben
zin, yağ ve tamir masrafının da Maliyece tasvi-
ye olunmasını teklif etmiştirki, bu yekûn herhalde 
Muvazenei Maliye Encümeninin muvafık gördüğü 
meblağdan daha fazla olduğu için Muvazenei Ma
liye Encümeni tasarrufa riayet ederek bu rakamı tas
vip etmiştir. Demek istiyorumki, Muvazene Encüme
ni Hükümetten ziyade bir teklifte bulunmamış bilâ
kis Hükümetin vaki olan teklifini tenkis etmiştir ve 
bunu burada vazife dolayısiyle söylemeyi bir borç ad
dederim. 

Efendiler; hakikaten şayanı arzudurki, vekiller 
hiç bir suretle fazla para almasınlar ve mebusluk 
maaşı ile vekillik edebilsinler. Fakat otomobile bin
mek ve zamandan istifade etmek bir mecburiyeti 
katiyedir. Bu kabul olunduktan mada bir de şunu sa
mimi surette arz etmek isterimki, bu makam ve me
muriyet dolayısiyle bazı hususlarda bazı masraflar 
tezayüt eder. Vekilliği kabul etmiş olmakla beraber 
bundaki masrafları da bunların ceplerinden ifa etme
sini Heyeti Celileniz kabul etmez zannederim. Bu 
makul olan masrafları nazarı itibare alarak kendile
rine tazminat mukabilinde bir meblağ verilmesi muk-
tezayı adalettir itikadındayım. 

Muhterem refikim Ekrem Beyefendi müste~ırhk 
hakkında beyanı mütalâa ettiler. Geçen sene müs
teşarlık makamına bir zat getirilmemiştir, dediler. 
Ekrem Beyin buyurdukları gibi Daşvekâlet makamına 
merbut olan devairin taaddüdü hasebiyle böyle bir 
müsteşarın faidesi olacaktır. Fakat bu makama layik 
olan bir zatı aramak ve bulmak lâzımdır. Çünkü ha
kikaten gayet nazik bir makamdır. Ru itibarla ümit 
ederimki, bu münasip zat bulunacak ve o makama 
getirilecektir ve bu suretle Başvekilin üzerinde te-
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merküz etmiş olan yükler tahaffüf etmiş olacaktır. 
Maruzatım bundan ibarettir. 
I VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz 
otomobile binmesinler demedim. İnşallah tayyareye 
de binerler süratle gelirler ve süratle geldikleri ka-
jiar da süratle işlerimizi çıkararlar. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — İn
şallah biz de arzu ederiz. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Çok temenni ederiz. 
Bizim maksadımız bu değildir. Esasen iki yüz lira o 
makamın masarifi müteferrikası olarak verilmiştir. 
bokuz milyonluk açığı olan bir bütçede hangi bir 
Jnasrafı vermiyeceksiniz ki, yeniden zati zamaim 
yapıyorsunuz bunu soruyorum? 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Efendim; ev
vele o de arz ettiğim gibi gayet nazik olduğu için bu 
hususta ısrar etmeyi kendim için biraz müşkül görü
yorum. Arz ettim. İki yüz lira ancak otomobilin mas
rafına kifayet edebilir. Belki de etmez. Hatta doğru
sunu da söylerseniz bir şoförün masrafı altmış, yet
miş liradır. Onun yiyeceği de vardsr. Sonra benzin 
masrafı da vardır. Bazı tamir masrafı da ü?erine bini
yor. Yani iki yüz lira otomobile kifayet etmeyecek 
bir meblağdır. Bu itibarla Muvazenei Maliye Encü
meni üç yüz liraya iblağ etmiştir. Ya o otomobil 
masrafının bir kısmını vekiller cebinden verecekler 
veyahut üc yüz liraya iblağ olunacaktır. Vaziyet 
ibundan ibarettir. 

i Riyaseti Celileye 
Başvekâlet bütçesinin Heyeti Umumiyesi hakkın

da cereyan eden müzakere kâfidir. Fasıllara geçil
mesini teklif ederim. 

