
D E V R E : II CİLT .13/1 İÇTİMA SENESİ : II 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 
•••• ı ~> rı m ı 

Ellidördüncü İçtima 

12 . 2 . 1341 Perşembe 

Münderecat 

Sayfa 
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 358 

2. — SUALLER 358 

1. — Mersin Mebusu Besim Beyin; Afyon 
Karahisar Belediye Riyasetine ümmi bir zatın 
intihap edildiği hakkındaki gazete neşriyatına 
dair Dahiliye Vekâletinden şifahi suali. 358 

3. — EVRAKI VARİDE 358 
Tezkereler 358 

1. — Karaman'lı Kadıbeyzade Hilmi Efen
dinin; iadei hukuku memnuası hakkında Başve
kâletten mevrut tezkere (3/374) 358 

Takrirler 358 
1. — Ordu Mebusu Hamdi Bey ve rüfeka-

sının; asar mültezimlerinin taksitlerinin Mart 
gayesine kadar tecili hakkındaki müracaatları
nın is'afı temenniyatına dair takriri (4/154) 358 

2. — Ordu Mebusu Recai Bey ve rüfekası-
nın; defbest^ müzayede ve füruht olan arazi ve 

Sayfa 
emlâkin müstecirlerine veya harpte ibrazı feda-
kâri etmiş olanlara vesaireye takarrür eden be
deliyle tercihan verilmesi temenniyatına dair 
takriri (4/155) 358 

Azayı Kiram Muamelâtı 358 
1. — Bitlis Mebusluğuna intihap olunan Mu

hittin Nami Bey hakkında ikinci şube mazba
tası. 358:359 

2. — Azayı kiramdan bazı zevatın- tahrif
leri. 359 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 359 

1. — 1341 senesi muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (1/506) 359 

A) Muhassesatı Zatiye Bütçesi, 359:362 

B) Düyunu Umumiye Bütçesi, 362:371 
C) Rüsumat Bütçesi 371:389 

• • • • •— -^>9« 



İ : 54 12 . 2 . 1341 C : 1 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 1,40 

REİS : KÂZIM PAŞA 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum, 

1. — ZAPTI SABIK HULASASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

Elliüçüncü içtima 

11 Şubat 1340 Salı 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

Zaptı Sabık hülâsası kıraat ve aynen kalbul olundu. 
Evrakı Varide, ait oldulkarı mahallere havale edildi. 

Birinci Büyük Millet Meclisi Aizayı Kiramından 
bazı zevatın kırmızı yeşil kurdeleli istiklâl madayası 
ile taltiflerine ve azayı kiramdan bazı zevata mezuni
yet itasına dair Divanı Riyaset kararları kıraat ve 
k'bul olundu. 

(Badehu Maliye Vekâleti bütçesinin müzakeresine 
geçilerek cereyan eden müzakere kâfi görüldükten ve 
fasıllara geçilmesi kabul olunduktan sonra berayı te
neffüs celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Kâzım Paşa tarafından kuşat edilerek Maliye Ve

kâleti bütçesinin fasılları müzakere ve bunardan 31, 
32, 35, 36, 39 ve 50 nci fasıllar tadilen kabul, 41 nci 
fasıl aşarın ilgası hakkındaki kanun lâyihasının intacı
na ve (56/N) faslı Maarif Vekâleti bütçesinin müza
keresine talik olundu. Diğer fasıllar ise aynen kabul 
ve Perşembe günü toplanmak üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı Sabık hakkında mütalâa var mı? 
zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — SUALLER 

i 6. — Mersin Mebusu Besim Beyin; Afyon Kara-
hisar Belediye Riyasetine ümmi bir zatın intihap edil

diği hakkındaki gazete neşriyatına dair şifahi 
takriri. 

REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir 

sual 

3. EVRAKI VARİDE 

Tezkereler 
/. — Karaman'lı Kadıbeyzade Hilmi Efendi'nin; 

iadei hukuku memnuasT* hakkında Başvekâletten mev
rut tezkere (3/374) 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 
Takrirler 

1. — Ordu Mebusu Hamdı Bey ve rüfekasının; 
aşar mültezimlerinin taksitlerinin Mart gayesine ka
dar tecili hakkındaki müracaatlarının is'afı temenniya-
tına dair takriri (4/154), 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
2. — Ordu Mebusu Recai Bey ve rüfekasının; der

desti müzayede ve füruht olan arazi ve emlâkin müs-
tecirlerine veya harpte ibrazı fedakârı etmiş olanlara 
vesaireye takarrür eden bedeliyle tercihan verilmesi 
temenniyatına dair takriri. (4/155), 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 
Azayı Kiram Muamelâtı 

7. — Bitlis Mebusluğuna intihap olunan Muhit
tin Nami Bey hakkında ikinci şube mazbatasaı. 

REİS — Okunacaktır . 
Riyaseti Celileye 

Bitlis Vilâyeti mebusluğu için icra kılınan intihap
ta Erkânı Harbiye Binbaşılığından mütekait Muhittin 
Nami Beyin mazbatai intitialbiyesi Encümeni Mahsus 
tarafından bittetkik usul ve kanuna muvafık ve esbaıbı 
red ve teallülden âri görülmüş ve şubemizce de ledet-
tetkik muvafık görülerek Heyeti Umumiyeye takdimi 
karargir olmuştur. 
İkinci Şube Reisi Vekili Kâtip 

Kastamonu Konya 
Mahir Tevfik Fikret 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Bir sual soracağım, vak
tiyle, intihap olunmazdan evvel, istifa etmiş midir? 

REİS — Mütekait diyor efendim, bütçe müzake
resine geçiyoruz. (Tahlifler var paşam sesleri) Evet 
efendim doğru. 

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

A) MUHASSESATI ZATİYE BÜTÇESİ 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Müzakere 

edilecek mevada (1341 senesi Muvazenei Umumiye 
Kanunu lâyihası) diye sureti umumiyede yazılıyor, 
Hangi vekâlet bütçesi müzakere edilecekse ruznameye 
yazılması çok iyi olur ki ona göre hazırlanalım. 

REİS — Efendim, malûm olmazki hangisine sıra 
geleceği. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Bende
niz onu demek istiyorum. Malûm odsun. 

REİS — Efendim! Meselâ bugün mühassesatı za
tiye bütçesi diye yazsak, belki vaktimiz olursa, düyu
nu umumiyeyi de, tapuyu da müzakere ederiz. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Eğer 
arzu buyurursanız bir sıra yapalım. Her günkü rıız-
name de o sıraya göre olsun. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Tabi sırası var
dır efendim, 

REİS — Evet tabi sırası vardır. Buraya yazalım, 
öylece devam edelim. 

Mühassesatı zatiye bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler ellerini kaldırsın... Kahul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

57 4 386 894 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Bendeniz 
bu vesile ile bir temeninde bulunacağım. Mühassesatı 
zatiyeden maaş tahsis edilen gerek mütekaidin ve ge
rek itam ve eramil muamelâtı çok teehhüra uğruyor. 
Bendeniz Meclisin açıldığı zaman bir nüfus memuru
nun muamelesi için müracaat ettim. Bu zat çok ma
lûldür. Belki sekiz ay evvel evrakı gelmiştir. Gittim 
mühassesatı zatiyeye, daha bu evrak ele alınmamış 
ve dosya halinde duruyordu. Ve takriben 70 - 80 ta
ne muamelesi olan malûl zevatın muamelesi duruyor
du. Evrakım çıkarttım, sordum : Niçin bu evrak bu-

2. — Azayı Kiramdan bazı zevatın tahlifleri. 

(Şevket Bey Kırklareli, Muhittin Nami Bey Bitlis' 
in tahlifleri icra edilmiştir.) 

rada aylarca kalmıştır ve altı aydırişine bakılmamış-
tır? Dedilerki; Bunlar heyeti sıhhiye tarafından mua
yene edilecektir. Bir kaç defa Maliye Vekâletine ve-
saireye yazdık. Henüz Heyeti sıhhiye tolanıp da bun
ları tetkik etmedi ve bundan dolayı bu evrak da in
taç edilemedi, dediler. Sonra bendeniz Sıhhiye Ve
kâletine arz ettim. Maliye Vekili Beyefendiye de söy
ledim. Nihayet doktor tayin ettiler, işe başladılar, ger
çi bugün böyle bir heyeti sıhhiye düşünülmüş ve kon
muştur. Çok şayanı şükrandır. Bu azvallıların, aldık
ları maaşları da malûmdur. Böyle maluller, aylarca 
muamelleri sürünmek suretiyle sefil kalmasınlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bende
niz bu münasebetle memurini mazulenin vaziyetleri
nin sureti hallini istirham edeceğim. Bizde, on sene, 
onbeş sene, yirmi sene oturup da mazuliyet maaşı alan 
adamlar vardır. Hatta bir çokları memuriyet bulmuş
lar, hususi dairelere yerleşmişler, fakat hala mazuliyet 
maaşı alıyorlar. Hükümet güzel bir tasfiye yapmalı 
ve her mazule kanunî olarak memuriyet teklif etme
li, kabul etmeyenlerin maaşı kesilmelidir. Bu husus
ta çok münasebetsiz vaziyetler vardır. Nafıa Vekâ
leti son zamanda ciddi ve cezri bir harkette bulun
muştur. Herkese memuriyet teklif etmiştir ve kabul 
etmeyenin mazuliyet maaşını ksmiştir. Diğer devai-
rin de bu şekilde cezri bir hareketini bekleriz. Bu 
hususta âdilâne, bütçenin, mazulinin menfaatini te
lif edecek harkette bulunulmasını teklif ve istirham 
ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bütçe müzakerei umumiyesinde Heyeti Celileye arz 
etmiştim. Hakikaten bu mühassesatı zatiye meselesi her 
yerde halkımızı mşgul eden ve cümlesini yakından 
alakadar eden bir dert mahiyetini almıştır. Cümleni
ze vaki olduğu gibi, bendenize de vaki olan bu ka
bil müracaatları, mühassesatı zatiyeye tevdi ediyo
ruz. Gerçi faaliyet gösterilmiyor değil; fakat görülü-
yorki, ya kanunda veyahut teşkilâtta mühim bir nok
sanlık mevcuttur. Çünkü iki senedenberi tahsis edil
memiş maaşlar mevcuttur. Bu hususta hakikaten hal
kımızı yakından muazzemeden bir hal husule gelmek-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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tedir. tdarei Cumhuriyetin en büyük ruhu, en büyük 
noktai istinadı bu gibi halkı yakından alakadar eden 
noktalarda, muamelâtta gösterilecek azami sürattir. 
Âli Prensipleri ahali anlayabilmek için hayatı hu-
susiyesinde kendisine, doğrudan doğruya veya hem-
civarlarına taallûk edecek işlerde mümkün olduğu 
kadar sürat esasının temini lâzımdır. Binaenaleyh, 
bendeniz gerek Maliye Vekili Beyefendiden ve gerek 
Muhassesatı zatiye Müdürü Beyefendiden rica ede
rim, bize tahmini bir esas söylemelidirler ve bu esa
sı tesis etmek için halkı gayet yakından alâkadar eden 
ve bir çok ailenin sefaletini mucip olan bu vaziyete 
çaresiz olacak amelî vetesrii muamleyi mucip ne 
gibi tahkikat ve tetkikatta bulunuyorlar, bu husus
ta bizi tenvir buyurmalarını Maliye Vekili Beye
fendiden rica ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Halit Beyefendi biraderimiz mülkî, askerî, mütekait, 
eytam ve eramil maaşatının vaktü zamanıyle tahsis 
edilmemesi dolayısıyle, duçarı sefalet olduklarını be
yan buyurdular. Diğer rüfeka da aynı mahiyette mü-
talâatta bulundular. Hakikaten mesele nazarı dikkate 
alınacak mesaildendir. Fakat hatırı âcizanemde kal
dığına göre bu muamelâtın, bu tahsis meselesinin 
böyle aylarca limtidadından dolayı zannederimki, ge
çen veya evvelki sene Heyeti Celilenizde bir kanun 
kabul edilmişti ve denilmişti ki: Zannederim bir ay 
zarfında muamelesi ikmal edilmezse, derhal maaş 
itasına başlanacaktır ve muamelenin ikmaline intizar 
edilmeyecektir, denmişti. Acaba bu kanun tatbik 
edilmiyor mu? 

KADRİ AHMET BEY (Siverek) — Edilmediği 
anlaşılıyor. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Eğer bu 
kanun tatbik ediliyorsa, muamelenin aylarca sürün
mekte olduğundan dolayı ashabının mağdur olma
ması lâzım gelir. Çünkü Heyeti Celileniz bunu na
zarı dikkate almış ve byle bir kanun tedvin etmiş
tir. Şu halde kanun tatbik ediliyorsa ashabı istih
kakın tulü müddet intiarına mahal yoktur ve ma
hal Verilmemektedir, zannederim. Saniyen, hakikaten 
bu ıhuhasesatı atiye meselesi demin de arz ettiğim 
veçhile İslaha muhtaç bir keyfiyettir. Bütçenin Heye
ti umumiyesi müzakere edilirken Maliye Vekili Be
yefendi mütehassıs celbedileceğinden bahsetmişler 
ve gene Beyefendi Hazretleri bilmem 100 000 mi, 
70 bin mi kişinin yüz kuruş kadar maaş aldığını bu
yurmuşlardır. Beyefendiler! Rica ederim, yüz kuruş 
tahsis edilmiş maaş niye yarar? Bugün bu para mil

yon teşkil eder, bu bütçe için bâr, hükümet için bâr 
fakat ashabına hiç bir faydası olmuyor. Ashabına 
yüz kuruş veriliyor, bu yüz kuruş ile sahibi maaş 
ne yapabilecektir? Şu misâli arzdan maksadım, mu
hassesatı zatiye idaresinde isiâhı lâzım bir vaziyet 
vardır. Bunu cidden hükümette takdir etmiştir. Ma
liye Vekili Bey, buyurmuşlardıki, bir mütehassıs celb-
edilecek, bendenizin istirhamım bu mütehassıs biran 
evvel celbedilmelidir. Hangi usul, gerek hazineye ve 
gerek devlete, muvafıksa onu tercih edelim. Yoksa 
efendiler! Bugünkü muhassesatı zatiyenin şekli bu 
iken ve elimizde bu hususta bu kavanin ve nizamat 
mevcut iken gene bir şey olmayacaktır ve imkân 
yoktur. Gene 150 - 300 kuruş maaş altı ayda tah
sis, bilmem ne? Bunlardan bir fayda hasıl olamaya
cağı kanaatindeyim. Binaenaleyh esaslı bir tedbire 
ihtiyaç vardır. Bunun için de lâzım gelen mütehas
sısı biran evvel celp buyursunlar. Bunu evvelce de 
varit buyurmuşlardı, biran evvel ihzar edilsin fik
rindeyim. 

REİS — Süleyman Sırrı Bey. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bendenizin 
mütalâamı Mazhar Müfit Bey söylediler. Vaz geçi
yorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Halit Beyefendi, maaşatın geç 
bağlandığından bahis buyurdular. Malûmu Âliniz 
maaş bağlanması için ve nasıl bağlanacağı hakkında 
Kavanini mevcude vardır. Şimdi Mazhar Müfit Bey 
biraderimizin işaret ettiği kanun mucibince maaş bağ-
lanıncaya kadar avans suretiyle maaşları veriliyor. 
Yalnız Şurasını arz etmek isterimki maaşat iki tür
lüdür. Birisi askerî diğeri mülkidir. Askeriye taallûk 
eden bütün muamelât muamelâtı zatiyenin tekaüt 
dairesince tespit edilir ve bize maaş bağlanacağı za
man gönderilir ve neticesi gelir. Biz de bunun mua
melesi ancak azami bir ay zarfında ikmal olunur. 
Diğeri mülki muamelâttır. Onun da ne suretle tescil 
edileceği ve sicili nasıl olacağı müddeti himet cetve
li vesairesi hep matbudur. Fakat buna rağmen oraya 
gidip, doldurulurken bir yanlışlık yaparlar, bazen 
müddeti hizmeti noksan gösterirler. Bu suretle evra
kın gidip gelmesinden muamele uzar. Yoksa bütün 
muamele bitipte merkeze geldiği zaman da, kanunda 
da esasen işaret edildiği veçhile geldiği zaman bir ay
da, azami iki ayda ikmal edilir. Bir ayda ikmal edile
mezse avans verilir. 

Muhtar Beyefendi mazuliyet maaşları hakkında 
söylediler. Bunun için - kendilerinin de malûmu ol-
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duğu veçhile - hükümetin bir teklifi vardı. Maaş sa
hibi mazuline ne suretle memuriyet teklif edileceği 
kanununda musarrahtır. Bu sene Muvaeznei Maliye 
ve Kavanini Maliye Encümenleri tarafından müşte
reken yeni bir kanun müzakere edilip neticelenmiştir. 
ve zannederim ki mazbatası da Heyeti Celilenize tak
dim edilmiştir. O zaman bütün bu mazuliyet maaşları
na, Ashabının bir kısmına memuriyet teklifi ile ve bir 
kısmına da sinninin geçmesi münasebetiyle hitam veri
lecektir. Yalnız bu mazullerin içerisinde bir kısım vaı-
dırki, bu da doğrudan doğruya memuriyet teklifi ve
kâletlere ait olmayan kısımdır. O da memurini taliye
dir. Vekâletlerin tabi kendi salâhiyetleri olmadığı için 
taşradaki memrlara memuriyet teklif edemezler. Bunu 
ancak taşrada bulunan valiler teklif edebilirler. Vekâ
letler ellerinden geldiği kadar takip ediyorlar. Vekâlet
lere mensup olan mazuller dçin hemen ekseri vekalet
lerce bugün yapılan usûl, evvelâ malûmu âliniz, etimiz
de mevcut olan kanun mucibince, memuriyet teklif 
ediliyor ve bu tekrar ediliyor. Fakat yeni teklif ettiği
miz lâyihai kanuniyede bu müddetler tenkis edilmiş
tir ve daha süratle mazuliyet maaşının hallini temin 
edecek kuyut vaz edilmiştir. 

Mazhar Müfit Beyefendi, yüz kuruş maaş alanlar 
hakkında söylemişlerdi ki onların maaşı aslileri kırk 
kuruştur, bunlar da sülüsandan fazladır. (186 000) mü
tekaidin için de (137 000) kişidir. Bunların maaşlarını 
sermayeye kalbederek bu muameleyi tamam ıyle kal
dırmak mümkündür. Muvazenei Umumiye Kanun 
lâyihasında buna dair bir madde tespit edilmiştir. Eğer 
Heyeti Celileniz kabul ederse bir iki sene zarfında bu 
mesele de halledilir. Bu suretle bu kadar kişinin mua
melesinden hem muhassesatı zatiye dairesi kurtulmuş 
olur, hem de onlar da kırk kuruş için köyünden mer
keze kadar gelip iki gün kalmadan kurtulmuş olurlar. 

Heyeti Celilenizin geçen sene kabul etmiş olduğu 
bir madde ile bu küçük maaşların üç aylığını bir defa
da tesviye etmekte isek de gene üçyüz kuruş için köy
den kasabaya kadar gelerek, iki gün de kasabada otu
rup, yaptıkları masarif Heyeti Celilenin malûmudur 
ve bunda hiç bir kârları yoktur Bunu sermayeye kalpe-
dip tamamıyle halledersek hem onlar için hem hükü
met için müfit olur ve bu surette tetkik edilecek ve 
miktarı ne olduğu kontrol edilecek mütekaidinin a dedi -
de 40 - 50 bine inecektir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Bu işe teşebbüs edil
miş midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Bütçede bu mesele için 

maddei mahsusa takdim ettik ve müsaade istedik. Eğer 
Heyeti Celile Kabul edecek olursa bu seneden itibaren 
muameleye başlanacaktır. 

REİS — Abdullah Bey sualinizi sorunuz! 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Efendim! İkinci 
maddeyi teşkil eden ve teşkilâtı devlette mukabili bu-
lunmıyanlara verilen para geçen sene 37 bin lira iken, 
bu sene 21 bin lira teklif olunmuştur. Halbuki haber al
dığımıza göre bu memurini mazule henüz kânunusani 
maaşlarını alamamışlardır. Eğer tahsisat kâfi gelmiyor
sa bu yolda tenzilâttan dolayı bu zavallılar 1341 içinde 
de gene vaktinde maaş alamıyacaklardır. Hattı lâyıkına 
iblâğı lâzım gelir. Yok eğer havalâtın eksikliğinden do
layı ise hemen verip onları da diğerleri raddesinde 
tutmak icapeder. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bunun için üç dairemiz vardır. Bi
risi Ayan, diğeri Şurayı Devlet, diğeri de hazinei has
sadır. Mukabili bizde yoktur. Bunların kısmı azamı 
Istanbulda'dır. On aylık havaleleri gönderilmiştir. Ha
valeleri bitmiş, geçen de havale istediler, gönderdik. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Yirmi bin lira ye
tişecek mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Havaleleri vardı, gönderdik. Bura
dan maksat iki üç dairenin 240 kişiden ibaret memu
rini mazulesidir. Başka bir daire yoktur. Diğerleri 
her vekâlet bütçesinde vardır. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Şu halde yirmibin 
lira bu sene kâfi gelecek demek? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Bu sene kâfi gelmiştir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Tekaüt Şu
besince muameleleri ifa edilenlerin muhassesatı zati-
yece bir ay zarfında muamelesi bitip maaş cüzdanla
rının verildiğini beyan buyurdunuz. Halbuki bendeniz 
çok kimseler biliyorm ki; bunların muameleleri bittiği 
ve muhassesatı zatiyeye gitiği halde birbuçuk seneden 
beri cüzdanlarını henüz alamamışlardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Onların muameleleri bitmemiştir, 
Arif Beyefendi. Her halde bir noksanları vardır, 
tekrar iade edilmiştir. Yoksa muamelesi bittikten 
sonra maaş muamelesinin yapılmamasında hiç bir ma
nâ yoktur. Sıra ile tanzim edilmiştir. Manzuru âlileri 
olduğu veçhile her hafta gazetelerle ilân ediliyor. 
Yani, tamamen bütün evrakı mükemmel olarak gel
dikten sonra muhassesatı zatiye de kalmasında hiç 
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bir manâ yoktur. Sıraya dizilmiştir ve her hafta maaş 
bağlananların esamisi gazetelerle neşir edilmektedir. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Mahallinde 
muamelesi ikmal olunduktan sonra eytam ve eramile 
avans verilmesi hakkındaki kanunun tatbik edilip 
edilmediğini sual ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Ediliyor tabi.. 

AHMET HAMDİ BEY (Devamla) — Bendeniz 
edilmediğini biliyorum. Dairei intihabiyemde vardır. 
Bir senei geçmiştir ve verilmiyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Hangi yerde ise onu lütfederseniz o 
mal müdürünü veya muhasebe müdürünü tecziye 
ederiz. Kanun sarihtir. Bunun için ne havaleyi ne 
hiçbir şeyi beklemek lâzım değildir. 

REİS — Efendim! Fasıl hakkında başka söz 
isteyen yoktur. 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — Faslın beş tarafına 
maaşat demek lâzım gelir. Faslın ismi yoktur. 

REİS — Baş tarafına mı? 
ŞEFİK BEY (Trabzon) — Evet efendim. 
REİS — Efendim! 57 nci fasıl 4 386 894 lira. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

58 Tahsisatı fevkalâde 6 355 000 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Efendim! Bu fasla geçen gün ka
bul ibuyurulan malûlin Kanunu mucibince 1 293 600 
lira zabitan ve efrada senevi nakden verilecek mik
tar, ibir de 1 732 200 lira arazi bedeli olmak üzere ki.. 
(nakil değildir sesleri) arazi bedelini de mahsup ede
ceğiz. Nakil yapabilmek için arazi bedelini burada 
masraf, varidat bütçesinde de varidat göstermek lâ
zımdır. (Ne kadar sesleri) Maaş olmak üzere 
1 293 600 lira zammetmek lâzım gelir. Arazi bedeli 
olmak üzere de (İ 732 200) liradır. 

REİS — Fasla ayrı bir madde halinde mi ilâve 
olunacaktır? 
BEY (Kângırı) — Birincisi maaşata aittir, birinci 
madde içindedir. İkincisi arazi meselesi olarak ayrı 
bir madde olacaktır. Maaşata (1 293 600) lira ilâ
vesiyle maaşat 7 648 600 lira olacaktır. İkinci madde 
olarak malûline verilecek arazi bedeli (1 732 200) lira 
olacaktır. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni faslın ye
kûnu hakkında bir- şey diyor mu efendim, kabul edi
yor mu? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Ka
bul ediyoruz efendim. Fslın yekûnu (9 380 800) lira 
olacaktır. 

REİS — Efendim! Bu şekilde faslı reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edil
miştir efendim. 

B) DÜYUNU UMUMİYE BÜTÇESİ 
REİS — Düyunu Umumiye Bütçesine geçiyoruz. 

Söz isteyen var mı efendim? 
EKREM BEY (Rize) — Efendim! Heyeti Celile-

nizin geçen sene vermiş olduğu bir kararla İsİtanbul' 
da bulunan Düyunu Umumiye Meclisinin tahsil etmiş 
olduğu varidata da Hükümet tamamiyle vaziyet etmiş
tir. Yani, evvelce düyunu umumiye tarafından tahsil 
edilen bu varidatın Heyeti Umumiyesini şimdi, mer
kezi Ankara'da bulunan Düyunu Umumiye Müdürü-
yeti Umumiyesi tahsil ediyor ve bu varidatı tahsil 
etmek için zannederim, dört milyon liraya karip bir 
para da sarf edilmiştir. Muvazenei Maliye Encümeni 
pek güzel düşünmüştür. Hükümetin bir kısım varida-
tını tahsil etmek için böyle ayrıca bir idarenin dört 
milyon lira sarfetmesi hakikaten doğru değildir. Bir 
mahalde hükümetin diğer varidatını tahsil eden mal 
sandsğı dediğimiz bürolar var iken, evvelce düyunu 
umumiye meclisinin tahsil etmiş olduğu bir varidatı 
Düyunu Umumiye Müdüriyeti Umumiyesinin tahsil 
etmiş bulunmasına ve bu suretle böyle fazla bir mas
rafın sarfına lüzum yoktur. Muvazenei Maliye En
cümeni bu fikri, bu nokatı nazarı söylemiştir. Bi
naenaleyh bunun için hakikaten Hükümet teşkilâtında, 
Maliye Vekâleti teşkilâtında öyle bir suretle teşkilât 
tespit edilmelidir ki, artık Düyunu Umumiye Müdü-
rüyeti Umumiyesi ayrıca bir teşkilât yaparak ve mü
himce bir para sarf ederek bu varidatı almaya hacet 
kalmasın. Bunu arz ettikten sonra İstanbul'daki Dü
yunu Umumiye Meclisi İdaresine geliyorum. 

Efendiler! Heyeti Celileniz gene geçen sene ver
miş olduğu bir karar ile bu Meclisi İdare ve memu
rininin masrafını (1 700 00) liradan (480 000) liraya 
indirmiştir. (470 000 sesleri) Evet efendim, (470) bin 
liraya indirmiştir. Bu defada görüyoruz ki encümen 
bu miktarı (360 000) liraya tenzil ediyor. Bence böy
le hiç bir vazifesi olmayan ve İstanbul'da bulunan 
Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi artık bir iş ile meş
gul olmayacaktır. Onun evvelce tahsil etmiş olduğu 
varidatı, tekrar arz ediyorum, Ankara'daki Merkezi 
Düyunu Umumiye Müdüriyeti Umumiyesi tahsil et-
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mektedir. Binaenaleyh, oradaki memurların işi yok- ı 
tur. Buna rağmen onlara, (360 000) lira veriyoruz. 
Ben buna da razıyım. Yalnız bir noktayı arz etmek I 
isterim.. Bu tatil İstanbul'da bulunduğum zaman pek 
yakmen gördüm. Düyunu Umumiye İdaresi, Meclisi I 
Âlinizin tenzil etm ş olduğu ve bütçede sarahaten I 
tespit etmiş olduğu bu, (470 000) liraya rağmen hâlâ 
eski teşkilâtını muhafaza etmekte, hâlâ gene o bir 
milyon yediyüz bine yakın parayı sarfetmektedir. I 
Yani burada gerek Muvazenei Maliye Encümeninin I 
oldukça müşkülâtla tespit ettiği ve gerek Meclisi Âli
nizin kabul ettiği bu rakama rağmen hâlâ o idare I 
o parayı arz etmekle beraber işin biraz daha tefer
ruatına girmeye mecburum ve burada bir darbı mesel I 
söylüyeceğim. Efendiler, İngilizlerin bir darbı meseli I 
vardır. (Metelikte hasis, lira da cömert) derler. Ben I 
burada, meselâ geçenlerde malûl gaziler meselesinde I 
oldukça tasarrufa ait prensipler vaz ederken, öte ta- I 
ıafta böyle binlerce liranın sarfına müsaade etmek- I 
liginizi, ayniyle böyle metelikte hasis, lirada cömert 
darbı meseline benzetiyorum. I 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Çok doğ
ru!.. 

EKREM BEY (Devamla) — Biraz daha teferru
ata gireceğimi arz etmiştim. Geçen sene Meclisi Âli- I 
niz bu kararı verdikten sonra, Düyunu Umumiye yal- I 
n iz bu teşkilâtı muhafaza etmek suretiyle bütçenin I 
haricine çıkmış değildir. Gerek gazetelerde gördüğü- I 
müz veçhile, gerek bendeniz İstanbul'da bu mesele 
ile meşgul olduğum zaman yakmen gördüğüm veç- I 
hile, düyunu umumiye ayrıca, bir çok masraflar yap
maktadır. Meselâ, gazetelerde hepimiz görüyoruz. I 
Düyunu umumiyede iki sandık vardır. Bunlardan I 
birisi sigorta sandığı, diğeri de gayet karip olmak I 
üzere tekaüt sandığıdır. Bu sigorta sandığına orada I 
bulunan memurlar bir para veriyorlardı. Bu teşkilâ- I 
tın ilgası yaklaşmaya başlayınca bu sandık lâğvedil- I 
di ve paralar tevzi olundu. Buna bir diyeceğimiz I 
yok, çünkü, buna bütün memurlar para veriyorlar- I 
di ve aldılar. Gelelim ikincisine: Bu çok garip bir I 
meseledir. İnsan görse hakikaten hayret etmekten hâli I 
kalamaz. Şimdi, biliyoruz ki, bütün memurlarımız I 
kanun mucibince bir aidatı tekaüdiye vermeye mec
burdurlar. Düyunu Umumiye İdaresi teşekkül edin
ce - ki diğer devairi resmiyeden bunun da farkı yok- I 
tur - memurları ayniyle her ay bir miktar maaşların
dan bir para vermeye mecburdurlar. Bu da o zaman I 
bilmiyorum ne kadar idi sonradan yüzde oniki kadar 
bir şey olmuştur. Hıristiyan memurlar, bizim hükü
mete itimadımız yok dediler ve bu parayı vermediler. I 
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Yani, Düyunu Umumiye İdaresinin teşekkülünden 
yirmi sene sonraya kadar hristiyan memurlar tekaüdi
ye namiyle hiç bir para vermemişlerdir. Müslüman 
memurlar kanun mucibince bu parayı vermişlerdir. 
Fakat yirmi sene sonra da bir tekaüt maaşı alacaklar
dır, biz ne yapalım demişler ve bir tekaüt sandığı teşkil 
etmişlerdir. Fakat nazarı dikkatinizi celpederim. Gay
ri kanuni hareket etmişlerdir. Yani, bir kere kanunen 
tekaüdiye vermek lâzım iken, bunu yirmi sene ver
memişlerdir ve sonra kendi aralarında bir tekaüt 
sandığı teşkil ederek buna kendi maaşlarından % 8 
verdikleri gibi Meclisi İdare de bu memurların namı
na ayrıca .% 5 vermiştir. Yani bizim borcumuzun 
faizini ve borcumuzu vermek üzere tahsil etmiş oldu
ğu varidattan memurlarına % 5 vermiştir. Fakat me
sele yalnız bununla kalmamıştır, ayrıca sandığa ik
ramiyeler dahi verilmiştir. O derecedeki, hepimiz gör
dük. Arslan Efendi denilen bir adam tekaüt maaşı 
diye 87 bin lira almıştır ve bizim zavallı memurları
mızın verdikleri paranın kaçta biridir ve otuz senede 
aldıklarının kaç mislidir. Binaenaleyh israf tama-
miyle meydandadır. Bununla beraber meselâ - bu san
dığın yirmi sene sonra teşekkül ettiğini söylemiştim -
Bir memur sandığın teessüsünden beş sene sonra te
kaüt edilmiştir. Biz de tekaüt müddeti otuz sene ol
masına rağmen bunlarda yirmibeş senedir ve bu memur 
beş sene sonra tekaüt edilmiştir ve beş sene sonra 
tekaüt edildiği halde yirmibeş seneden beri güya teka
üdiye veriyormuş gibi tekaüt maaşı almıştır. Onu da, 
arz ettiğim gibi, bizim ki gibi değil belki onun dört 
beş misli fazla olmak üzere almıştır. Esasen bunda 
da bir mikyas yoktur. Binaenaleyh israf tamamiyle 
meydandadır. Biz burada Düyunu Umumiye Bütçe
sini (360) bin lira tespit ediyoruz. Bendeniz bunu çok 
gülünç buluyorum. Çünkü bunu isterseniz yüzbin lira 
olarak tespit ediniz öte tarafta Düyunu Umumiye 
İdaresinin daha evvel elinde olan bir paradan istediği 
gibi sarf ettiğini görmekteyiz ve misaller de meydan
dadır. Zannedilebiliyor ki, belki harbi umumide Fran
sa ve İtalya namına verilmesi lâzım gelipte verile-
miyen on milyon liranın fazilerinden yani ihtimal-
ki bu paradan sarfediyorlar. Binaenaleyh bütün bun
ları arz ettikten sonra ne yapılmalıdır? Efendiler! 
Meclisi İdarede bir Dainler Vekili bir de komiserimiz 
vardır ve iki seneden beri yevmiye alan müfettişlerimiz 
vardır. Fakat işte netice gösteriyor ki, bütün bu ze
vatın, bu israfatın önüne geçilmesi için tesirleri ola
mıyor. O halde yapılacak şey nedir? Efendiler! Ya
pılacak şey doğrudan doğruya vaziyed etmektir ve 
bunu beklemeyi ben lüzumsuz görürüm. Meclisi 1da-
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reyi Teşkil eden dainler vekillerine bir para verilebilir. 
Bunu muvafık görebiliirm. Fakat doğrudan doğruya 
b teşkilâtı lâğvederek oraya vazıyet etmek lâzım gelir. 
İŞimdiye kadar böyle binlerce hattâ milyonlarca sar-
[fedilen bu parayı borcumuza mahsup etmek ve hesap
lara biran evvel vazıyed etmek icabederdi. Çünkü tek-
p r gazetelerde gördüğünüz veçhile bu teşkilâtın il-
fea edileceğini anlayan mezkûr idare, memurlarına ol
dukça cesim para vererek çıkartmaya başlamıştır ve 
bu teşkilâtı tamamiyle lâğvedeceğimiz muhakkaktır. 
Lâğvettiğimiz zaman da gene bu memurlara cesim 
jmiktarda paralar verilecektir, Pekâlâ, yazık değil mi? 
^iz geçen günler burada malûl gazilere verilecek para-
kın fazlalığından bahsediyorduk. Fakat ötede tekaüt 
Sandığını tamamiyle hristiyanlar paylaşmıştır. Çünkü 
onlar hükümete itimat etmedikleri için tekaüdiye 
Vermemişler ve kendileri güya bir sandık teşkil etmiş
ler, gayet fazla miktarda paralar almışlardır. Bina
enaleyh bunlara artık müsaade etmemelidir. Doğru
can doğruya teşkilâta vazıyed edilerek defatiri tespit 
kmek lâzımdır. Şimdiye kadar sarfedilen paranın bir 
meteliğine kadar hesap edilerek borçlarımıza mahsup 
itmeliyiz. Bu noktai bu suretle tespit ettikten sonra 
şimdi, düyunu umumiyenin atisine geliyorum. Hepimiz 
^iliyoruz ki, iki şekil vardır. Bunlardan birisi mev
zubahis olmaktadır. O da düyunun taksimidir. Pek 
yakın zamanda tespit edilecektir. Hakem ne takdir 
^derse onu kabul edeceğiz ve bunun da şekli tesviyesi 
işağı - yukarı tespit edilmiştir. Bu da frank mı, yok
sa kendi paramızla mı tediye edilecektir. Üçüncüsü 
^Düyunu Umumiye İdareleri lağvedilecektir. 

I MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
^EY (Kângırı) — Böyle bir karar yoktur. 

i EKREM BEY (Devamla) — Yani bu teşkilât 
4§ağı - yukarı.. (Karar yok sesleri) Karar yok mu 
yiyorsunuz? Şimdi onu arz etmek ve en mühim nokta 
olarak bunu tespit etmek istiyorum. Nazarı dikka
tlinizi celbederim. Bizim bugün diğer devletlerden 
fkfkımız var mıdır, yok mudur? (Yoktur sesleri) Evet 
tjttç farkımız yoktur. Her hangi bir devlet bugün is
tikraz yapsa borcunu ne suretle verir: Dainler ve
killerinden mürekkep böyle bir Meclisi İdare teşek
kül edebilir mi? Si2e en yakın olan Bulgaristan'ı mi-
sjü göstereyim. Bulgaristan'ın Fransa'dan yaptığı en 
rhühim istikraza karşı yapmış olduğu muameleyi arz 
edeyim. Bulgaristan Fransa'dan mühim bir istikraz 
yapmıştır. Buna mukabil parayı verecek bankalar bir 
delege göndermiştir. Yalnız bir kişi göndermiştir. Bu 
ajd am bu paranın verildiğini kontrol edecektir. Bulgar

lar bu adamı maliye nezaretlerine ayak bastırmamış-
lardır. Bu adam bir müddet sonra terki mevki etme
ye mecbur kalmıştır. Binaenaleyh bu böyle olduktan, 
düyunu umumiyenin vaziyeti anlaşıldıktan ve biz de 
borçlarımızı doğrudan doğruya bankaya vereceğimizi 
tespit ettikten sonra, evvelce düyunu umumiye tara
fından tahsil edilen varidatı biz tahsil ettikten sonra, 
başka ortada ne kalır? Binaenaleyh pek resmi olma
yan, nimresmi ağızdan şöyle bir şey işittim ki bu teş
kilât lağvedilecektir. Buna şüph yok. Bunu herkes 
anlamıştır. Fakat, dainler vekili kalacak mıdır, kala
bilir mi? Buna imkân yoktur. Bunu bu noktada tes
pit ediyorum. Çünkü tekrar ediyorum, şu Bulgaristan, 
Fransa'dan bir istikrab yapmıştır, borcun bankalara 
verilip verilmediğini görmek ve,bilmek için Fransa'da 
bulunan bankalar namına kontrol için Bulgaristan'a 
bir adam gelmiştir. Bu adam ise sonra gitmeye mec
bur olmuştur. Bu adama en ufak bir hesabı bile gös
termemişlerdir. Söyleyeceğim söz bundan ibarettir.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Ekrem Beyefendi derin yaraya ga
yet iyi temas ettiler. Fakat zannederimki, henüz tama
men halledilmemiş bir meseleye temas ettiler ve me
sele tamamen halledilmiş ve Heyeti Celile de tama
miyle halledilmiş olduğuna kani bulunmuş olsaydı o 
halde şimdiye kadar söylediğimiz kuponlar meselesine 
lüzum yoktu. Hükümet elinden geldiği vazifesini ifa 
etmektedir. Her halde meselenin sureti halli Heyeti 
Celileye arz edilecektir. Bundan başka suretle bunun 
halli imkânı yoktur. (Kaç sene sonra sesleri) Mü
saade buyurunuz! 

Beyefendi buyurdular ki, şimdiye kadar bir şey 
vermiyoruz. Bir sene, iki sene veya üç sene sonra hal
letmek istemezlerse gene bir şey vereceğimiz yoktur. 
Bunu, isterler, istemezler idarei bir meseledir. Bu, 
bizim zararımıza mıdır? Onların zararına mıdır? Bu 
ayn meseledir. Bizim istediğimiz borçlarımızı tanıyoruz 
ve tediye etmeyi istiyoruz. Ne suretle verebileceğiz? Ka
biliyeti nakdiyemizin, varidatımızın, bütçemizin va
ridatı nedir? Onlar da tetkik etsinler, bizden gayri 
kabili icra metalibat da bulunmasınlar. Parayı tediye 
ve burçlarımızı verirken, hayatımıza lâzım olan para
dan bütün bütün mahrum kalmıyalım. Elimizde ya
şayacak mevada sarfolunacak bir paramız bulun
sun. Mesele budur. Borçlarımızı verirken her halde ve
receğimiz miktar bizi bütün bütün muamelâtımızı 
sakıt kılacak bir miktar olmasın. Kabiliyeti tediyesi 
olsun. Henüz bu, tespit edilmemiştir. Her halde tespit 
ve kabul edildiği zaman Heyeti Celilenize arz edile-
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çektir. Heyeti Celilenin müsaadesiyle bu mesele tabiî 
hitama erdirilecektir. 

Tafsilâttan bahis buyurdular, şöyle yaptılar, böyle 
yaptılar dediler. Bendeniz zannediyorum ki, esas me
sele halledilmeden evvel böyle teferruat için uğraş* 
mak doğru değildir. Büyük meselemiz, esas meseledir. 
Yoksa kendilerinin beyan buyurdukları gibi, taksimi 
düyun mürettebatını ellerine aldıkları ve bunun al
tın olarak tesviyesi lâzım geldiği zaman,da bizim büt
çemizin yarısından fazlası gitmek lâzımdır. Büyük 
mesele halledilmeden bunu şöyle yapmışsınızdır de
mek, doğru değildir. Bunlar ikinci derecede kalır. 
Onların iddası, bizim elimizde bir nizamname vardır, 
bir tekaüt sandığımız vardır, ona göre hareket ediyo
ruz diyorlar. Bunu tabi takip ediyoruz. Neticei hesap
ta bunların hepisinden ayrı ayrı hesap soracağız. 

Buyurdular ki, yevmiye alan müfettişlerimiz ora
da tetkikat yapmamıştır. Acaba o müfettişlerin yap
mış oldukları tetkikattan hükümet çok müstefit ol
mamış mıdır? Hükümet bir çok israfatı o müfettiş
ler sayesinde çıkarmamış mıdır? Müfettişlerimizin 
tetkikatı bizim lehimizde birer vesikadır. Biz istan
bul'a gidinceye ve müfettişler orada böyle tetkikat 
yapıncaya kadar, maliyenin bir müfettişi tetkikat yap
mamıştı. Bunların, bizim verdiğimiz tahsisattan faz
la para sarf edip etmedikleri ve sarfetmişlerse ne 
suretle sarf ettiklerini karşı karşıya çıktığımız zaman 
tahsisatın fevkinde sarf edilen paraların hesabını is
teyeceğiz. Başka türlü bunu kabul edemeyiz ve Heyeti 
Celilenizin tahsis ettiği para ne ise o miktarın fev
kinde sarf edilen para bizim tamdığtmız para değil
dir. O zaman hesap isteyeceğiz. 

REİS — Feridun Fikri Bey! Sualinizi sorunuz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Düyunu 
umumiyede elyevm Yunanlı memur var mıdır, yok 
mudur? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângtrı) — Bizim idaremiz tahtında bulunan 
düyunu umumiyede, Yunanlı memur yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Harir darüttalimi kaç 
tanedir ve faaliyeti ne merkezdedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Bursa'da bir harir darüttalimi var
dır. Bunu, eskisinden daha muntazam bir hale sok
mak için çalışıyoruz ve eskisinden çok farklıdır. Bu 
sene kırkbeş kişiye şahadetname verdik. Gerek hanım
lardan ve gerek efendilerden müracaat edip, çalış
mış ve şahadetname alanlar vardır. Arz ettiğim gibi 
bu sene mezunlarının adedi kırkheş kişidir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yalnız Bursa'da mı var
dır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Evet yalnız Bursa'da vardır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bendeniz düyunu umumiye dediğim zaman, bütün 
düyunu umumiyeyi kastediyorum. Zatıâliniz idaremi
zi buyurdunuz, idaremizden maksat, Anadolu mu yok
sa İstanbul'daki düyunu umumiyede dahil midir? Da-
hilse, orada Yunanlı memur var mıdır? Varsa bu 
bapta bunların def ve tardları hakkında bir teşebbüs 
var mıdır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Geçen sene de arz etmiş olduğum 
veçhile, doğrudan doğruya merkezde bulunan memur 
yunanlıları çıkarmıştık. Fakat ecnebiler vardır. On
lara maktu bir bedel verdik. Sununla idare edecek
siniz dedik. Bunların içerisinde filân ecnebi filân ec
nebi diye sormadık. Yalnız yunanlıları evvelce çı
karmıştık, onun için arz ettim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Muhterem 
Maliye Vekili Beyefendinin beyanatı âliyelerinden, he
nüz bu kuponlar meselesinin müzakeresine bile ipti
dai- edilmediği anlaşılmıştır ve bu hususta şimdi bir 
şey söylenemeyeceğini anladım. O halde henüz neti
cesi meçhul olan bir şey için bütçeye dört milyon 
lira koyuyoruz. Yani, bu böyle olmayacaktır diye ih
tiyaten dört milyon lira koyuyoruz. Farzımahal ola
rak böyle de olsa, memleketimiz yanıktır ve bu ka
dar imar ve tamire muhtaçtır. Bu parayı memlekete 
tahsis etsek olmaz mı acaba? Heyeti Vekile - bu 
borçları inkâr etmiyor, borcumuzdur diyor - bunun es
nayı müzakeresinde teciline muvaffak olamaz mı? 
Denecek ki; bu, Lozan Muahedesinin ktrkyedinci 
maddesi ahkâmınca behemahal icrası lâzım gelen bir 
mesele. Beyefendiler, lütfen bir kere tahattur buyu
runu; Fransızlar, Amerika'ya borcunu vermemiştir. 
Ruslar Fransa'ya borcunu vermemiştir. Hatta Alman
lar bile mağlûp olduğu halde borcunu el'an verme
miştir. Bu fasıl, Lozan Muahedesine merbut ise, zan
nederim ki o istikraz muameleleri de muahedeye 
merbuttur. Binaenaleyh onlar borçlarını inkâr etmi
yorlar. Biz de inkâr etmiyoruz. Mademki müzakere
sine henüz başlanmamıştır, müzakere esnasında hü
kümet borçlarını inkâr etmemekle beraber, bunun te
ciline muvaffak olabilir mi olamaz mı? 

Saniyen Mazbata Muharriri Beyefendinin beya
natından anlıyoruz ki, düyunu umumiye ve Osma
niye Meclisi İdaresi, mülga Osmanlı Imparatorluğu-
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na iait bir meclistir. Muahede mucibince düyunu umu-
miyei Osmaniyenin taksim edilmiş olmasına rağmen, 
Cumhuriyet Hükümetine karşı vaziyeti henüz taay
yün etmemiştir, diyor. Burada hakikaten şayanı dik
kat bir mesele vardır. Cumhuriyet idaremize nazaran, 
bugünkü vaziyeti henüz muayyen değildir. Efendiler! 
Mazbata Muharriri Beyin buyurduğu veçhile Cum
huriyeti İdareye karşı vaziyeti belli olmayan bir ida
renin Meclisi idaresine bilmem 370 bin lira veriyo
ruz!, Bendenize kalırsa, evvelemirde düyunu umumi-
yen|in Cumhuriyet idareye karşı vaziyeti tespit edil-
sinj vaziyetini anlayalım, ondan sonra Meclisi idare
sin^ para verelim ve daha doğrusu Cumhuriyet idare
ye [karşı bence bunun vaziyeti tespit edilmiştir. Ben
ce tespit edilen vaziyet şudur : Borçlar taksim edil
dikten sonra, düyunu umumiye yoktur ve olmayan 
bir; şey için 370 bin lira verilemez. (Tayyını teklif et 
sesleri.) 

[BAŞVEKİL ALI FETHt BEY (istanbul) — Maz-
harj Müfit Beyefendi bu yapılacak olan müza'keratta 
düyunu umumiyenin teciline hükümet muvaffak ola-
mak mı diye bir sual irat buyurdular. Efendiler! Bu 
işte muvaffak olmak için tarafeynin muvafakati lâ
zımadır. Tabiî vaziyeti maliyemiz müsait değildir. 
Malûmuâliniz teciline bizim muvaffak olabilmemiz 
içir̂ , karşı taraftaki müzakerecilerin de ona muvafa
kat etmeleri lâzım gelir. Muvafakat etmedikleri tak
dirde Lozan Muahedenamesi mucibince bunların te
diyesini deruhte etmiş olduğumuz için, bittabi mu
vaffakiyet meşkûk bir vaziyette kalır. Binaenaleyh 
bu,j yalnız hükümetin yedi iktidarında değildir. Hü-
kürtıetin yedi iktidarında bir mesele olsaydı, herhal
de | hükümet bu muvaffakiyeti kendisi için bir şeref 
addederdi. Fakat hükümetin yedi ihtiyarında olma-
dığjı için bu, tatoi müzakerenin neticesine muallâk bir 
meseledir. Binaenaleyh efendiler, kuponlar meselesi 
gibf hakikaten devletin vaziyeti maliyesi ve bütçesi 

t 

iizejrinde büyük bir tesir icra edecek olan bu mühim 
meselenin müzakeresi, herhangi bir surette meseleyi 
tavik ve işkâl edecektir ve bahusus müzakeredeki hüs
nü j ceryanı ihlâl edecek ve atisi üzerinde fena tesir 
yanacağından dolayı bendeniz bunu muzir telâkki 
edejrim. Yani, faydalı olmaktan ziyade muzır adde
derim. Binaenaleyh pek ehemmiyetli olan bu mesele
de, düyunu umumiye bütçesinin kabulünü Heyeti Ce-
lileaizden rica edeceğim. Zaten Meclisi idarenin tah
kikatı külli bir tenkiha uğramıştı ve Muvazenei Ma
liye! Encümeniniz bu tenkihatı tekrar gözden geçir
miştir ve senevi 470 bin liraya indirilmişken bu sene 

de 360 bin liraya indirilmiştir. Bunun daha ziyade ten
zile tahammülü yoktur. Bu masrafın kabulünü He
yeti Celilenizden rica ederim. 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkında başka söz 
isteyen yoktur. Fasıllara geçilmesini kalbul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

59 Idarei Merkeziye maaşatı ve ücuratı 49 030 
RElS — Katoul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

.59/A Idarei Merkeziye levazım ve ma
sarifi 
REİS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

60 Vilâyat maaşat ve ücuratı 
REİS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

Lira 

61 Vilâyat levazım ve masarifi 
REİS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

62 Tuz ihraciye ve nakliyesi 

27 230 

Lira 

501 882 

Lira 

221 350 

Lira 

1 092 500 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozök) — Efendim! 
Bu fasılda tuz nakliye ve tahniyesi diye bir madde 
vardır. Malûmuâliniz bilhassa Şark vilâyetlerinde 
ekseri kazalar memlehalara pek uzak mesafelerdedir. 
Orada birkaç nâkil yani tuz getirip satmakla iştigal 
eden adamlar memleihadan, fiimirisi üzerinden tuz 
alır, günlerce mesafede olan bir kazaya getirir,, o 
kazada bir tüccar veya bir esnafa kontrat eder, ona 
devreder. Artık o esnafın insafına kalmış. O da 
insafının müsait olduğu kadar bir temettü koyarak 
halka satar. ,Bu suretle tuz fiyatı okkası belki otuz 
kuruşa kadar satılan yerler vardır. Bundan dolayı 
rençberin hayvanatı, ağnamı lâzımı kadar tuz ala
maz. Tuz alamıyan hayvan ise tabi etini de ke
mal derecede tutmaz. Bu suretle ağnam ucuz satılır. 
Geçen sene tuza zammedilirken zannederim Hükü-
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met düyunu umumiye teşkilâtı bulunan yerlerde bi
rer depo ittihaz edecek, memlihadaki fiimirisine ma
sarifi de ilâve olunarak oralarda satılacaktı. Acaba 
bu suretle memleha fiyatına fiimirisi ilâve edilerek 
düyunu umumiye bulunan kaza merkezlerinde depo 
ihdas edilmişte bu tuz nakliyesi için konulan (855) 
bin lira tahsisat bunun karşılığı mıdır? Yok böyle 
bir depo tesis edilmemiş ise bunun karşılığı yoğ mu
dur? Bu noktada tenevvür etmek isterim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Bu tuz nakliye ve tah-
niye parası neye aittir buyurdular. Hakikaten dahil
de vukubulan nakliyat parası da bunun içinde dahil 
midir? Dediler. En büyük nakliye masrafı Foça'dan 
vapurlarla bütün Karadeniz sahillerinde ve Marmara 
denizindeki ve Akdeniz sahilindeki ambarlarımıza 
yaptığımız sevkiyatları en büyük masrafı yiyen, Şark' 
ta, Erzincan'da Bayburt'ta birer büyük ambarımız 
vardır. Oraya da naklediyoruz. Tahniye İstan
bul'da ve Ankara'da geçen sene Muvazenei Maliye 
Encümeninde tuz meselesi müzakere edilirken, doğ
rudan doğruya sofralık tuz hükümet tarafından çı
karılarak hariçteki ihtikâra mâni olunsun diye bir 
karar ittihaz edilmişti. Bu sene İstanbul ve Anka
ra'da bunu tecrübe ettik ve piyasada satılan tuzdan 
5 - 6 kuruş noksanına satmaya da muvaffak olduk. 
Tahniye ücreti de odur. Tahniye; dahilde bulunan 
memlehalarımız civarında yoktur. Memlehalarımız 
datıilindedirler. Ankara Başmüdürüyetine merbut 
olmak üzere Kângırı'da, İskilip'te, Alibaba'da Tay
fun'da, Akçakoyuncu'da, Sarıkaya'da ve sairede ol
mak üzere cem'an on ambarımız vardır. Buralardan 
satılır. Konya mıntıkası dahilinde dokuz ambarımız 
vardır. Sivas mıntıkası dahilinde onsekiz ambarı
mız vardır. Erzurum mıntıkası dahilinde yirmibeş, 
Siirt'te onüç ambarımız vardır. Buralarda resmî fi
yatımızla malûmuâliniz olduğu veçhile herkese tuz 
satılıyor. Masarifi nakliyenin fevkalâdeliğinden 
dolayı ambarlardan ve memlehalardan uzak yerler
de tuz fiyatı yükselmektedir. Orada tuz fiyatımn 
yükselmesine sebep ne ise, biz de naklettiğimiz za
manda zaten aynı fiyat olacaktır. Şimdiki halde 
şimendiferle ve vaporla gidilmesi kabil olan yerler
de ve bir de arz ettiğim gibi Erzincan'da ve Bay
burt'ta birer büyük ambarlarımız vardır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bu saydığınız ambarlar memlehadadır, memleha 
civarında olan yakın köylüler oradan gelir alır. Fa
kat bir çok kazalarda düyunu umumiye memurları 
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hoş otururlar. Eğer düyunu umumiye idaresi mem
lehadan kaza merkezine kadar olan nakliyeyi bütçe
sine koysa ve bu masarifi nakliyeyi fiyata zammede
rek düyunu umumiye memuru bulunan kazalarda 
birer depo ittihaz edilmek suretiyle o memurlar va-
sıtasıyle halka sattırsa, tüccarın eline geçmek sure
tiyle zammedilen ihtikâra mahal kalmaz ve ahali de 
ucuz tuz yer. Bir memlehadan kaza merkezlerine 
kadar olan nakliye, bütçeye ilâve edilerek mesele 
halledilmiş olur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângrıı) — Bendeniz düyunu umumiye memu
rininin bütün bütün boş durduklarına vakıf değilim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Yalnız 
aşar zamanı meşgul olurlar. O da kalkıyor, hiçbir 
işleri kalmıyacak. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Aşarı tahsil ile meşguldurlar. 
Aşar kalktığı zaman yapılacak tadilât ayrı bir mese
ledir.' 