Diyarbekir 
Cavit 

(Reye sesleri) 
REİS — Riyaset bunu reye vaz etmeye mecbur-

Idur. 
SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim; müzakere 

(gayrı kâfidir. Hakikati halde pek basit görülen bu 
mesele iki hakikati ortaya-koyuyorki, bunun, için 
tahlili ve teşrini lâzımdır. Hakikatin birisi şudur ki, 
Muvazenei Maliye Encümeni ilk defa olarak düşün
müş doğru ve mamimî bir yola girmiş oldu. Bu tari-
|ka girmiş olduğunu anlamış olmalıdır ki atiyen bu-
jna müşabih ve hakikaten memleketin hüsnü idare-
jsini tekeffül edecek buna müşabih ve hakikaten mem-
lleketin hüsnü idaresini tekeffül edecek buna mü
masil ka'rarlar ittihazına kendisinde cüret ve cesa
ret bulsun. 

İkincisi: İkinci bir hakikat vardırki, bu hakikatin 
henüz bazı arkadaşlarımız arasında daha eîrafiyle 
tefehhüm edilmediği görülüyor ve onların bu husus
ta daha ziyade imali fikr eylemeleri lâzımdır. Me
selâ bendeniz buraya ilk geldiğim zamanda Yusuf 
Beyi dinledim. Size kemali samimiyetle söylüyo-
rumki, içimde infialden yavaş yavaş büyük bir is
yan buldum. Bir tarafa Akçora Beyin Zekâsını koy
dum. Bir tarafa da ilim ve irfanını koydum. Diğer 
tarafa da hayatı medeniyedeki meşhudat ve tetkika-
tını koydum. Bunları cem ettiğim zaman beni maat
teessüf hayret istilâ etti. Efendiler, çünkü isterimki, 
arkadaşıma bu ithamda bulunmayayım. Belki fik
rimde hata varsa onu tashih edeyim. Yusuf Akçora 
Bey ilhamaıtının teskinden ziyade her nasılsa muhite 
şöyle bir hoş görüneyim diye söylemiştir. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Demokra
tım, fakat demagog değilim. 

SABRİ BEY (Devamla) — Efendiler; Yusuf Ak
çora Beye söylemek isterimki, demokratlığın gayesi
ni, tekâmülünü Rusya idrak etmiştir. Bakınız efen
diler; size Rusya'daki bir nazırın halini söyleyeceğim. 
Bir posta nazır muavinin, bir posta müdürünün ah
valinden bahsedeyim. Bütçesi bizim bütçemizden on 
misli açık olan bir hükümetten bahsedeceğim efen
dim; Rusya'da bir posta nazır muavinin emrine ama
de olarak iki otomobil bekler. Birisi amelenin müd
deti mesaisi sekiz saat olduğu için sabahleyin kapısı
na gelir, sekiz saat bekler. Bu sekiz saat ikmal edi
lince o otomobil garaja gider. Diğer otomobil mua
vin beyin emrine gelir. Geceki sayini ikmalden sonra 
gideceği yer neresi ise, vazifesini göreceği neresi ise 
oraya götürmek için gider. Efendiler; size söyleyebi
lirim. Affınızı istirham ederim. 

Eğer hakikaten hayatı say'e vakıf olan bir insa
nın huzurunda bizim vekillerimizin otomobilleri 
mevzuubahsolduğu düşünülecek olursa efendiler, 
verilecek karar bizim için çok şayanı teessüf ve şa
yanı teessür olur. Efendiler; biliyor musunuz vere
ceğiniz maaşla vekilleri hangi mevkie isat edersiniz? 
Bunu size teşrih edeyim. 

Bir gün ben hasta bir vekili ziyaret etmiştim. Ne 
gördüm efendiler? Zeminde bir yatak, yastık düşmüş. 
Çünkü yastık istinat edecek bir yer bulamamış. Kırk 
dereceyi hararetle yatan vücudunun başı o yataktan 
sarkmış, kapısı içeriden açılır, fakat dışardan açıla-
mıyacak bir vaziyette. Hizmetçi, henüz bir çay pi
şirmeden aciz. 