SÜLEYMAN SIRR BEY (Bozok) — Sualime ce
vap olmadı. , 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Yani, bütün erbabı ticaretin ve 
köylülerin doğrudan doğruya memlehadan aldığı tu
za mâni olmak lâzım gelirki, buna manî olmak eli
mizde bulunan kavanin ile gayrıkabili teliftir. Her
kes resmî fiyatla tuz almakta muhtar ve serbesttir. 
O zaman bunu men etmek icabeler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Orada 
da satılabilir efendim. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yok. Fas
lın yekûnu olan (1 092 500) lirayı kabul edenler elle
rini kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

63 Masarifi tahsiliye 793 250 
REİS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

64 Masarifi umumiye 143 450 
REİS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl 

65 Tahsisatı fevkalâde 
REİS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsm... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

66 Telgraf ücuratı 
REİS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

l ira 

874 023 

61 Memurini mazule 
REÎS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

68 % 4 faizli düyunu mübeddilei mu-
vafahide 
REÎS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

69 Ikramiyeli Şark demiryolları tah
vilâtı 
REÎS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

Lira 

40 000 

Lira 

25 000 

Lira 

1 172 678 

Lira 

167 759 

Lira 

70 % 4 faizli 1890 senesi tahvilâtı 
Osmaniye istikrazı 155 317 
REÎS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... 

(Encümen izah etsin sesleri) 
ENCÜMEN NAMINA ŞEFÎK BEY (Trabzon) 

— Efendim! Düyunu Umumiye Meclisi İdaresi tara
fından yapılacak olan taksimi erkamın bütçeye 
vaz'ı zımnmdaki muamele ikmal edilmediği için, 
erkam tamamen katiyetle tespit edilmemiştir. Bun
dan evvel mazbatada izah edildiği veçhile, vekâlet 
nısıf taksit koymuştur. Fakat bunun muvaffak ol
madığı görüldüğü için biz tam senelik olarak yap
tık. Görüyorsunuz ki hemen hemen zıfına mukabil

dir. (602 636) lira idi. (1 172 678) lira biz koyduk 
ki, taksin cetvelindeki erkamı nazarı dikkate alarak 
bunu ilâve ettik. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) -
Hükümetin getirdiği paraya ilâve ettiniz. 

Sebep ne? 

ŞEFİK BEY (Devamla) 
olduğu anlaşılmıştır. Yani, 
fimizi kabul ediyor. 

- Efendim! Bir sehiv 
hükümet bizim tekli-

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Sehiv oldu
ğunu hükümet söylemiş midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Bizim koyduğumuz erkam, daha 
bize borcumuzun miktarı, mürettebatı seneviyenin, 
miktarı, tebliğ edilmeden evvelki erkamdır. O za
man bunun bir sene zarfında halledileceğini ve bize 
tebliğ edileceğini ümit etmiyorduk. Halbuki bize 
6 Teşrinisanide bildirildi ve muahede mucibince bü
tün senenin mürettebatı seneviyesini koymak mec
buriyeti hasıl oldu. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Tebliğ olu
nan erkamı Maliye Vekâleti tamamen hakikat ola
rak kabul ediyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Kalbul etmediğimiz erkam için iti
raz ettik. Bugün hademdeyiz. Fakat muahedenin 
47 nci maddesinde diyor ki, itirazat, tediyeyi ve tes
viyeyi tehir etmez. Bunun için muahede mucibince 
buraya koyduk. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şu halde 
bütçeye bu rakamı koymakla kabul etmiş olmuyor 
muyuz? (Hayır hayır sesleri Bütçeye aynen konur. 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — Müsaade buyurun, 
mazbatada izahat vardır. Mazbata mucibince ka
bul ediliyor. Şunu da ilâve etmek lâzımdır ki «Dü
yunu Umumiyeyi Osmaniye Meclisinin taksimine, 
hükümetimiz bazı nokatta itiraz eylediği gibi, di
ğer bazı devletler tarafından dahi itiraz dermeyan 
edilmiş olduğundan mezkûr istikrazlara ait hakiki 
mürettebatı seneviyemizin tahsisatı mevzuadan fark
lı olması muhtemeldir» eğer .biz kazanırsak tabi ka
zandığımız derecede olacaktır. Aksini söylemek is
temiyorum. İnşallah kazanacağız. Yani, bu tah
sisatın kati almadığı burada tasrih edilmiştir. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. 
70 nci faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl 

71 % .4 faizli 1893 senesi tömbeki is
tikrazı 

REİS — Kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın....Kabul edilmiştir. 

Fasü 

72 '% 4 faizli 1894 senesi kırk milyon 
frank istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir» 

Fasıl 

73 % 5 faizli 1896 senesi istikrazı 

REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

74 % 4 faizli 1902 senesi gümrükler 
istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

75 % 4 faizli 1903 senesi saydı mahi 
istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el katdırsm... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

76 '% 4 faizli Bağdat demiryolu bi
rinci tertip istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Lira 

31 067 

Lira 

47 569 

Fasıl 

77 % 4 faizli 1904 istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

78 -;% 4 faizli 1901 - 1905 istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Lira 

111 839 

Lira 

240 455 

Lira 

73 814 

Lira 

60 344 

Fasıl 

79 % 4 faizli 1905 senesi teçhizatı as
keriye istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

80 % 4 faizli Bağdat demiryolu ikin
ci tertip istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

81 % 4 faizli Bağdat demiryolu üçün
cü tertip istikrazı 

REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasd 

82 % 4 faizli 1908 senesi istikrazı 

REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Lira 

76 890 

Lira 

148 373 

Lira 

73 814 

Lira 

120 687 

Lira 

132 979 

Lira 

131 722 
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Fasıl 

83 % 4 faizli 1909 senesi istikrazı 

RElS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

84 % 4 faizli Soma - Bandırma de
miryolu istikrazı 

REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

85 % 4 faizli Hudeyde - San'a demir
yolu istikrazı 

REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

İFasıl 

86 % 4 faizli 1911 senesi istikrazı 

REtS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

87 Konya irva ve ıska istikrazı 

REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

89 % 5 faizli 1914 senesi istikrazı 

RElS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Lira 

217 465 

Lira 

44 335 

Lira 

25 467 

Lira 

218 708 

Lira 

38 192 

Lira 

923 943 

Fasıl 

90 İkramiyeli donanma piyangosu 
REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

Lira 

60 000 

Lira 

91 % 5 faizli istikrazı dahili 
REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

2 157 312 

Lira 

9-1/A İstikrazların mütedahil mürettebatı 
seneviye taksidi 1 356 474 
REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

92 îstikrazat masarifi 
REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etrniyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

93 1911 senesi Hazine tahvilleri 
REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

94 1912 senesi Hazine tahvilleri 
REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

95 1913 senesi Hazine tahvilleri 
REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

44 057 

Lira 

310 534 

Lira 

285 861 

Lira 

817 484 

— 370 
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Fasıl 

97 Fenerler idaresi avansları 
REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

98 Köstence Kablo şirketi avansı 
REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

99 Hazine tahvilâtı ve avanslar masa
rifi 
REÎS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Lira 

500 000 

Lira 

895 

Lira 

3 685 

Fasıl 

100/A Ziraat Bankasına 21 Nisan 1340 
tarihli Kanun mucibince verilecek 
taksidi senevi 

REİS — Söz isteyen yok. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

Lira 

555 888 

Lira 

101 Düyunu Umumiyei Osmaniye Mec
lis ve memurini 360 000 

REÎS — Söz isteyen yok. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! On dakika teneffüs etmek üzere celse
yi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat : 3,00 

İKtNCt CELSE 

Bed'i Muzakerat; Saat : 3,40 

Reis : Kâzım Paşa 

Kâtipler: Ragıp Bey (Zonguldak), Talât Bey (Kângın) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. Rüsumat 
Bütçesini müzakere edeceğiz. Söz Zeki Beyindir. 

C) RÜSUMAT MÜDİRÎYETÎ UMUMİYESİ 
BÜTÇESİ 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arkadaş
lar! Rüsumat bütçesi müzakere edilirken, Heyeti Ce-
lilenizin malûmuâlileridir ki; orada en ziyade vukuf 
tecrübe ve ihtisas, şuebatı idarenin her kısmında oldu
ğu gibi, daha ziyade rol çevirir. Rüsumattan talep edi* 
len bir mesele vardır ki, tüccara lâzım gelen teshilâtı 
bir an evvel ifa etmesidir. Yani, hariçten dahile vu-
kıibulacak herhangi bir ithalâtta, antrepolardaki malın 
bir an evvel tüccarın talebi üzerine kendisine lâzım 
gelen teshilât ile beraber tediyeleridir. Bir çok zaman

dan beri hepinizin malûmuâlileridir ki, rüsumatta bir 
çok suiistimalât ceryan ettiğine kani oluyorsunuz. Fa
kat şunu da arz edeyim ki, herhalde 1339 senesine 
nispetle 1340 senesinde bu suiistimalâtın oldukça önü
nün alındığına kani bir arkadaşınızım. Sıkı bir kont-
rolla beraber 1341 senesinde dahi bütün bütün bu 
suiistimalâtın önü alınacağına kani oluyorum. 

Yalnız Rüsumatta en ziyade tüccarı ve gerekse hal
kın heyeti umumiyesini büyük bir müşkülât içinde bı
rakan hamallar meselesi vardır. Hükümet ne vakit 
bu hamallar meselesini hallederse, diyebileceğim ki, 
suiistimalât meselesinin nısfını halletmiş olacaktır. Bu 
hamallar meselesi çok gariptir. Hamallar esas itiba
riyle şehiremanetine merbutturlar. Vücutları gümrük
te çalışır, başı şehiremanetine merbuttur. Bu pek ga-
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rip bir vaziyettir. Bundan hamallar memnun mudur? 
Onlar da memnun değildir. Zaten hamallar beyninde 
öteden beri tekevvün eden hadisenin, münazanın baş
lıca saikini bu teşkil ediyor. Bakınız size ufak bir şey 
arz edeceğim. Bu Galata gümrük hamallarının bir şi
kâyetidir : 

Biz, Galata gümrük hamalları fakir esnafı ber-
veçhiâti hususatı hükümetin nazarı dikkatine arz edi
yoruz : 

Şehremaneti Hamallar Cemiyetini teşkil ve ihtilâf
ları bertaraf etmişti. Fakat hiç'bir alâkaları olmadı
ğı halde bazı kimseler hâlâ aramıza giriyor ve her 
gün aldıkları üç paydan mâda, kahve parası olarak 
da on lira alıyorlar. Gümrükte çalışan arkadaşlarımı
zın yekûnu yüz kişi iken, hasılat yüzaltmış pay üzeri
ne taksim edilmektedir. - Ki buraya nazarı dikkati
nizi celbederim. - Herkes dörtbuçukta paydos yapar
ken bizi yediye kadar çalıştırıyor ve çok günlerde 
beş para vermiyorlar. Kasada, kâtip vesair onbaşılar, 
şunun bunun adamları oldukları için bizleri koyun 
sürüsü gibi istihdam etmektedirler. Bu haksızlığa kar
şı gelenler dayak yiyor, çıkarılıyor. Artık bizar kal
dık. Sehiremaneti hamallara marka vererek intizamı 
temin etti. Fakat şimdi (6) lira mukabilinde marka
sız dam kaydediyorlar. Bu hususta hükümetin nazarı 
dikkatini celp buyurunuz, diyor. 

Bunu 8 Kânunusani 1341 tarihli Tevhit gazete
sinden aldım. Halbuki manzuru âliniz olmuştur. Dün 
ve evvelki günkü gazetelerde gene hamalların bu hu
sus hakkında feryatları vardır. 

ki bu gümrük hamalları meselesini gayet âdilâne bir 
surette halletmediği takdirde, bizim gümrükte tüccar 
için hiçbir vakit lâzım olan teshilâtı bulamayacağımı
za kanaatim vardır. Geçen sene de arz ettiğim veç
hile Heyeti Celilenin malûmudur ki; gümrük antrepo
su ile rıhtım arasında beş altı metreden başka fark 
yoktur. Gümrüğün antreposuna hariçten bir hamal 
eşyayı getirir oraya vaz eder ki; onun parasını tüc
car ayrıca verir. Antreponun içerisinden, o altı sekiz 
metrelik bir rıhtım üzerine getirip mavunaya atmak 
için beher tonda (500) kuruş alıyorlar. Kim alıyor? 
Hamallar alıyor. Efendiler! Çok rica ederim. Bende
niz hamallarla görüştüm, hamallar (80) kuruşa çok
tan mumdurlar. Çoktan razıdırlar. Buyurdukları gibi 
seksen kuruş da alsalar parayı koyacak yer bulamaz
lar. Aynı zamanda o vapurla Trabzon'a kadar giden 
yükün tonu da dört liraya gidiyor. Rica ederim efen
diler! Ara yerdeki mesafeyi nazarı dikkate alınız. Beş 

metrelik yerden beş lira, istanbul'dan kalkıp, Trab
zon'a gönderilen bir yükün tonasından 4 - 5 lira?.. 
Bu mesele halledilmelidir, hamalların meselesi, o 
mesleğe ait vukuf ve ihtisas dairesinde. Hükümetin 
nazarı dikkatini celbederiz, bir heyeti tahkikiye vü
cuda getirsinler ve meseleyi kökünden, esaslı suret
te halletsinler ve her ayda ve her senede müteaddit 
zamanlarda ve bu vaziyet dahilinde tahaddüs eden 
bu gibi vekayiin ve bu yüzden dökülecek: bir kaç za
vallının kanının dökülmesinin önünü almış olurlar. 
Gümrük meselesi demek hamallar meselesi demektir. 
Çünkü gümrük müdüranı bir çok zaman hamallara 
âmir olmamıştır. Verdikleri emirleri tatbik ettireme-
miştir. Çünkü, başı başka yerde, vücudu başka yer
dedir. 

Yalnız bütçeyi tetkik ediyorken; ço'k şayanı teşek
kürdür ki, hükümetin bu sene daha fazla varidat ala
cağına kaniim. Çünkü efendiler! Bu rüsumat bütçesi 
diğer bütçelerle hiç de kabili kıyas değildir. Niçin? 
Çünkü hükümet almış olduğu bir varidatın hiç olmaz
sa yüzde üçünü, dördünü vermedikten sonra varidat 
temin edemez ve görüyorum ki, bu sene gümrük büt
çesinde bir milyon küsur bin liralık zamaim vardır 
ki, bu şayanı şkrandır. Altı lira, sekiz liraya bir kol
cunun maaşı olursa, tabiî o memurdan istikâmet 
beklenemez. Çünkü insanın karnı doymayınca hiçbir 
şey yapamaz beyefendiler. Bunu Heyeti Celileniz tak
dir edersiniz, tşte bunun için lâzım gelen zamaim icra 
edilmiştir. 

Meselâ burada misal olarak : Tarife ve İstatistik 
Dairesi Müdürü maaşı yetmiş lira, güzel. Biz bu ma-

Gümrük bir hamali istihdam eylediği vakit, güm
rük müdürü o hamalın iyiliğinden ve kötülüğünden 
mes'uldür. O gümrükte gaip ve zayi olan bütün eş
ya ve her şeyden doğrudan doğruya Gümrük Müdü
rü ile o hamallar mes'uldür. Yani, Antrepo Müdürleri 
ile hamallar arasında sıkı bir temas ve irtibat lâzım
dır. Fakat bu sıkı temas ve irtibatı şehiremini doğru
dan doğruya ihlâl ederse; şehremini olacak zatı muh
terem herhangi bir hamalı alıp, oraya getireceksin 
derse, bu mesele gayet zıt ve içtimai gayrı kabili hal 
bir halin vukuuna meydan verir. Çünkü gümrük ha
mallarını istihdam edecek olan Gümrük Müdürü 
Umumisi âmiri yegâne olmalıdır. Bir kere bu vazi
yeti ıslâh etmeliyiz. 