262 — 



1 : 51 9 . 2 . 1341 C : 2 

Efendiler; hastalığı böyle bir derece olan bir in
san, bir devleti tedvir edecek dimağı ve kudreti haiz 
olamaz. Evvelemirde bir vekilden hakikaten uh
desine tevdi edilen vazaifi devletin hüsnü tedvirini 
bekliyorsanız ona bihakkın muntazam bir evin, bir 
yerin temin edilmesi lâzımdır. Bir vekili bugün bu
rada bir işten mesul etmek istiyorsanız onun hisse
deceği itabı yalnız dimağında temerküz ettirmeniz 
lâzımdır. Ayağında, elinde değil. Eğer onu yorarsa
nız ondan göreceğiniz zarar, memleketin Heyeti Umu-
miyesinindir. 

Sonra efendiler, bir vekâleti işgal etmiş olan bir 
zatla bir gün Almanya'da gezerken, o zat Almanya'
nın azamet ve haşmeti karşısında vecde gelmişti. Gel, 
dedim, gör. Bir memleket, bak nasıl teali edebilir, 
bizim bulunduğumuz apartmanın kapıcısının yata
ğını gösterdim. Bir yatak ki, bilmem bizim hangi ve
kilimize nasip olmuştur. Bunda kapıcı yatıyor, efen
diler. İşte kapısını bekleyen bu hademe vazifesini 
bihakkın ifa eder. Sizden çok rica ederim : İktisadî 
düşünüyorsunuz. İyi, fakat otuz milyon bütçe açığı 
var diye vekilin vesaiti sayini mennetmek doğru de
ğildir. Onun sayini ikmal edecek, vasaitini ihzar ve 
itmam ettikten sonra Heyeti Umumiyesinde husule 
gelecek işin faaliyetini aramaz lâzım gelir. 

(Söyledikleriniz kifayet aleyhinde değil, sesleri) 
Efendim; madem ki, dinlemek lütfunda bulunmu

yorsunuz, sizi temin ederim ki, bugün vekillere ver
diğiniz maaş, para hiçtir, efendiler. Bir vekil bugün 
yediyüz lira mukabilinde bir makamı işgal edemez. 
Bir de vekilin bulunduğu makamı nazarı itibara alı
nız. O makamın sıfatı resmiyesînin icabatı vardır. 
Kabul edeceği bir misafir evinde kırık sandalye üze
rinde oturacak olursa onun kıymeti çok noksan olur. 
Heyeti Celileye teklif ediyorum, tkiyüz, dörtyüz lira 
vereceğinize vekillerinize biner lira veriniz. Devletin 
iktisadiyatı itilâ etsin. (Bravo sesleri) 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Reis Bey
efendi; şahsıma ait mütalâaya cevap vereceğim. 

REİS — Mütalâai âlinize cevap verdiler. Şahsı 
âliniz mevzuubahis olmadı. Efendim; kifayeti müza
kereyi reyinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kifayeti müzakere kabul edilmiştir. Efendim; 
fasıllara geçiyoruz : 
Fasıl Lira 

26 Maaşat 16 620 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Efendiler; 
otomobiller kööaiMİmasın demiyoruz, otomobillerin 
kullanılması aleyhinde değiliz efendiler. Bizim dedi
ğimiz her türlü vesaiti renmyeden istifade edilsin, fa
kat geçen sene mevcut olan (200) lira ile nasıl kulla
nılmışsa aynı veçhiyle bu sene de kullanılsın. Mese
le bundan ibarettir. Ben Hükümetin teklifinin kabu
lünü rica «derim, yanlış anlaşılmasın, birinci madde
deki Hükümetin teklifi. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Efendim; 
bendeniz Başvekâlet bütçesinin Heyeti Umumiyesi 
hakkında söz söylemek için ismimi yazdırmıştım. Fa
kat gayrı muntazır bir şekilde kifayeti müzakere 
hakkında karar verildi. Biaaenaleyh, mecbur oldum. 
(26) ncı fasılda mevcut ve Başvekil hizasında göste
rilen ve Muvazenei Maliye Encümenince kabul edi
len 4 800 lira tahsisat için de otomobillere muhtes 
(1 200) liranın mevcudiyetinden bilistifade mütalâa-
tımı arz edeyim. 