Sonra çok şayanı dikkattir ki; yüz hamal bir güm
rükte istihdam olunduğu vakit 160 sehim üzerine o 
günkü ücretleri taksim olunuyor. Acaba bunun için
de altmış tufeyli, kimin sırtından geçiniyor? Ve bu 
tufeyliler kimlerdir efendiler? Hükümet istanbul'da-
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aşı çok görmüyoruz. Beri tarafta muhafaza müdürü 
ki, gümrüğün hayatı mesabesindedir, çünkü doğru
dan doğruya kaçakçılıkla alâkadar olacak. Şimdi 
öbür müdür masa başında oturur o, kendisine gelen 
evrakı havale eder. Lâkin Muhafaza Müdürü belki 
yevmiye bir iki saat kadar masa başında oturabilir. 
Maaşı altmış liradır. Sonra beri taraftan Levazım ve 
Evrak Müdürü maaşı kırkbeş lira, Muhafaza Müdürü 
Muavini maaşı - ki haftalarca dışardadır, yarım saat 
masası başında oturamaz, onun da maaşı - kırk lira. 
Bendeniz Maliye Vekili Muhtereminden çok rica ede
rim ki, bunda eğer maaşlarının tezayüdüne taraftar 
değillerse - zaten bendeniz de talep etsem elli arka
daşın imzası olmadıkça kabil değildir - hiç olmazsa 
ücreti maktua olarak kendilerine lâzım gelen mua
venetin ifasını, memleketteki kaçakçılığın önünü al
mak için rica ederim. Onları daha ziyade doyurmak 
lâzımdır. Burada vereceğimiz bin lira, iki bin lira, beş 
'bin lira, on bin lira mevzuübahis değildir. Eğer Mu
hafaza Müdiriyeti vazifesini hakkıyle ve tamamıyle 
ifa ederse, varidatımız beş bin liraya mukabil beş 
milyon, altı milyon lira tezayüt eder, edecektir. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Dertlerimiz
den biri de gümrük derdidir. Gümrük İdareleri; Maz
bata Muharriri Beyin de zımnen burada ifade ettik
leri veçhile kaçakçılık ve suiistimal gibi yolsuzluk
ların izalesine hadim olacak, şöyle olacak, böyle ola
cak, diyor. Binaenaleyh gümrük idarelerinden bizim 
müşteki olmayan tacirimiz ve halkımız yoktur. Bunu 
iki kısma ayırmak lâzım geliyor. Biri hariçten gelen 
eşya, diğeri de dahilde bir taraftan diğer tarafa nakil 
edilen eşyadır. Bittabi ticaretle iştigal eden arkadaşla-' 
rımızdn ve daima vukubulan neşriyattan anlıyoruz 
ki, Amerika'dan İstanbul'a kadar vukubulan nakliye 
masrafı, İstanbul'da rıhtımdan mağazaya kadar gi
den nakliye masarifiyle müsavidir. Binaenaleyh bu ci
het bilhassa rüsumat idaresinin cümlei vazaifindendir. 
Islâh edilmelidir. 

İkinci kısım dahilî muamelâttır. Bu, çok fena bir 
tarzda ceryan ediyor. Meselâ İstanbul'dan Bandırma' 
ya, İstanbul'dan İzmir'e, Samsun'a mal göndermek 
lâzım geldi mi, felâkettir. 

Birisi hikâye ediyordu. Samsun'a göndereceği bir 
sandık maden suyu şişesini gümrüğe kadar getiri
yor ve gümrükte bir kere açtırıyorlar. Bakıyorlar, 
ne var ne yok, açıyor. Açan adama bir mecidiye, ka
patana bir mecidiye. Kurşunlayın, kurşunluyorlar. 
Kurşun parası, tezkere parası, gümrük içindeki masa 

üzerinden kaldırıp da kapıya kadar götürmek için de 
ayrı bir hamal ücreti, kapıya gelince bırakıyor. Ka
pıdan sonra da ayrı bir hamal ücreti. Bu, İstanbul'da 
geçirdiği macera. Samsun'a geldi mi, aynı macera te
kerrür ediyor. 

Bendenizin dahildeki gümrük muamelâtının bu ka
dar sıkı olmasına aklım ermiyor. İstanbul'da açılsın, 
bakılsın, üzeri kapansın ve kurşun vurulsun. Bandır-
ma'ya çıkınca sanki oranın hükümeti başka bir dev
letin hükümeti imiş gibi orada da açılıyor. Zaten 
onun gümrüğünde yer de müsait değildir. Açıkta yağ
murlar altında tekrar açılıyor ki bu doğru değildir. 

Binaenaleyh bendeniz Maliye Vekili Beyefendi
den çok rica ediyorum, dahilden dahile gidecek olan 
ve esasen gümrüğe tabi olmayan bu eşyanın, müm
kün mertebe suhuletle nakline delâlet etsin. Bu çıkan 
masraflar milletin, halkın sırtından çıkmaktadır. Fa
kat ne Hazineye giriyor, ne de bundan başka bir 
kimse istifade ediyor. Onun için doğrudan doğruya 
Hazine için ne alınacaksa muayyen bir şey söylemeli. 
Meselâ okkada şu kadar, balyada şu kadar alınacak
tır diye bir tarife ile kurşunlanacaksa kurşunlansın ve 
bu suretle alsın ve ne yapacaksa yapsın, bıraksın. Ar
tık diğer iskeleye vardı mı ilişmesin. Nasıl İzmir' 
den Karahisar'a geldi mi bir şey alınmıyor, tabiî ka
radır. Dahilde gümrük idaresi olmadığı için orada 
bakılmaz. Peki Marmara'ya yani, denize çıktı diye, 
yeniden bunu mutlaka tekrar açmak bir mantıksız
lıktır. Buna nihayet verilmelidir. Dahilî muamelât 
itibariyle bunun tacirlere ika ettiği müşkülât-, başına 
gelenler için pek malûmdur. 

Bir de beyanname usulü var. Bilhassa dahilî ti
carette beyannameye aklım ermez. Bir tacir beyan
name veriyor. Malûm ya tacir denince, Anadoluda 
büyük ticaret evleri yoktur. Getireceği hırdavattan 
ibarettir. İki kalem birisinden, üç kalem diğerinden, 
yarım okka birisinden, üç okka diğerinden velhâsıl 
yarım okka biberine varıncaya kadar almış, (150) 
kalem olmuş. Bunun içinden en çok olanları yazıyor, 
bir beyanname veriyor. Sonra buna İstanbul'da bakı
lıyor ve geçiyor. Bandırma'ya gelince : Bandırma da 
bunu tekrar açıyorlar, içinde karabiber yazılı değilmiş 
diye müsadere ediyorlar. İçinde üç deste boncuk var
mış, beyannamede yazılı değil diye haydi müsadere. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Bu 
şikâyet aynen bana da vaki. 

VEHBİ BEY (Devamla) — İçinde sekiz tane cep 
aynası varmış, beyannamede olmadığı için müsadere, 
ufak tefek ne yazılmamış varsa müsadere olunuyor. 
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HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Uzun 
uzadıya feryat ediyorlar. Bandırma'da bunun için 
müsadere ediliyormuş. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Onun için bendeniz 
memleket dahilinde, İstanbul gümrüğünden muaye
neden geçtikten sonra ve İstanbul'da konulduğu da 
anlaşıldıktan sonra, Bandırma'daki müsaderenin mâ
nasını anlamıyorum. Eğer İstanbul'daki memurları
mıza itimat yoksa, Bandırma'daki memurlara da itimat 
etmemelidir. Bandırma'dakilere itimat varsa, İstanbul' 
dak ilere de itimat edilmelidir. Onun için bendeniz ti
careti dahiliyede ufak esnafın başında bir beliye olan 
bu. işi bir an evvel halletmesini Maliye Vekili Beyden 
çok| rica ediyorum. Bendenizin pek o kadar ihtisa
sım dahilinde olmadığı için, tabiî diğer kaçakçılık 
muamelâtında arkadaşların mütalâasını dinlemek isti
yorum.; 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar! Bizde gümrük mesaili çok acı bir derttir. Hatta 
dert olmaktan çıkmıştır, ayıp haline gelmiştir ayıp. 
İstanbul'da idim. Arzu eden zevata ismiyle söylerim. 
Burada söylemeye hacet yok. Bana yana yakıla bir 
zati gümrükçülerin hırsızlığından bahis etti. Kalk gi
delim bir arabaya binelim. Sizin gözünüzün önünde 
para vereyim, sizi tanımazlar dedi. Ben bu kadar ile
risine gidemedim. Belki orada sinirlenirim, bir şey olur. 
Zaten söyleyen namuslu bir tüccardır. Sizin sözleri
nize inanırım, dedim. Arkadaşlar! Bilhassa Türk tüc
carı - ötekiler yolunu bilir zaten, davet eder, rakı çı-
katjır, şunu yapar, bunu yapar, yolunu bulur - Türk 
bunu yapamadığı için para verir. Para vermezse gün
lerce işi kalır. Bu gümrükte vaki suiistimalât her gün 
İstanbul'da sathî bir teftiş ile meydana çıkıyor. İs
pirto kaçakçılığı hakkında her gün gazetelerdeki neş
riyattan vaki olan vakayii görüyor ve okuyorsunuz. 
Size İzmir gümrüklerine ait bir meseleden bahis ede
ceğim : 

İzmir'in en muteber ve en namuslu bir taciri ba
na i anlatıyordu : Geçen sene İzmir'e (100) bin çuval 
un | gelmişti, Siverek malı namiyle. Halbuki arkadaş
larıma soruyorum. Siverek yüz bin çuVal mal yetişti
rir mi? Hayır diyorlar, mal Suriye malıdır. Üzerleri
ne raptedilen kurşunlar araplar tarafından alınıyor ve 
ikinci defa istimal ediliyor ve Siverek malı olduğu 
için gümrüksüz giriyor. Her çuvaldan dört lira güm-
rükş almak lâzım gelirken alınmıyor. Memleketin dört-
yüz| bin lirası şunun bunun cebinde kalıyor. Suiisti
malin şeklinden birisini daha arz edeyim : Meselâ bir 
tacir yirmi sandık manifatura ısmarlamış. Beş sandığı 

ipekli. Fabrikasına yahut komisyoncusuna yazıyor ki, 
ipekli sandıkları üzerine bir işaret koy, hususi bir 
numara veyahut bir işaret, şifre vaz et. Mallar güm
rüğe geliyor. Gümrükte işaretli sandıklar açılmıyor. 
Çünkü muayene memuru ile anlaşıyor. İşaretli olan 
sandıklar açılmıyor. Pamuklu mensucat deniliyor ve 
geçiyor. Bu, tamamen vakidir. 

ALİ BEY (Rize) — Kayık kaçakçılığı nasıl olu
yor? Onu da anlat! 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Onu bilmi
yorum. Eğer tüccar para vermeyecek olursa, Vehbi 
Bey arkadaşımızın anlattığı gibi bir kılı kırka yarar-
casına tetkikat başlıyor. Hatta mal ambarın en izbe 
bir yerine atılıyor. Yüzlerce sandık eşya vardır. Ara 
ara, bulmanın imkânı yoktur. Biraz anafor verdin 
mi, mal derhal meydana çıkıyor ve eline geliyor. Hü
lâsa bu yılan hikâyesi kadar uzun sürecek bir suiis
timal şebekesidir. Bunun önüne geçmek için çok 
aleyhtarı olduğum zamma doğru gideceğim. Bilirim 
fazilet para ile alınıp satılmaz. Herhalde nispî bir te
siri de olur. Biraz gümrük memurlarının maaşına zam, 
İkincisi suiistimale en büyük âmil ve en büyük mü
şevvik ve müsebbip olan hususi antrepolar vardır. 
Oraya mal girdikten sonra mutlaka onun yüzde dok-
sandokuzu çalınır, cinsi değiştirilir, şu olur, bu olur. 
(Doğru sesleri.) Onun için hükümet bilâ imhal hususi 
antrepoları lâğv etmeli, kaldırmalı. (Doğru sesleri.) 
Sonra gümrük mektebi ve bir komisyoncu mektebi 
açmalı. Bendenizin suiistimali kaldırmak için düşüne
ceğim çareler bunlardır. Evvelâ biraz zam yapmalı, 
sonra hususi antrepolar bilâ imhal lâğv edilmeli, güm
rükçü ve komisyoncu mektebi vücuda getirilmeli ve 
bunlar mütehassıs adamların eline verilmelidir. Arz 
edeceğim bundan ibarettir. 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Muhterem arka
daşlarım! Rüsumat, varidatı devletimizin kısmı mü-
himmini cibayet ettiği cihetten mühim bir bütçe me
selemiz olduğu gibi, memleketimizin emniyeti iktisa-
diyes nokta i nazarından ve memleketimizin iktisaden 
taali ve terâkkisi noktasından da en çok meşgul ve 
alâkadar olacağımız bir bütçedir ve bir devlet mese
lesidir. Geçen sene 1340 bütçesi müzakere edilirken, 
rüsumat bütçesi hakkında arz ettiğim bazı hususat 
vardı. Gene o hususata temas edeceğim. Ezcümle İs
tanbul, İzmir, Antalya ve Mersin gibi yerlerde gerek 
inşa suretiyle, gerek isticar suretiyle temin ve tedariki 
zaruri olan depolar ve antrepolar hakkında, bu sene, 
geçen müddet zarfında, lâzım veçhile çalışamadığını 
gördük ve bu hususta Maliye Vekili Beyefendi haz-
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j memlekete doğrudan doğruya rüsumattan mal geçiren 
I tüccar günden güne iflâs ediyor, günden güne serma

yesini kaybediyor. Çünkü getirdiği malı satamıyor, 
o kaçakçıların karşısında rekabet edemiyor. Onun için 
bir taraftan istanbul, izmir, Antalya, Mersin gibi yer
lerde muamelâtı ticariyemiz inkişaf ve terakkisi için 

I lâzım gelen teşkilâtı biran evvel yapmak ve hiç olmaz-
j sa başlandığım görmek lâzımdır. Meselâ izmir iki se-
I nedir depolar ve antrepolar için mütemadiyen bağırı-
I yor. izmir'de bir kışla binamız vardır. Mükerreren 

de zannederim îzmir'liler müracaat etmişlerdir. Zan
nederim kışla boştur. 

retleri belki bizi tenvir edebilir. Fakat meş'hudatımız 
bu hususta fazla ve lâzımı veçhile çalışılmadığını gös
terir. 

Gerçi mühim işlerdir. Bütçemizde ayrılan tahsisat
tan bir sene içinde, iki sene içinde temini imkânı ol
mayan işlerdir. Fakat bu senenin hissesine isabet eden 
kısmının temin edildiğini görmek isterdik. Çünkü is
tanbul'dan itibaren Mersin'e gelinceye kadar olan sa
ha, nasılsa son vakayı neticesi olarak, hudut olmuş
tur. Hudut olması itibariyle bu havali ve bu havalide 
sakin olan milletimiz efradı, günden güne iktisaden 
düşüyor ve iktisaden düşmesinde bu havaledeki rüsu
mat işlerinin ehemmiyetle tanzim edilmemesi mühim 
âmil oluyor. Bu havalinin ehemmiyeti iktisadiyesi 
günden güne kayboluyor. Bilhassa mütemadiyen Av
rupa'dan, memleketimiz zararına olarak devam eden 
ithalâtı, her yerin ihtiyacatını temin edecek antrepo
ların bulunmaması yüzünden, tüccarlar bir çok iske
lelerimizde doğrudan doğruya resim ve gümrüğünü 
vererek ithal etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu ci
hetle sermayeleri yetişmiyor. Fırsat düştüğü zaman 
fazla mübayaat yapıp antrepolara ithal edemiyorlar. 
Fazla fiyatta azar, azar almak yüzünden memleketten 
fazla para çıkmasına sebep oluyor. Muhafaza teşki
lâtı için 1340 bütçesinde biraz tahsisatımız vardı. 
Fakat bu kürsüden söylemek mecburiyetindeyimki, 
geçen sene Muhafaza teşkilâtı namına yeniden biı 
şey yapılmamıştır. Bu idare çok zamandan beri de
vam ediyor. Bu memlekette çok zamandan beri de
vam eden teşkilât namına, sahilleri muhafaza için 
hiç bir şey yok mudur? Benim şimdi arz ettiğim; dai-
rei intihalbiyeme civar olan sahaların hepsini gezdim. 
Rüsumat namına muhafaza için gerek yelkenli ve 
ıgerek makineli, ne gemisini, ne motorunu ne römor
körünü görmedik. Yalnız zannederim; numune için 
idi, Antalya'ya bir römorkör müdür, motor mudur, 
nedir?.. Bir şey geldi, iki gün kadar Antalya'da kaldı. 
Ondan sonra kayboldu. Sorduk : Muhtacı tamir imiş, 
izmir'e gitmiş, hareket edemiyormuş, dediler. O halde 
ne için buraya kadar gelmiş?., işte buraya kadar zor 
kolay gelmiş imiş. Fakat bundan sonra hareket kabi
liyeti yokmuş, izmir'de bekliyormuş. Haberini aldık. 
(inanma sesleri) Fakat bu takibatın temin edilmemesi 
yüzünden yalnız rüsumat varidatını kaybetmekle kal
mıyoruz. Arz ettiğim veçhile bu sahil, adalara yakın 
olduğu için, yalnız gümrüğün azlığıyle kalmıyor. Ka
çakçılık o kadar tevessü ediyor ve kaçakçılık yüzün
den kazanan ve bu yüzden geçinen birtakım ufak es
naflar memlekete o kadar fazla eşya ithal ediyorlar ki, 

izmir yangını izmir'i bu hususta tazyik içerisinde 
bırakmıştır. O binadan istifade etmemiz imkânı var
dır. Antalya'da aynı vaziyettedir. Antrepo için zanne
derim mükerreren müracaat etmişlerdir. Orada icar 
edilmek suretiyle temin edilecek o bina şimdilik bu ih
tiyacı temin edebilir. Isterizki bu binalar icarla ve sa
ire ile olmasın, inşa edilsin. Yalnız varidat aldığımız 
yerlerden resmi cibayet etmekle kalmıyalım. Onun 
levazımını da temin edelim. Kaçakçılık bilhassa ikti
sadiyatımızın emniyeti noktai nazarından - ki Akdeniz 
sahilinde vüs'atte ilerliyor - Maliye Vekili beyefendi
den bu nokta üzerinde fazla tevakkuf ve fazla sarfı 
himmet buyurmalarını rica ederim. Bendenizin mü
talâam budur. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Muh
terem arkadaşlar! Arkadaşların yürütmüş olduğu 
mütalâalara nazaran yanlış yola gidiyoruz. O da şu ki, 
devletin sair memurlarına zammiyat icra edilmediği 
halde, Rüsumat Dairesinin bilûmum kalemlerine zam
miyat yapıyorlar. 

Sebebi arkadaşlar! Kötülük yaptıkları için onlara 
zammiyat yapılıyor. (Handeler) yanlış yola gidiyoruz 
efendiler! 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Bu diğer devaire ben
zemez. 

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Devamla) — De-
mekki bir memur hırsızlık yaparsa terfi ve terakki
ye mazhar olacak, yapmaz da doğru giderse olduğu 
yerde mi kalacak? 

RASlH EFENDİ (Antalya) — O noktadan de
ğil-

MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Devamla) — Evet, 
nazariyelerini o noktada yürüttüler. Başka.sebep bu-
labilirse Maliye Vekili Beyefendiden soruyorum söy
lesinler. Devairin hiçbirine zammiyat yapılmayıp da 
yalnız rüsumat dairesinin her kalemine zammiyat ya-
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pıljtnasının sebebi nedir? Rica ederim, bu pek yanlış
tır] 

! HÜSEYİN HÜSNÜ EFENDÎ (İsparta) — Sebe
bi (basittir. Süt veren inek çok yer, 

| MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bü-
tüık Devlet Memurları maaşlarının tezyidi için 1341 
selesinde suiistimal yapsınlar, 1342'de zamma nail 
olsjunlar. (Handeler) Bundan bu demek çıkar efendi
ler]. Sonra bu bütçeden bendeniz bir şey anlamıyorum. 
B^na rüsumat bütçesi dememeli, devair bütçesi de
meli. Bakınız efendiler! Ben, yedi tane daire saydım. 
Muhasebe Dairesi, Kontrol Dairesi, Levazım ve Ev-
rai Dairesi, Hukuk Müşavirliği Dairesi, Rüsumat Tat-
kiljıat mektebi ayrıca, rica ederim, aşarı idare eden 
Maliye bütçesinde bu kadar devair olmadığı halde, 
rükımat dairesinde bu kadar devair nereden çıkıyor? 
(Handeler) (Kitaptan sesleri) 

1 RASİH EFENDİ (Antalya) — İyi tetkik ediniz, 
aşardan fazla varidatı var. 

| MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — İyi 
tetjkik ettim. Kalemi yürüttüm, rakkamlarını hepsini 
çizdim. 1340 senesine nazaran 1341 de bütün maaş
lara zam var. Sekiz lira maaş alan bir efendinin maa
şı jyirmiiki liraya çıkmış. Elli lira, altmış olmuş. Alt-
mıjş lira yetmiş olmuş. Tetkik buyurursanız bütün ka
lecilerden zammiyat vardır. Asıl arz edeceğim nokta 
şujiur ki, hükümet memurlarının umumu nazarı itiba-
re | alınarak zammiyat yapılacaksa, bunu kabul edelim. 
Y(|>ksa hükümet memurları için de bir kısmına zammi-
yajt yapıp da diğerlerini mahrum etmek muvafık de-
ğiljdir. Binaenaleyh teklifim şu olacak: Rüsumat Büt
çelini 1340 senesinin aynı olarak kabul edelim. Bunu 
teklif ediyorum. (Suiistimal yapılırsa sesleri) O halde 
idşm ederiz. (Handeler) 

| HASAN FEHMİ EFENDİ (Kastamonu) — Ben-
dejnizce refiki muhteremim Mustafa Feyzi Efendinin 
beyanatı fevkalâde ve son derece calibi nazarı dik
kattir. (Yani idam edelim sesleri) (Handeler) Gerek 
hüjkümetin, gerek Encümenin memurları maaşatına 
zajnaim icrası hakkındaki esbabı mucibelerini iyi 
tetjkik edecek olursak, ne demek istediklerini anlarız. 
Esbabı mucibeden, rüsumat işlerini sevk ve idare ede-
cei memurlara fazla para vermiyecek olursak, onlar 
kendilerine mevdu olan vazifeyi suiistimal ederler. 
«Rüsumat işleri fevkalâde suiistimale müsait bir vazi
fedir. Eğer, onları ikna edecek, gönlünü gözünü do-
yujracak kadar para vermiyecek olursak, biz onların 
vazifelerini namus dairesinde ifa edeceklerine kani de
ğiliz» mânâsı çıkar. Benim anladığım budur. Gerek 

Hükümetin, gerek encümenin esbabı mucibesinden 
benim çıkardığım mânâ budur. Rica ederim efendi
ler! Maaşlar bir nevi ücrettir. Diğer memurlarımız 
ömürlerinden sarfettiği mesaiyi ve o memuriyete ge
lebilmek için sarf ettiği mesai ve ömrü bunlarla kar
şılaştıracak olursak, aralarında biraz farklar buluruz. 
Yani; tahsil itibariyle, hepsini demiyorum tabi. Yani 
mecmuu, mecmuun yanına getirdiğimiz zamanda, me
selâ Adliye Memurları ile karşılaştırdığımız zaman
da - belki içinde üçü beşi irfanen yüksek olabilir, tah
sil itibariyle yüksek olabilir - Fakat heyeti umumi-
yeyi karşılaştırdığıma vakit, zannederim Adliye Me
murlarının ve diğer mülkiye memurlarının, o memu
riyetleri ifa için sarfettikleri mesai ve ömürleri 
daha fazladır. Şimdi biz yeni memurlar, yani vazi
fesi daha ziyade suiistimale müsait olmıyan, eline 
para geçmiyen memurlara diyoruzki: Size bu para 
gayri kâfidir. Bunu görüyoruz. Fakat sizden kork
muyoruz. Çünkü sizin elinizden geçen bir para yok
tur, cebinize girecek bir para yoktur yani siz vazife
nizi suiistimalde müşkülât çekersiniz. 

Fasılları gözden geçiriniz beyefendi. Bendeniz bu 
yolun doğru olmadığı kanaatindeyim. Bu esbabı mu-
cibelerin yolunda olmadığı merkezindeki mütalâatı-
:nı arz etmek isterim. Bunlar geceli gündüzlü çalışır 
ve çalışmaları murakabe ve muhafaza hususunda çok 
emek sarfetmeleri icap eder diyelim. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Yok, 
bir işe yaramaz, tevile yarar. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — O, di
ğer ı tevil, demin buyurduğunuz veçhile Rüsumat Me
murlarına yapılan zamaimin esbabı budur diye, bu
nu matbu kanun mahiyetinde bütün dünyaya ilân 
ediyoruz. Zannediyorum bütçenin Heyeti Umumiyesi 
hakkında Maliye Vekili Muhteremi beyefendi, Mali
ye ve Rüsumat Memurları hakkında izahat verirken 
böyle söylediler. Yanlış anlamış isem - Bu suretle din
lediğimi hatırlıyorum - O suretle tashih buyursunlar, 
tekrardan tehaşi ediyorum. Vehbi Bey arkadaşımı
zın buyurdukları veçhile, dahilde memleketimizin bir 
parçasından diğer bir parçasına gidin eşyayı ticari-
yede ve ufak tefek işlerde pek fazla müşkülât ika 
ediyorlar. Bendeniz, haşa, bütün memurlarımız gibi 
bu rüsumat memurlarının iffet, istikamet ve namus
larım suiistimal etmiş olduklarına arkadaşlarım gibi 
bendeniz de kani değilim. Fakat İstanbul'da bulun
duğum sırada, Besim Atalay Bey arkadaşımızın an
lattığı veçhile tüccarlardan birisi «Bu rüsumat işlerin
den artık bıktık. Usulen, kanunen ifası emrolunan bü-
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tün muamelât yapılmıştır. Mesele bir beyannamenin 
ve manifestonun verilmesidir. Adam gönderiyoruz, 
memurun masası başına vardığı zaman memur fev
kalâde iş olduğunu irae eder mahiyette «dur», yarım 
saat sonra git, gene dur diyor! Biz de duruyoruz. Her
hangi memleketten getirdiğimiz mal, artık antrepoda 
daha fazla kalmamak için, böyle gelip gitmeden ya
kayı kurtarmak için bahşiş veriyoruz...» diyor. (Han
deler) «Eğer bundan iştibahınız varsa şimdi buyurun 
gidelim, masa başına varalım, ben mutad olan bahşişi 
vereceğim. Aldığını gözlerinle göreceksin ,diyor. Eğer 
siz sakal ve simanızdan tanınacağınızdan şüphe edi
yorsanız birisini terfik ediniz, görsün. Sonra büyük 
şey değildir» diyor. «Onbin liralık mal geliyor, 3 - 5 
lira veriyoruz^» 

Efendiler!. Böyle, her taraftan kulağa gelen seda
nın doğruluğunu kabul etmek zannetmemki doğru ol
sun. Fakat bu şada herhalde memleketin afakında 
yükseliyor, dalgalanıyor. Artık bu hususta pek ümit 
ederimki namuskâr rüsumat memurlarımız hakkında 
bu gibi çirkin sedaları gelecek sene işitmemeliyiz. 

ALİ BEY (Rize) — Hülya: 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Zan
netmem ki hülya olsun. Maliye Vekili Beyefendinin 
bir noktai daha nazarı dikkati âlilerine arz etmek is
terim: Muhterem arkadaşlardan Ali Rıza Bey ve 
Hoca Mahir Efendi Hazretleriyle dolaştığımız sıralar
da müracaat ettiler. Çoğumuzun malûmudur ki, sa
hillerimizde bir iskele ile diğer iskele arasında böyle 
bir mil, iki mil mesafede kasaba ve köylerimiz var
dır. Bunların vasaiti nakliyesi kayıktan ibarettir. Hay
van ile münakalât yoktur. Meselâ ufak bir kasaba
dan diğer kasabaya ailesi ihtiyacına ait olan bir çu
val un, yarım çuval patates alıp, götürecek. Vakıa 
gümrük filân istenilmiyor. Beynname veya manifesta 
ibrazı veya istishabı emir olunuyor. Şimdi sahilde bu
lunan insanlar, çok iyi bilirsinizki, sahil ahalisi nak
liyatını, bora da olsa, fırtına da olsa, kayıklarla ya
parlar. Meselâ: Gece yarısı yola çıkacak, şimdi gece 
yarısı muhafaza memurunu nerede bulacak? Haydi 
buldu, almakta pek o kadar müşkülât çektiklerini 
söylemiyoriar. 

Fakat iyi hatırımda kalmamış, beyannameler ve
ya manifesto için yirmi, otuz, kırk kuruş pul parası 
istiyorlar. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Yazıcı parası 
da var. 

HASAN FEHMİ EFENDİ (Devamla) — Artık 
ben yazıcı parasını işitmedim. Sonra oraya gittiği va

kit manifesto,. beyanname ibraz edilmeyecek olursa, 
maruz kalacağı muamele malûmu âlileridir. Bu da 
kanuniyeti müeyyet ve musaddak olan bir madde ile 
değil, Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinin bir talimat
namesi ahkâmından imiş. Rica ederim efendiler! Böy
le talimatname ile halka vergi tarh etmek, zannede
rim doğru olmasa gerektir. Bu talimatname gerek 
tanziminde, gerek tatbikinde bu şekilde ise, doğru ol
madığı kanaatindeyim. Bu miktarlar üzerine gerek 
rüsumat memurlarının ve gerekse bunların başında 
bulunan Maliye Vekili Beyefendinin nazarı dikkati
ni celbeder ve bugünden itibaren dairei intihabiye-
mizde asarı fiiliyesini görmek isterim. (Kendi dairei 
intihabiyeniz için sesleri) Efendiler! Bütün memle
ket benim dairei intihabiyemdir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Efendim! 
Ben de bu rüsumat bütçesi müzakere edilirken, öte
den beri İzmir'de ve diğer yerlerde nazarı dikkatimi 
celbetmiş olan bazı hususat hakkında Heyeti Aliye-
nin nazarı dikkatini celbedeceğim ve huzuru âlinizde 
Maliye Vekili Beyefendinin bu noktalarda bendenizi 
tenvir etmesini rica edeceğim. Bundan sekiz dokuz ay 
evvel, belki birbuçuk sene evvel İzmir Rüsumatında 
bir muamele geçmiştir. Malûmu Âliniz İstirdadı mü
teakip ordu İzmir'e girdiği vakit, istihlâk resmi veril
memiş olan mevadın tespitini Heyeti Âliyeniz emir 
etti. Bu mevad tespit edildi ve bir kumpanyanın depo
sunda birbuçuk milyon kilo gaz bulundu. Bu birbu
çuk milyon kilo gazın istihlâk resmi, kilosu yedi veya 
sekiz kuruştan alınmak lâzım geliyordu. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Istandartovil kum
panyası. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bilmiyo
rum hangi kumpanya idi. Kumpanya bu parayı, bu 
resmi vermemek için oranın Rüsumat Baş Müdüriye
tine müracaat ediyor ve diyorki; «Ben bu birbuçuk 
milyon kilo gazı, mazota tahvil edeceğim» malûmu 
âliniz mazotun resmi, ya hiç yoktur veyahut pek az
dır. Kiloda on para gibi bir şeydir. Bu müracaat 
üzerine rüsumat Baş Müdüriyeti; bunu yukardan isti
lâma lüzum görmüyor ve bu birbuçuk milyon kilo 
gazın mazota tahvilinde sahibini muhayyer bırakıyor 
ve nihayet bir kimyager de gönderip, gazin, mazota 
tahvil edilip edilmediğini tahkik ve maddeyi 
tahlil ettiriyor. Filhakika, gazın mazot olduğu anlaşı
lıyor. Bilâhare bu mesele nazarı dikkati celbediyor. 
Müfettiş Selâhattin Bey, bu mevadı diğer bir kimya
gere tahlil ettiriyor .İkinci kimyagerin vermiş oldu
ğu rapor, birinci kimyagerin vermiş olduğu raporun 
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aksi çıkıyor. (Yani gaz sesleri) Evet efendim. Bu me
seleye maruz kalan kumpanya, her iki kimyagerin 
vermiş olduğu mütenakız raporlardan cür'et alarak 
tutuyor, işi istinaf mahiyetinde Müdüriyeti Umumiye-
ye yazıyor ve diyorki «Biz bu birbuçuk milyon kilo 
gizi mazota tahvil ettik. Halbuki rüsumat dairesi yap
tığı ikinci bir teftişte, tetkikte veya tahlil de buna ka
naat etmiyor, bizim şu mazota tahvil ettiğimiz mad
deden gönderdiğimiz bu şişeyi tahlil ediniz gaz mı-
djr, mazot mudur, bildirin, işte Rüsumat Müdüriyeti 
tarafından temhir edilen şişe, İstanbul'da veyahut An
kara'da Müdüriyeti Umumiyeye gönderiliyor, ve bu-
rajdan da «mazot olmuştur» deniliyor ve bu suretle 
(l|23 300) lira tutan resmi istihlâk verilmiyor.. Bu me-
sejle üzerine o zaman izmir'de muhtelif neşriyatta 
bulunuldu ve bendeniz de kendi hesabıma bir mebus 
ve bir gazeteci olmak sıfatiyle belki on tane makale 
yazdım. Bu suretle nazarı dikkati celbetmek istedik. 
Bunun üzerine birçok zaman geçtikten sonra Burha-
n^ttin Bey isminde bir müfettiş gönderdiler. 

| Burhanettin Bey; birbuçuk iki ay kadar teftişat 
yiptıktan sonra istanbul'dan çağırmışlardır ve istan
bul'a gel demişlerdir ve tahkikatı yüz üstüne bıraka
rak İstanbul'a gitmiştir. (Usuldür sesleri.) 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Şimdi gaz mı oldu, 
mjazot mu? 

| HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Efendim! 
izmir'de gazın kilosu nihayet 20 - 25 kuruştur. Mazo
tun ise kilosu 7 - 8 kuruştur. Bendeniz tasavvur etmi
yorum ki, otuz kuruş kıymetindeki bir mal, sekiz ku
ruş resmi istihlâk vermemek için beş kuruş fiyata 
tenzil edilebilsin. Bu nazarı dikkatimi celbetti. Bu hu
susta yazılan yazılar ve hususi surette nazarı dikka
ti | celp için yapılan teşebbüsat ve harekât hiçbir ne
tice vermedi. Nihayetülemir, bu feryadü figan üze-
rijıe Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesinden şimdi su
retini okuyacağım bir emir geliyor ve bu, diğer ipek 
kaçakçılarına taallûk eden mesail hakkında müfettiş
lerin vermiş oldukları raporlara nazaran Müdüriyeti 
uıjnumiyenin bir tamimidir. (Bu tamimi okudu) gelen 
emir budur. 

! FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — imzası yok 
miu ve tarihi kaçtır? 

| HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Müdüri
yeti Umumiyenin tamimidir. 21 Temmuz 1340 tarih
li j gazetelerde intişar ediyorki, herhalde bu tarihlerde 
veya birkaç gün evvel olsa gerek bu ve buna müma
sil vukuat, kaçakçılık vesaire her gümrükte olduğu 
gibi, izmir Gümrüğünde de cereyan etmektedir. 