Şahsen duçar olduğum şu mecburiyet münasebe
tiyle şuraya kaydetmek isterim ki, Başvekâlet gibi 
haddizatında icra ve teşri salâhiyetini uhdesinde tu
tan Heyeti Âliyenizin salâhiyeti icraiyesini, Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun ahkâmı sarihası mucibince, bil-
niyabe istimade mezun Heyetin başında olan zata iza
fe edilen Başvekâlet bütçesi müzakeresi esnasında bir
çok şeyler söylenilmesi mümkün ve muhtemel oldu
ğundan Heyeti Umumiye müzakeresi mümkün merte
be uzatılmalı idi. Bu vücut bulmadığı için teessüratt 
şahsiyemi beyana mecburum. 

Sadede geliyorum. (26) ncı faslın birinci maddesin
de ve Başvekil hizasında geçen sene kabul edilmiş 
(3 600) lira tahsisat vardır. Bu sene İcra Vekilleri 
Heyeti aynı meblâğı teklif etmiştir. Muvazenei Mali
ye Encümenimiz (4 800) lira kabul etmişlerdir. An
cak mazbata muharriri beyin işaret ettikleri veçhiyle 
hakikatte kabul edilen (3 600) liradır. Fakat İcra Ve
killeri Heyetinin (27) nci fasılda ve altıncı madde ola
rak otomobil lâstiği, benzin, yağ, esmanı diye (1 280) 
lira teklifte bulunmalarından dolayı (80) lirasının 
tayyı ile onu, (3 600) Hra zammederek (4 800) lira
ya iblağ etmişlerdir. Orada ne yazmışsa onu okuyo
rum. Otomobil, yağ, benzin vesairenin içerisine bir
çok şeyler koyabilirsiniz. Bilmem neler dahildir. 

SAKİR BEY (Çatalca) 24 ncü faslın ikinci 
maddesine; şu kadar vardır ki, 720 lira seneliği... 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — 26 ncı 
faslın ikinci maddesinde müstahdimin gibi mutlak 
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bir kelime vardır. Onun içerisine şoför filân girebi
lir. Onun için burada bir şey göremiyorum. Efen
diler; nihayet İcra Vekilleri Heyeti bu hususta ne 
teklif etmiş olursa olsun ve Muvazenei Maliye En
cümenimiz herhangi bir mülâhazaya mebni birinci 
madde karşısındaki rakamı .4 800 liraya iblâğ etmiş 
bulunsun, her halde yapılan, bir şey vardır. Geçen 
sene aynı masarifat vardı. Geçen sene aynı ihtiyaç 
vardı. Geçen sene aynı muhitte bulunuyorduk, ge
çen sene aynı mecliste 3 600 lira ile bu işi bitirmiş
tik. Ben tahmin etmiyorum ki geçen sene aynı vekil
ler aldıkları 3 600 lira ile otomobil, şöfor, benzin ve
saire masrafını temin edememiş ve mebus olarak al
dıkları tahsisatı ilâve etmek mecburiyetinde kalarak 
ve bir tahsisatı fevkalâde talebiyle buraya gelmemiş 
olsun, buna imanım yoktur. Geçen sene mümkün olan 
bir şey bu sene neden olmasın? Ankara değişmedi, 
vekillerin sahası vesairesi tebeddüle uğramadı, yol
lar bozulmadı, bilâkis düzeldi ve meclis de değişme
diği için, prensiplerde değişmediği için tezyidine bu 
suretle bir sebep bulamıyorum. 

Şurasını kayıt ve işaret etmek mecburiyetindeyim. 
Vekillerimize geçen sene otomobil verilmiştir ve ben 
geçen sene verilmesi için matlup tahsisata rey vermi
şimdir ve bu sene de aynı kanaatteyim. Nitekim Yu
suf Akçora Bey biraderimiz de bilâhare bu noktaya 
işaret ettiler. Fakat muhterem bir arkadaşımızın işa
ret eylediği gibi, açık bir bütçe ile karşılaşmak bed
bahtlığına duçar olmuş bir meclisi teşriinin gayrı 
müsmir sahalarda sarfiyatı tezyit eden prensipleri ka
bul etmesi, hiç bir vakit şiarına yakışan bir hareket 
olamaz. 

Sonra bilhassa Yusuf Akçora Bey biraderimiz 
çok mühim ve herkesin nazarı dikkatini teessürle cel
beden bir noktaya temas etmişlerdi. O da şu idi : 
İniyorlardı ki : Vekillerimizin vazifei memurelerini 
icra edebilmesi ve zaman kazanmak suhuletine maz-
har olması için tahsis edilen otomobiller muhtası le
hinden gayrı yerlerde istimal olunmasın. Bu talebe 
samimiyetle ve şediden ben dç iştirak ederim. Bu 
hakikati açık olarak ifade etmek icap eder. Efendi
ler; vekillere muayyen maksatla yerilmiş olan oto
mobillerin isterse istimaline mezun olsun vekilin 
ailesini dahi götürmeye milletin ye memleketin ta
hammülü yoktur ve hatta prensibin dahi tahammü
lü yoktur. Vekâletlere verilen otomobiller Başvekil 
Beyin de ifade ettikleri gibi vazifei vekâleti ifa için 
verilmiştir. Kasıt budur. Bu daire i maksurenin ha-

I ricinde otomobilin tekerleği dönemez ve dönmeme-
lidir. (Çok doğru sesleri) 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; dün malûl gazilerin altıncı derece
sinde bulunan zevata verilmesi lâzım gelen arazi me
selesinde bendeniz bir takrir vermiştim. Arazi bu
lunmayan mahallerde nakden verilsin demiştim. Bu 
takririmi çürütmek için Başvekil Hazretleri buyurdu-

I 1ar ki - dünkü zabıtnameyi aynen okuyorum - «Üç 
I dört günden beri bütçe açığından şikâyet eden Heye

ti Celileniz böyle ansızın dört milyon liralık bir yü
kün bütçeye tahmilini tecviz etmez. Bütçemizin ay-

I nen ve nakden vermeye tahammülü yoktur» elimiz
deki bütçenin de gösterdiği veçhile bütçemiz açıktır. 
Bütçede böyle külli miktarda bir açıklık varken her 
halde mümkün olduğu kadar tasarrufata riayet et-
mekliğimiz vardır. 

Efendiler; varidatın yekûnunu tahsil ettiğimiz 
köylülere, fukaraya bakınız. Bunlar ekser ahvalde ku
ru ekmek bulamıyorlar. Bir de, memurini, ahalinin 
giydiği elbiseye, yediği yemeğe hülâsa hayatının diğer 
teferruatına bakın, bir de memurine bakın; memu
rin her vakit temiz ve şık giyer. Memurların halin
den her vakit şikâyet ediyoruz da ahaliyi nazarı dik
kate almıyoruz. 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Yırtık po
tinle pantolonla gezen memurlar vardır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Ar
kadaşların dediği veçhiyle köylerde setriavret edecek 
elbise bulamayan adamlar vardır. Böyle bir zaman-

I da fazla, fahiş masarifatı kbul etmek kârı kıl değil
dir. Binaenaleyh bence de, bütün milletçe de böy-

I ledir. 
FERİT BEY (Çorum) — Herkesin hakkını kabul 

I ederiz. 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Biz 

biliyoruz. Birinci Büyük Millet Meclisinin ilk za-. 
inanlarında Heyeti Vekile fazla tahsisat almıyordu. 
Mebusan tahsisatı ile idare ediliyorlardı. İşlerin sü
ratle görülmesi için otomobil masarifi kabul ettik. 
O vakit 70 - 80 - 100 lira ile idare ediliyordu da bu
gün niçin idare edilmiyor ve (200) lira fazla veriyo
ruz? Muvazene Encümeni bu masarifi keserek doğ
rudan doğruya vekillerin maaşlarını tezyit edelim, 
kendileri ister iktisat etsinler, ister israf etsinler, bu 
suretle nazarı dikkate aldık buyuruyorlar. Geçen se
ne nasıl idare ettilerse Yusuf Akçora Beyin buyurdu-

I ğu gibi yapmak lâzımdır. Binaenaleyh Başvekâlet 
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bütçesinde bu otomobil masrafına mukabil zammedi
len miktar fazladır. Bunun tayyını teklif ederim. 

Bir de müsteşarlık meselesi mevzuubahs edildi. 
Bugün Başvekâlet için müsteşara lüzum olsa bir se
neden beri istihdam edilirdi. Başvekil Beyefendi Haz
retleri herhangi bir zatı bulsa kendisinin müşavere
sine ihtiyaç hissettirmeyecek derecede bütün ahkâm 
ve kavanine vakıftır. Bunun da tayyını talep ediyo
rum. Onun için de bir takrir veriyorum. Kabulünü 
rica ederim. . 

BAŞVEKİL ALÎ FETHt BEY (İstanbul) — Reis 
Beyefendi; Başvekâlet bütçesi mevzuubahs olduğu 
zaman bütün münakaşatın vekil tahsisatına ait oldu
ğunu görüyorum. Heyeti Celileden istirham ederim, 
başka bir mütalâat yoktur. Otomobil meselesi kâfi 
derecede münakaşa edilmiştir. Binaenaleyh kifayeti 
müzakereyi reye koyunuz. Heyeti Celile şu.veya bu 
şekilde kararını versin. Şurasını arz etmek isterim ki, 
geçen sene vekiller nasıl idare etmişlerse bu sene de 
öyle idare etsinler dediler. Efendiler; bu teklif, ma
lumu âliniz geçen sene vekillik ifa etmiş olan, Heye
ti Vekile bütçesinde mevcuttur ve şimdiki Heyeti Ve
kile de bu teklife iştirak etmiştir. Demekki, ademi 
kifayetine kani olmuşlardır ve bu sene aynı kanaat
tedirler. Mamafih bu o kadar uzatılacak bir mesele 
olmadığı için derhal müzakeresinin kifayetine karar 
verilmesini ne suretle olursa olsun - yani bu bir mese
le değildir - Hazf olunur, ifa olunur. Mühim bir me
sele değildir. - Derhal bir karar ittihazını rica ede
rim. Yalnız memurin ve müstahdeminin maaş ve 

ücüratı faslına 1 440 liranın zammını Heyeti Celile
den rica edeceğim. Böyle bir tenzil meselesi uzun uza-
dıya münakaşa edildiği bir zamanda 1 440 liranın 
zammını istemek güç olduğunu bendeniz de teyekkun 
ediyorum. Fakat efendiler; birçok Heyeti Vekile mu-
karreratını müsvitlerin yetiştirememesi dolayısıyle 
veyahut Meclisi Âliden gelen kanunların vekâletlere 
tebliği veyahut tefsir kararlarının vesair birçok mu
haberatın teehhür etmemesini temin için Türkçe ya
zan mekinelerle, yazı yazmayı temin için iki dakti
lograf iktiza ediyor. Bunu sürati muhabere noktai na
zarından teklif ediyoruz. Bunlara maktu olmaz üze
re altmışar lira bir ücreti Muvazenei Maliye Encü
meni de kabul ediyor. 1 440 liraya baliğ olan ücreti 
maktuanın bu ikinci maddeye zam ve ilâvesini ve 
buna göre ikinci madde yekûnunun tadil ve tashihini 
Heyeti Celileden rica edeceğim. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Beyefendi 
zatıâlinizin şimdiki beyanatından anladığım, gerek 

Başvekâlete ve gerek vekâletlere ilâve edilen 100 lira 
hakkında ısrar buyurmuyursunuz?. 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (Devamla) — Böy
le bir mesele hakkında nasıl ısrar edebilirim? 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti teklif 
ediliyor. (Kâfi sesleri) müzakerenin kifayetini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Takrirler vardır, okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Vekilenin rükûbuna ait otomobillerin müd
deti beş sene olarak tespit edilmesini teklif eylerim. 

Gümüşhane Mebusu 

Riyaseti Celileye 
Yirmi altıncı faslın birinci maddesini Hükümetin 

teklifi veçhiyle reye konulmasını teklif eylerim. 
Karesi Mebusu 

Zeki 
- Riyaseti Celileye 

Başvekâlet tahsisatının geçen seneki gibi senevi 
3 600 lira olarak tespit olunmasını ve zammolunan 
1 200 liranın tenzilini teklif ederim. 

Trabzon Mebusu 
Ahmet 

Riyaseti Celileye 
Başvekâlet bütçesinden müsteşarlık maaşının tay

yını teklif ederim. 
Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

(Karesi Mebusu Vehbi Beyin takrrii tekrar okun
du) 

REİS — Diğeri de aynı maaldedir. Kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsın... (Neyi sesleri) Efendim; tay 
teklifini reye arz ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Geçen seneki gibi ipka
sını teklif ediyorum. Tay değil tenzildir. 

REİS — Efendim; netice itibariyle o da o de
mektir, yani tayyı tazammun eden takriri reye vaz 
ediyorum. Kabul edenler... 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Nasıl? Anlamadık, 
ben şimdi bilemiyorum, neye rey vereceğim? Hükü
metin teklifi mi, yoksa, tezyit mi? 

REİS — Tayyı tazammun ediyor efendim; geçen 
seneki gibi kabulünü teklif ediyorlar. Binaenaleyh tay 
demektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurunuz, 
izah edeyim efendim; orta yerde tay yoktur. Tay 
olursa o madde ortadan kalkmak lâzım gelir. 
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REİS — Efendim; ne şekilde olursa, olsun. (4 800) 
lira değil (3 600) lira olarak kabul buyuranlar lüt-
feh ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kal
dırsın... 

Efendim; iştibah hasıl oldu takriri nazarı itibara 
alanlar lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmeyenler 
lütfen ayağa kalksınlar... Tenzil kabul edilmiştir efen
dim. 

ZİYA EFENDİ (Erzurum) — Vekiller de reye iş
tirak ediyor. 

I BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY — Tabiî tabiî. 
i REİS — Zeki Beyin takriri vardır, fakat o 27 nci 

fasla taallûk ediyor. Orada reye vaz edeceğim. 
Efendim; şu halde 26 ncı faslın yekûnu 15 420 li

ra oluyor. Bunu reye koyacağım. 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. Lütfen yer
lerinize oturunuz. Müzakereye devam edelim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey; hani Mecli
sin muhafız taburu? (Bütçede sesleri, idare heyeti iza
hat versin sesleri) (Meclis koridorlarında tabanca atı
lıyor sesleri) Efendiler;, hani Meclisin muhafız taburu? 
(İdare Heyetine sormalı sesleri) Efendiler; eğer bu-
rajda silâhın sözü kaim olacaksa vaziyetimizi tayin 
edelim. Ne zamana kadar bu inzibatsızlık devam ede-
cajk, nerededir Nizamnamei Dahilinin 180 nci mad
desi? (Yazık sesleri) Efendiler; eğer burada silâhın 
sesi kaim olacaksa bizde bilelim. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Ben yarın ta
banca ve bomba ile geleceğim. 

[ REİS — Efendim; Riyaset vazifesini ifa edecektir. 

| FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
izahat veriniz, Meclisi Millîde ne oluyor? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karesi) — Meclis ko
ridorlarında infilâk eden bir tabanca sesi işitenlerin, 
mahiyeti meseleye muttali olmamakla beraber hali 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Başve
kil Fethi Beyefendinin bir teklifleri vardı, Encümen 
ona iştirak ediyor, reye vazını rica ederim. 

REİS — Efendim; Hükümet, birinci maddeye 
(1 440) lira ilâvesini teklif ediyor ve Muvazenei Ma
liye Encümeni de bunu kabul ediyor, kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... 

(Silâh sadaları işitiliyor. Koridorda adam vurul
muş sesleri) (devam sesleri) (gürültüler) (1) 

REİS — Efendim; celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 5,20 

• • 

müzakerede bulunan, Meclisi Âlileri Heyeti Umumi-
yesi, maddî veya manevî bir tecavüz ile karşılaşmış 
değildir ve karşılaşamaz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Millet ya
şar (no olmuş, anlamak isteriz sesleri). 

AHMET SÜREYYA BEY (Devamla) — Binaen
aleyh dışarıdan patlayan bir tabanca sesinden dolayı, 
zemini müzakere haricinde münakaşata girmek zan-
nederimki, efkârı umumiye karşısında mucibi teessür 
olur. (Bravo sesleri) Çok istirham ederim arkadaşla
rımdan, zemini müzakere olan bütçeye devam edelim. 
(Devam sesleri). 

(Bu mesele hakkında izahat istiyoruz sesleri). 
REİS — Müsaade buyurunuz izah edeceğim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz de 

arkadaşım Süreyya Beyin sözlerine iştirak edeceğim 
biz burada hali müzakeredeyiz, dünyanın her tarafın
da olduğu gibi, bir hadise olabilir. Eğer Meclisin için
de bir şey hadis olursa o vakit bağrışmaya hakkımız 
vardır. 

(1) Vurulan Ardahan Mebusu Halit Paşadır, 

ÜÇÜNCÜ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 5,21 

REÎS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı. Bey (Van) 
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İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Mahiyeti mese
le böyle değildir. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurunuz. 
Mahiyeti mesele hakkında Meclisin bugün malûmatı 
yoktur. Şu anda biz müzakeremize devam ederiz. 
Arkadaşlarımızdan biri mahiyeti meseleyi sordu, Reis 
burada duruyordu, dışarı çıkmadı, ,malûmat aldırır 
ve bize meselenin neticesini anlatır, biz heyecana kapı
lırsak, doğru bir şey değildir, müzakereye devam 
ederiz, demir gibi yerimizde otururuz. (Meclisin için
de de tabanca patlamayacağına kim emin olabilir 
sesleri). 

REİS — Efendiler; müsaade buyurunuz, iki arka
daş beyninde bir hadise olmuştur, kanunen ne lâzım 
gelirse o muayyendir, yapılacaktır. Riyaset de vazife
sini ifa edecektir. Rica ederim teheyyüce imkân ve 
mahal bırakmayınız. Müzakeremize devam edelim 
(devam sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Fransa'da 
bomba patladı da herkes yerinde oturdu. 

REİS — Efendi; 26 ncı faslın yekûnuna (1 440) 
lira zam teklifi varki, bunu reyinize arz ediyorum. 
Muvazene Encümeni de kabul ediyor. Kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Şu halde faslın yekûnu (16 860) lira ölüyor. Efen
dim bu fash kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

27 Masarifat 5 358 

AKÇURA OĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Re
is Bey : Bir şey anlaşılmadı (16 860) lira buyurulu-
yor, halbuki, yukarıda tadilât yapıldı tenzil icap eder. 

REİS — Efendim; ayrıca (1 440) lira zamla 
(16 860) lira oldu ve bu suretle kabul edildi. 

Yirmi yedinci faslın yekûnu (5 358) liradır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı)— Efendim; şimdi kabul buyrulan iki 
daktilograf için, Başvekâlet iki makine istiyor, o da 
beş yüz liradan İbarettir. Bu fasla yani kırtasiye faslı
na beş yüz lira zam lâzımdır. 

MAZBATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatal
ca) — Gece yevmiyesini Heyeti Celilenin karan veç

hiyle tenzil ediyoruz o hariç kaldıktan sonra bu fas
lın yekûnu (3 483) lira olacaktır. İlâve ile beraber. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Bir takrir var
dır, okunacaktır : 

(Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin takriri tekrar 
okundu). 

REİS — Nazarı dikkate alanlar lütfen elerini kal
dırsın... Nazarı dikkate almayanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Efendim; Hükümet bu fasla zam teklif ediyor. 
SAKİR BEY (Çatalca) — İki tane yazı makinesi 

bedeli olarak kırtasiyeye beş yüz lira zam lâzımdır. 
(Kalbul sesleri) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni de kabul 
etmiştir. Reye vaz ediyorum. Bu zammı kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim; zam ve tenzil yapıldıktan sonra 27 nci 
faslın yekûnu (3 483) liradır. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

28 Masarifi müteferrika 1 425 
REİS — Söz isteyen yoktur. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Ka-
ibul buyurmayanlar lütfen ellerini kal- . 
dırsın... Kabul edilmiştir. 

29 Tahsisatı fevkalâde 13 095 
.REİS — Söz isteyen yoktur. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul buyurmayanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

30 Memurini mazule 20 686 
REİS — Söz isteyen yoktur. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Ka-
ıbul buyurmayanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

30 A TelgraÜ ücreti 5 000 
REİS — Söz isteyen yoktur. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Ka
lbul buyurmayanlar lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

30 O Ecnebi mütehassıslar ücüratı ile harci-
ve masarifi sairesi 11 400 
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REİS — Kabul edenler lütfen elerini kaldırsın... J sesleri) Malumat alıp arz edecejim. (Bekliyoruz ses-
Kaibul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul leri) Yarın saat bir de içtima etmek üzere celseyi ta-
edilmiştir. til ediyorum. 

Efendim; ekseriyetimiz kalmamıştır. (İzahat isteriz Hitamı müzakerat; Saat : 5,05 