Bendeniz izmir rüsumatından sordum. Bir sene 
zarfında koca izmir şehrine, gümrük kaydına nazaran 
çıkan ipekli kumaş miktarı yüz kilo olduğunu anla
dım. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Çok çıkmış! 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Balıke
sir'de daha çok çıkar inşallah! Bundan anlaşılıyorki, 
gümrükler sıkı bir teftişe tabi değildir. Teftişlerde; 
Müdüriyeti Umumiyenin, şunun bunun keyfi ve tesi
ri altında kalarak müfettişler tamamiyle serbest ola
rak teftişatlarını yapamıyorlar. Yapan adamlar ceza 
görmüyorlar. Bugün gaz mazot oluyor, yarın mazot 
gaz oluyor. Öbürgün ipekli pamuk oluyor, pamuklu 
ipek oluyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Gazın mazot olma
sı, fennen mümkün değildir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Devamla) — Bir nok-
tai daha arz etmek isterim, izmir'in bir gümrüğü var
dır. Bu gümrüğü her sene su basar. Binlerce eşya
yı tüccariye mahvolur. Geçen sene bunun tahsisatı ve
rilmişti. Gazetelerin yazıları ve tüccarların, vali ve 
ticaret odasının telgrafla ricaları ve bunlara inzimam 
eden hususi ve resmi müracaatlar neticesinde, zanne
derim ki hâlâ havalesi gitmemiştir, gitmiş ise de bel
ki onbeş, yirmi gün evvel gitmiştir. Ve bu yüzden 
de birkaç bin liralık tüccar eşyası mahvolmuştur. 
Bendenizin istirhamım şudur: Bu gibi büyük veya kü
çük suiistimaller, müfettişler tarafından sıkı taras-
sudata alınmaz ve müsebbipleri tecziye edilmez ve 
tahriren ve şifahen hususi ve resmi surette vâki olan 
şikâyata havalei sem'ü itibar edilmezse bu kaçakçı
lık, günün birinde alacağımız varidatı rüsumiyenin ya
rısından fazlasını, silip süpürüp götürecektir. Bunun 
için çok rica ederim. Gümrüklerde iyi bir muhafaza 
teşkilâtı yapınız. Suiistimallerin müsebbiplerini teczi
ye ediniz. O zaman, izmir gümrük varidatımız yirmi 
milyon lira ise mutlaka otuz milyon liraya baliğ olur. 
Maruzatım bundan ibarettirs 

REÎS — Buyurun Vekil Bey! 

FERİDUN FlKRl BEY (Dersim) — Efendim! 
Arkadaşlar da söylesin! Ondan sonra Vekil Beyefen
di cevap verirler. 

REtS — Fakat kifayet takriri vardır. 

FERİDUN FlKRİ BEY (Dersim) — Aman pa
şam! Böyle bir şeyde kifayet takriri olur mu? Öyle 
ise bütçeyi kontrol etmeden çıkaralım. Rica ederim, 
kifayet aleyhinde bana söz veriniz. Böyle şeyde kifa
yet takriri olur mu? 
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REÎS — Efendim! Evvelâ takriri reye koyalım. 
Müzakerenin kifayeti kabul edilmezse o zaman mü
zakere devam ledeii Takririnizi geri alıyor musunuz 
AH Bey? 

ALÎ BEY (Rize) — Hayır efendim! Reye kon
sun. Kabul edilmezse o başka. 

REÎS — Müzakerenin kifayetini kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edil
memiştir. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Muhterem 
arkadaşlarım, rüsumet hakkında pek çok sözler söy
lediler. Yalnız nazarı dikkatimi celbeden bir mesele 
oldu. Cenup hudutlarımız hakkında hiç kimse bir şey 
söylemedi. Bu sebepten dolayı o hudut hakkında ar
kadaşlarımı tenvir etmek isterim. Cenup hududunda 
Kilis'ten itibaren Crablus, Resülayn, Nusaybin, Cizre 
mıntıkasında rüsumat karakolları vardır. Bir de bu
nun gerisinde ikinci bir rüsumat hattı olmak üzere 
Gaziantep, Urfa, Mardin, Siirt'de rüsumat merkezleri 
mevcuttur.: 

Bu birinci rüsumat hattı, hiç bir zaman şimdiye 
kadar o hudut üzerinde kaçakçılığa mani olamamış
tır. Bu mıntıkanın tahsisatı, vaktiyle orada bulunan 
kolordunun iaşesine tahsis edilmiş olduğu için, uzun 
Müddet tahsisatta intizar etmeye mecbur olmuştu. 
Çünkü ilk sene alman tahsisat ile, ikinci sene alınan 
tahsisat arasında hemen hemen nısfı, üçüncü sene 
rub'u miktarında bir tenakus vardır ve bunun için 
oraya bir kaç defa müfettişler gelmiştir, .Verdikleri 
raporların birer suretlerini de bendenize göndermiş
lerdi. Fakat raporların hiç birisinden bir netice ha
sıl olmamıştır. Şimdi Kilis'den itibaren bu hattı ta
kip ettiğimiz zaman, göreceğizki birinci hatda mu-
yene yoktur. Her hangi bir eşya gelince doğrudan 
doğruya ikinci derecedeki merkezlere gider. Yani 
Gaziantep'e, Bireciğe, Urfa'ya, Siirt'e. Bunlar üç beş 
günlük mesafede geri olan mıntıkalardır. Orada Mu
ayene yapılır, gümrüğü alınır, ondan sonra tekrar 
birinci hat üzerindeki mahallere tevzi olunur. Bun
dan dolayı ücret fevkalade büyük mikyasta teyazüt 
ediyor. Eğer birinci hat üzerinde muntazam bir 
kordon olmuş olsa, ikinci hatta ihtiyaç mes edilmez 
ve memleket bu masraflardan kurtulmuş olur ve 
binaenaleyh doğrudan dorğuya gelen eşyanın ücreti 
nısıf nısfa tenezül etmiş olacaktır. Ücreti eşyanın bu 
suretle tezayüt etmesi bu kaçakçılığa meydan açmış
tır. Ve bu kaçakçılık maatteessüf Urfa'da, Mardin-
de ve Birecik mıntıkasında bir çok vekayıa sebep ol
muştur. Cinayet vakaları da olmuştur ve o havali 
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de en büyük dert, kaçakçılarla müdürlerin hemşehri 
olmalarıdır. Bu mesele için Rüsumat Müfettişleri, 
bir kaç defa nazarı dikkati celpetmişlerse de bir ne
tice çıkmamıştır* 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kardeş payı. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne - Devamla) — 
Bu sebepten Rüsumat kolcuları gayet kolay istedikle
ri gibi vekayii vücuda getirirler ve gayet kolay ört 
bas edilir. Böyle kapatılmış bir çok vekayı vadır. 
Hatta rüsumat kolcuları bu hususta jandarmayı, aske
ri de bir çok defa iğfal etmişlerdir. Urfa'da böyle 
şayanı teessüf bir vaka olmuştur. Kumandanlık Rü
sumat Müdüriyeti arasında uzun bir muhabere dos
yası teessüs etmiştir. Aynı şey Mardin ' mıntıkasında 
da olmuştur, 

Cenup hududundan memlekete giren meselâ yağ
lar, yünler ve mevadı gıdaiye için, vasi suiistimalât 

vukua gelmektedir. Eğer Cenup hududundaki rüsu
mat karakolları, derecede takviey edilip, yekdiğerine 
rapt edilecek olursa ve ki hat üzerinde yapılmakta 
olan bu karakollar bir hatta intikal ederse, memle
kette, bugün tahsil edilmekte olan varidat, her hal
de üç dört misli tezayüt edecektir. Bu ciheti Muhte
rem Maliye Vekili Bey efendinin nazarı dikkatine 
arz ederim.; 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Bendeniz 
Haydar Rüştü Beyefendinin temas ettiği bir nokta 
üzerinde ufak bir maruzatta bulunacağım ki, yaranın 
en büyüğüne temas etmiştir. 

Yani standart Oil Kumpanyasının istihlâka resmi 
meselesi. Bundan dolayı bugün yedimde bir çok ev
rak mevcuttur. Bugün rüsumat bütçesinin müzakere 
edileceğine kanaat etmediğim için getirmemiştim. O 
evrakı Maliye Vekili Beyefendiye takdim edeceğim. 
Tetkik buyurmalarını rica ederim. Çünkü cereyan 
eden muamele hükümetin aleyhindedir. Hükümetin 
hesabına standart kumpanyasından, istihlâkat res
minden birçok para isteriz, Bunu birkaç defa bu kür
süden Heyeti Celilenize arz etmiştim. 

Sonra Mustafa Feyzi Efendi rüsumatta pek faz
la suiistimalât olduğu için bu memurlara fazla maaş 
veriyoruz, dediler. Yalnız şunu Heyeti Celilenize arz 
edeyimki: Rüsumatın bugün varidatı umumiyesi 43 
milyon liradır. Bu, 43 milyon liralık varidatı cibayet 
etmek için ilk evvel hükümet ne veriyor? Bunu mik
yas alalım. Onu ölçelim. Ondan sonra... 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Millet veriyor. 
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ZEKÎ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun! Mil
let veriyor. Ne veriyor ama? Hiç olmazsa yüzde üç 
versin. Çünkü bu memuru karnı doysun. Suiistimalin 
önjine almak için en evvel bu mikyası ele alalım. 

I MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Diğer me
murlara teşbih. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Diğer memurlardan 
esirgediğimiz yoktur. Varsa verelim. Yalnız rüsuma
tın! 1340 senesindeki maaşatı altıyüzonbeş bin lira 
134l senesinde hükümet 919 bin lira koymuş. 1340 
seıiesinde yetmişte bir veriyordu. Yani, yüzde elli pa
ra geriyordu. Bugün ise yüzde iki veriyor. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Yüzde on veriliyor. 
ZEKÎ BEY (Devamla) — Yüzde ikidir. Hesap 

edilmiştir. Gümrükte vuku bulan suiistimalâttan ba-
his| buyurdular Vehbi Beyefendi ve sair arkadaşlar. 
Bu da odur. Yalnız Maliye Vekili Beyden çok rica 
ede r̂imki, kuşat meselesi halledilsin. Kuşat meselesi 
halledilmedikçe suiistimalâtın önünü almak biraz 
güçtür. Bakınız kuşat ne demektir? Avrupa'dan her-
haöki bir tüccar namına 30 balye mal geliyor. 

Demin bir arkadaşınızın izah ettiği veçhile bu 
malın içerisinde on. balye ipekli mal bulunuyor. Bu 
otyz balya malın man if esi osu gümrüğe veriliyor. Ko
misyoncu muamelesini yapıyor. Getirdiği vakit bir-
derj otuza kadar bir âdet var, kuşat ipekli olmayan 
mallar üzerinde küşadını bildiriyor. Bunu pek sarih 
surjette gümrük müdürü yapıyor demiyeceğim, öyle 
tesidüf ediyor. Evet gidiyorlar, dört beş tane ya (10) 
da i birdir kuşat, yahut beşte birdir. Açıyorlar, bakı
yorlar, pamuklu mensucat ve faturasına muvafıktır. 
Güjzel, geç. Halbuki o mal için de beş balye ipekli mal 
varjdır. Bu mal bu vaziyet karşısında çıkmıştır. Bu 
do^ru değildir. Tüccarların yaptıklarını da söyleye
ceğim. Bazı yerlerde bir iki ticarethane gördüm, Is-
lâni değildir, bunları açık söyliyebilirim. Bir mahreç
ten! yeni sistem mal sipariş etmişlerdir. Biri, birden 
otuza kadar, biri de birden ona kadar. Birden otuza 
ka4ar olan mal pamuk, birden ona kadar olan mal da 
ipekli mensucattır. Aynı vapurdan çıkmış, aynı am
bar] dahiline gidiyor. Birden otuza kadar olan malın 
korişimentosu üzerine muamele cereyan ediyor, ya-
pılıjyor. Müdür Kuşat diyor. 1, 2, 3, 4. Pekâlâ, güm
rük] memuru gidiyor ambara, açıyor, bakıyor değil
dir.] Muvafık, pamuklu mensucattır. Onu bırakıyor, 
diğerine bakıyor o da pamuklu âlâ. Meşruhatını ver
dikten sonra vezneye gidiyor, parasını yatırıyor. Şim
di geliyor birden ona kadar ipekli balya vardı. Bunla
rı Ve pamuklu mensucattan yirmi balyeyi çıkarıyor. 

Ambarda on balye kalıyor. Ama ne kalıyor? Pamuklu 
mensucat kalıyor. Yerine ipekli mensucat çıkıyor. Ku
şat oldu. İkinci defa muamele yaptırmak için tüc
car geliyor. On balye daha malımız vardı, birden ona 

kadar kuşat diyor gidiyor. Bakıyor, evet ipekli değil
dir, pamuklu mensucattır. Evet, zaten faturada öy-. 
ledir. Şimdi ne oluyor? On balye ipekli mal gümrük
süz olarak harice çıkıyor. Bendeniz Maliye Vekili 
Beyden rica ederim, antrepolarımızın ihtiyacı nispe
tinde bu kuşat muamelesini umuma teşmil etsin. 

Bunda efendiler, tüccarlar feryat edecektir. Ben de 
tüccarım. Bu kuşat denildiği zaman Heyeti Umumiye-
si parçalanmaz, açılmaz. Kuşat denilince balyenin 
üzerinden çemberler çıkar. Hattâ üzerindeki muşam
bayı çıkarırlar ve kanevçesini çıkarırlar bakarlar. Pa
muklu mudur, nedir? Mal cepheden ve yanlardan 
kendisini gösterir. Pamuklu müdür, ipekli midir? 
Meydana çıkar Avrupa'da bir balyenin içerisinde 

dolma yoktur. Ve bu gelmemiştir, olmamıştır. Zaten 
dolma gelecek olursa vaziyet değişir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Bendeniz Maliye Vekili 
Beyden birkaç sual soracağım. Efendim! Vaktiyle bir 
gazeteye beyanatında sabık müdürü umumi itiraf edi
yor. Gümrüklerde mahşiş usulü caridir diye. El'an 
bahşiş usulü cari midir? 

ikincisi, gümrük varidatı 48 nci fasılda otuz mil
yon küsur tahmin ediliyor. Masraf dört milyondur. 
Gümrük idaresi, oradaki varidatı cibayet için teşkil 
edildiğine nazaran... 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Anlıyamadım efendim, son vari
dat otuz milyon konmuştur. Yalnız gümrükte tahsil 
edilmekte olan istihlâk resmi ayrıdır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Maliye Vekâletine isa
bet eden, gümrüğe isabet eden nedir? Istihlâkâtı koy
duğumuz surette % 10 küsura düşüyor. Binaenaleyh 
Maliye * Vekâleti hissesi açıkta kalıyor. Bunun Malî 
kavaitle ne dereceye kadar telifini kabil görüyorsunuz 
veyahut nasıl telif edebiliyorsunuz? Üçüncüsü, acaba 
bu teşkilâtın başka bir şekilde icrası kabil değil mi
dir? Nasıl ki Cafer Tayyar Paşa başka bir şekil tek
lif ettiler. Hem masraftan tasarruf etmek hem de va
zifeyi temin etmek ve maaşlarını da tezyit etmek su
reti mümkün değil midir? 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Diğer vekâ
letler ve devairi bütçesinde memurin için maaşat var, 
bir de tahsisatı fevkalâde vardır. Bundan başka para 
yoktur. Fakat bu bütçede bir maaşat var, bir de tah
sisatı fevkalâde yar, bir de tahsisatı maktua vardır 
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Tahsisatı maktua namıyle para verdiğimiz memuri
ne, tahsisatı fevkalâde veriyoruz da ondan başka 
tahsisatı maktua mı veriyoruz? Yoksa Tahsisatı fev
kalâde vermiyoruz da yalnız tahsisatı maktua mı 
veriyoruz? 

FERUDİN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Bütçenin müzakerei umumiyesi esnasında, rüsumat
ta ve suiistimalât hakkında ne kadar tahkikat yapıl
mıştır, kaç kişi mahkûm olmuştur, netice ne olmuş
tur diye Maliye Vekili Beyefendiden sual sormuştum. 
Lütfen şimdi bu noktaları izah buyursunlar. Bu 
bapta ne gibi takibat yapmışlardır ve ne gibi ve 
kaç adet evrak takip edilmiştir, kaç kişi hakkında 
muamele ceryan etmiştir ve kaç kişi mahkûm ol
muştur? 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — Lozan mua-
hedenamesinin gümrük için bir intikal devresi kabul 
ettiği malûmdur. Ondan sonra devletlerle şüphesiz 
ticari muahedelerin müzakeratına girişeceğiz. Bu mü-
zakereta giriştiğimiz zaman o devletlerle olan müna-
sebatı ticariyemizin, sahih malûmat ve rakkamlar üze
rine müstenit olmasını temin için hükümet şimdiden 
bir hazırlıkta bulunuyor mu? Meselâ memleketimize 
bulunuyor mu? Meselâ memleketimize ithal eyliyecek 
olan mallar için bazı devletlerde ceryan ettiği veçhile, 
oralarda bulunan şehbenderlerimizce ithalât vize 
edildikten sonra gönderilmek esası kabul edilemez 
mi? Çünkü Gümrüklerin verdikleri istatistiklerin, 
kaçakçılık ve-saire dolayısıyle malûmatı sahihayı ih
tiva etmediğini, zannederim cümlemiz teslim ederiz. 

MALtYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂ-
LÎK Bey (Kângırı) — Efendim! Bir çok arka
daşlar evvelâ maaşata dokunmuştur. Rüsu
mat memurlarının maaşatı diğer memurların 
maaşatından çok fazladır dediler. Bendeniz bütçeyi 
tetkik ettim. Meselâ burada mümeyyizlere, diğer de-
vairdeki mümeyyizlere verilen maaşlardan fazla ma
aş vermemişiz. Hiç bir kâtibe, başka yerdeki kâtip
ten fazla maaş vermedik. Müdürler keza. Yalnız na
zarı dikkati celpeden muayene memurları ile muha
faza memurlarıdır. Geçen sene Muvazenei Maliye 
Encümeni ve Heyeti. Celile bütçeyi müzakere eder
ken iki lira, dört lira maaş alan Muhafaza memur
ları ile kordonun muhafazası imkân olmadığından 
bahis buyurdu. O zaman dedikki, tetkikatımızı ik
mal etmedik. Bunlara doğrudan doğruya bu sene faz
la zammı maaş yapmayı mümkün görmüyoruz. Ge
lecek sene ikmal ederiz, dedik. Geçen sene cereyan 
eden müzakerat ve münakaşat üzerine bunu yap

tık. Bunlar da muhafaza memurları ile muayene me
murlarından ibarettir. Diğerlerini açarsınız, Muhase
be Müdürü ne alıyorsa burada da aynıdır. Kırk 
milyon varidatı ahz ve kabz etmesine ve hesabı gör
mesine rağmen diğer devairde ne müdüriyet varsa 
burada da o vardır. Mustafa Feyzi Efendi memurin 
müdüriyetine lüzum görmüyor. Rica ederim, dört 
beş bin memuru olan bir dairenin, sicilini tutacak 
bir memurin müdürü olmamalı mıdır? Hesabat Dai
resine lüzum görmüyorlar. Nasıl olur anlamıyorum. 
Tarife Dairesine lüzum -yok mu? Tarifesini bilme
yen bir Rüsumat Dairesi nasıl olur? Sonra İstatistik, 
eğer istatistiğimizi hakkıyle yapmak istersek, noksan
dır. Onun için mütehassıs getirtmek istiyoruz. Ista-
tistikimizi sahih yaparsak atacağımız adımları daha 
iyi atarız. Yusuf Kemal Beyefendinin buyurduğu gi
bi, bir intikal devresinden sonra atacağımız adımları 
sağlam esaslar üzerinde tespit edebiliriz. Binaenaleyh 
maaşlarda fevkalâde zam yoktur. Yalnız Hamdi Bey 
ikinci bir tahsisat görmüşlerdir. Buna mecbur ve 
muztar kaldık! Muayene memurlarının maaşını fazla 
tezyit edemezdik. Çünkü âmirlerinin maaşlarını ge
çecekti. Bir de Onun için tahsisatı maktua dedik. 
Onlara yirmi otuz lira maktuen ayrıca veriyoruz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bir de Mü
dürü Umumiye var. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Arz edeceğim. Kırk milyon lira
lık bir varidatı doğrudan doğruya murakabe ve tef
tiş eden bir Müdürü Umuminin diğer Müdürü Umu
milerden fazla maaş alması lâzımdır. Demin arz 
ettiğim veçhile hükümet maaşatın bilhassa tespit et
miş olduğu miktardan fazla verilmesine taraftar ol
madı. Çünkü maaşatın tezyidi, tekrar arz ediyorum, 
muhassesatı zatiye meselesine de tesir eder. Buna 
tahsisatı maktua şeklinde zammettik. Tabii kabul 
veya ademi kabulü, ehemmiyet veya edami ehem
miyeti Heyeti Celilece müzakere edildikten sonra te-
karrür edecektir. Zeki Beyefendi hamallar meselesin
den bahis ettiler. Bunun için vilâyetten, şehirema-
netinden, rüsumattan mürekkep bir heyet bunu tet
kik ediyor. Ümit ederimki gümrük hamalları da 
kendi nizamnameleri dairesinde mucibi memnuniyet 
bir' hale ifrağ edilir. En ziyade arkadaşlarımın iti
raz ettiği mesele antrepo meselesidir. Hakikatan en 
büyük kaçakçılık hususi antrepolarda oluyor. Maa
lesef bizim İstanbul'da umum tüccarımızın bütün eş
yasını ihtiva edecek antrepomuz yoktur. Heyeti 
umumiyenin tenkidi bahsında Ağustosdaki miktarı 
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ırz etmiştim. Kânunusaniye devredilen miktarı arz 
edersem, bizim ambarlarımızdaki, doğrudan doğru
ya hükümete ait ambarlardaki eşyaların miktarlarıy-
e, hususi ambarlarda bulunan eşyanın miktarı ara

cında sekizde bir fark olduğunu görürsünüz. Biz de 
(30 270) denk eşya varken, Kânunuevvel de hususi 
ambarlarda, (212 802) denk eşya vardı. Bunun için 
en iyi çare evvelâ antepo yapmaktır ve arkadaşların 
ı 
£oğu buna temas ettiler. Fakat geçen sene antrepo 
jnşaası için bize para verilmemişti. Malûmu âliniz bu 
tahsisatı Heyeti Celileniz bu sene verdi ve bunun 
jçin verdi, izmir'de, istanbul'da, Karadeniz ve Akde-
jıizde bir iki yerde daha antrepo yapacağız. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDÎ (Konya) — Hu
susi yerleri • isticar etmek mümkün değil mi? 
I MALtYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

SEY (Devamla) — Hususi yerleri isticar meselesi : 
u sene izmir'de yaptık ve Aydın Demiryollarının 

ambarlarını aldık. Yalnız her yerde şeraiti lâzımeyi 
haiz antrepo bulmak imkânı yoktur. Bu sene topha
neyi aldık. Ciheti askeriye bize sarayburnu'nu, 
tophaneyi terk etti. Tophane ufak bir tadilâtla 
iyi bir antrepo olacaktır. Fakat en iyi antrepomuz 
$arayburnundaki yeni yapacağımız antrepodur. Bu 
suretle gelecek eşyayı kendi antrepolarımıza koyacak 
olursak, hususi antrepolardan her sene gümrüksüz 
çıkması muhtemel olan eşyanın çoğu çıkamaz. 

Zeki Beyefendi müdürlerin maaşatından bahis bu
yurdular. Muhafaza müdürleri de birinci 'derecede 
ıjnidir? Arz ettiğim gibi tarife ve istatistik müdüriyet
leri bilhassa Tarife Müdüriyeti en birinci müdüri
yettir ve en mühim işi vardır. Tarife ve kontrol mü
düriyetleri derecesine koyamadık. (Masa başında 
sesleri) Hayır! Yalnız masa başında değil, onun 
altındadır. Derece itibariyle ondan on lira daha nok
san gösterdik. 
| Vehbi Beyefendi dahilden dahile nakledilen eşya 

açıldıkları zaman, beyannamelerinde muharrer olma
dan birtakım mevad çıktığı vakit yapılan muamele
den bahis ettiler. Bu da antrepoya taallûk eden bir 
rheseledir. Çünkü istanbul'da bugün kendi ambarla
rımızdaki eşya gayet azdır. Mavunalarda eşya çok-
tar. istanbul'da bir zat eşya aldığı zamanda, kendi be
yannamesinin içine ithal edilmiyen eşyanın, doğru
dan doğruya transit eşyasından, gümrüğü verilme-
njıiş olan eşyadan alınması çok muhtemeldir. Mani
festo ile ithal edilmemiş olan eşyayı kabul etmek 
irnkânı yoktur. Eğer hakikaten Istanbuldan almış ise 
vje oradan bizzat kendisi balyenin içine koymuş ise, 

gerek manifestosunda ve gerekse beyânnamesinde zik
retmesi icap eder. Bu kabahat bizim memurlarımız
dan ziyade bunu yapan zata aittir. Eğer istanbul'dan 
Gümrüğü verilmemiş olan malların dahile nakli im
kânı yoktur kanaatinde iseler, onu isbat ederler. Biz
de böyle bir kanaat hasıl olursa hiç kontrol etmeyiz. 
Doğrudan doğruya balyasını alsın ve nereye ister
se götürsün. Fakat bu ihtimal daima mevcuttur. Çün
kü gelen eşya bizim ambarımızdan ziyade, hususi 
antrepolarda muhafaza edilmektedir. Mamafih eğer 
mühürlü olan, kurşunlu olan bir balyanın açıldığı za
man da, beyannamede muharrer olmıyan mevad çı
karsa, tabii oradaki müdürün bihakkın şüphe etme
ye hakkı vardır. 

Her halde kontrol ne kadar çok olursa o kadar 
müfit olur. Her halde ticareti dahiliyede azami tah
silat göstermek ahissi amalimizdir. Bunu gösteriyo
ruz, hatta demin Cafer Tayyar Paşa Hazretleri; ihra
catta birçok suiistimal oluyor dediler. Maalesef bunu 
anlayamadım. Çünkü biz ihracattan hiçbir resim al
mıyoruz. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Gerek da
hilden, gerek hariçten dedim. 

MALÎYE VEKlLl MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Dahilden çıkan maldan resim al
madığımız için kaçakçılık yapmaya lüzum olup olma
dığını bilmiyorum. Hariçten girerken alıyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Öbür tarafın me-
murlarıyle ittifak ederler. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALtK 
BEY (Devamla) — Besim Atalay Beyefendi, geçen 
sene Siverek'ten kurşunlu olarak yüzbin çuval un 
izmir'e gelmiştir ve bu Suriye malı olduğu halde, Si
verek malı olduğu iddia edilmiştir ve gösterilmiştir, 
dediler. Geçen sene Suriye ahvali ziraiyesini bilen 
birçok arkadaşımız vardır ve Suriye bize ihracat yap
mamıştır, biz Suriye'ye ihracat yapmışızdır. Crablus' 
tan yüklenen mallar, eğer hakikaten kurşunlu olarak 
gelmişlerse bizim mallarımızdır. Suriye bize muhtaç
tır, Suriye bize ihracat yapmamıştır, biz Suriye'ye ih
raç etmişizdir. Onu bilhassa nazarı dikkati âlinize arz 
ederim. 

Burada arkadaşlarımızın içerisinde Crablus'tan, 
Urfa'dan, buğday ihraç eden çok zevat vardır. 

Eşyanın açılması meselesine gelince: Bu sene haki
katen o nokta bizim de nazarı dikkatimizi celbetti. 
Bir kişinin nazareti altında açılmasını tamamıyle men 
edecek yeni bir tarz koyduk. O da daima iki üç mu
ayene memurunun nezareti altında açılmasıdır. Ame-
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rika'dan getirdiğimiz müfettiş, ilk önce bunu bize ra
poru ile bildirdi ve dedi ki: Bir kişi açıp sonra bir 
tahkik memuru marifetiyle bunu tespit etmektense, 
bir heyet huzurunda kuşat etmek ve onlardan alaca
ğımız rapor dairesinde yaymak daha iyidir. Hakika
ten böyledir. Üç kişi huzurunda açılıp muayene edil
mekle, bir kişi tarafından muayene edilmek arasında 
fark vardır. Bu sene bunu yaptık. Besim Atalay Bey 
mektepten bahis buyurdular. Onu da nazarı itibare 
oldık. Eğer Heyeti Celile kabul buyuracak olursa mek
tepler de açılacaktır. Zammı maaş hakkında zaten 
kendileri de taraftar göründülen O hususta bütçeye 
konulmuştur. 

Rasih Efendi Hazretleri antrepo meselesine dokun
dular. Antrepoya cevap verdim. Geçen sene inşaat 
için para almamıştık, bu sene alacağımız para ile 
bunu yapacağız. Kira ile alınması kabil olan yerler 
varsa onları da isticar edeceğiz. Her halde antrepo 
meselesi gümrükte ve ticarette çok mühim bir mese
ledir. Bilhassa Transit için elzemdir. Tüccar resmini 
vermeden orada kendi malını depo eder ve ondan son
ra bir yere götüreceği zaman alır ve resmini verir 
ve sonra götürür. Büyük bir suhulettir. Buna doğru 
gitmek mecburiyetindeyiz. Heyeti Celilenin vermiş 
olduğu tahsisatı bu hususta sarf edeceğiz. 

Muhafaza teşkilâtından bahis buyurdular. Vapur
larımız ve bilhassa vesaiti bahriyemiz çok noksandır. 
Bunda tamam iyle haklıdırlar. Geçen sene ve bu sene 
koyduğumuz tahsisat ile, bunu ikmal etmek istiyo
ruz. Herhalde büyük vapur almak imkânı yoktur. 
Bizim takip ettiğimiz gaye küçük kıtada ufak silâh 
bulunacak ve girintili çıkıntılı yerlere girebilecek de
recede küçük motorlar almaktır. (Sürati fazla olmalı 
sesleri.) Tabiî. 

İzmir'de antrepo meselesinden bahs ederken İzmir 
kışlasından hahis buyurdular. Eğer kışlanın önü va
purların yanaşması için lâzım» gelen derinlikte ise, 
onu almak imkânı vardır. Yalnız tadilât yapmak için 
fazla masraf yapmak mecburiyetindeyiz. Bunun için 
yeniden son sistemde bir antrepo inşaasını tercih ede
riz. Mamafih kışla verilirse ve bu kışla doğrudan doğ
ruya tacirlerin ihtiyacını temin edecek bir şekilde ise 
ve önü de eşya çıkaracak bir derinlikte ise, rıhtımını 
vesairesini tamamıyle açmaya amadeyiz. 

Akdeniz sahillerini hakikaten fazla tekayyüt ve faz
la muhafazada bulundurmak mecburiyetindeyiz. Kar
şıdaki adalar çok yakındır ve bizim sahillere nakli
yatta, kaçakçılıkta bulunabilirler. Efendiler! Yalnız 
denizden değil, karadan da kuvvetli teşkilât lâzımdır. 

Diğer bütün devletlerde en kuvvetli muhafaza teş
kilâtı kara teşkilâtıdır. Karadan yapılan takyidat de
nizdeki kaçakçılığı men edebilir. Denizde motorların 
ve küçük kayıkların da faydası vardır. Fakat sureti 
katiyede kaçakçılığı men edemez. 

Mustafa Feyzi Efendinin maaşat hakkındaki su
allerine zannederim cevap verdim. Bunun diğer deva-
ir bütçelerinden hiç ayrı gayrisi yoktur. Bendeniz he
yeti umumiyesinin müzakeresinde de mâruzâtta bu
lunurken, az maaş alan memurlardan bahsettimki, bu 
da muhafaza ve muayene memurlarıdır. Diğer me
murların maaşatı hiç farklı değildir. Bütçeleri yegân 
yegân tetkik edersiniz. Diğer Vekâletlerin müdüriyet
leri, mümeyyizlikleri, kâtiplikleri hepsi tetkik edilirse 
bir fark olmadığı görülür. Hasan Fehmi Efendi Haz
retleri bahşiş meselesinden bahis buyurdular ve tüc
carın kendisine inanmazsanız gelin göstereyim dedi
ğini söylediler. Gümrükte bu sene müfettişler vasıta-
sıyle sıkı bir kontrol tesis ettik, itikadındayız. Her 
hangi bir zatın ufak bir şikâyeti varsa, sureti husu-
siyede oradaki Maliye müfettişlerine daima söyleye
bilir ve nitekim yakaladığımız birçok kaçak eşya bu 
suretle yakalanmaktadır ve haber aldığımız dakika
da behemehal bunu takip ediyoruz. Takibatımız ne
ticesinde memurlardan suiistimali tebeyyün edenler 
hakkında takibatı kanuniye yapıyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Takibat de
vam ediyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — İki Ağustostan 4 Kânunusani 
134l'e kadar 130 memur hakkında azil ve işten men 
muamelesi yapılmıştır. Bunların evrakı tamamıyle 
aidolduğu encümene tevdi edilmiştir ve lüzumu muha
keme kararı alanlar da muhakemeye sevk edilmiştir. 

Haydar Rüştü Bey İzmir'den bahis buyurdular. 
Orada da bütün muhafaza memurları değiştirilmiştir 
ve haklarında yapılmış olan tahkikatla beraber mua-
melei kanuniyesi yapılmıştır. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Mahkemeye 
mi verilmiş, azil mi edilmiş? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Tahkikattan sonra lüzumu muha
keme kararı verilince mahkemeye verilir. Usulen ne
reye kadar geldiği malûmdur. Haydar Rüştü Bey 
gaz meselesinden bahis buyurdular. Müfettişlerce ve 
rüsumatça tahkikatın bitip bitmediğini bilmiyorum. 
Her halde bu mesele hakkında tahkikata başlanılmış
tır. Bu hususta rüsumat, tahkikat ve teftişât yapmıştır. 
Mamafih neticesini suretei katiyede bilmediğim için 
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b|r şey diyemiyeceğim, bu akşam telgrafla sorarım, 
neticesi hakkında arzı malûmat ederim. 

İpekliler meselesinden bahis buyurdular. Kendile
ri de pekâlâ bililerki, bütün İzmir manifaturacıları bil
hassa yeni yetişmiş manifaturacılar dükkânlarına 
ipekli mensucatı doğrudan doğruya Avrupa'dan ge
tirmiyorlar, İstanbul'dan getiriyorlar. Doğrudan doğ
ruya Avrupa'dan getirenler azdır. Mamafih manifa
turacıların bütün muamelâtı İstanbul'dadır. Bunu da 
kendileri pekâlâ bilirler. Gümrük binası tamir edil
memiş ve havalesi çok geç verilmiş buyurdular. Ha
yır, havalesi zamanında verilmiştir. Yalnız gümrük 
binasını tamir etmek için orada bir dalgıç meselesi 
hâsıl oldu. Dalgıç muayene edecek ve ne surette ya
pılacağına dair rapor verecek. Dalgıcın masrafı doğ
rudan doğruya münakaşasız veya müzayedesiz yapı
lacak gibi değildi. Divanı Muhasebattan vize ve He-
yşti Vekileden karar almak iktiza ederdi. Binaena
leyh Heyeti Vekileden bir karar almak mecburiyetin
de bulunduk ve o suretle masraf yapmak mecburiye
tinde kaldık. Yoksa teehhür etmemiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bir Vekilin derhal 
üzerine mesuliyet alıp yapacağı şey bu idi. Bunu 
nasıl oldu da sürüklediniz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Evrakı tetkik buyurursunuz, zatı 
âliniz encümendesiniz ve göreceksiniz. Teftişler şunun 
bunun tesiri altında kalırsa, dediler. Teftişlerin şunun 
bunun tesiri altında kaldığını bilmiyorum. Eğer ikaz 
buyururlarsa, çok müteşekkir kalırım ve kim gelmi
yorsa hakkında takibatı kanuniye yapmaktan katiyen 
fariğ olmam. 

Cafer Tayyar Paşa Hazretleri, iki hattan şikâyet 
buyurdular. Diyorlarki, birinci hat da bunlar muaye
ne olunuyor, tutulmuyor. İkinci hatta yine muayene 
olunuyor. Onun için envai üzerine fazla masarif bini
yor ve kaçak daha fazla oluyor. Kendileri de pekâ
lâ bilirlerki, Cenup hududumuz henüz tespit olunma
mıştır. Binaenaleyh birinci hatta veya şurada burada 
merkez yapmak, karakol yapmak için bir yer tespit 
olunmamıştır. İlk hatta böyle olursa ikinci hatta be-
yah buyurdukları fazlai masraf olmaz mı? Biz yine 
mifiayyen noktalara muayene mahalleri yapacağız. 
Hattın her tarafında gümrük merkezi yapmak imkâ
nı yoktur. Binaenaleyh Kilis'in önünde bulunan bir 
merkeze, eğer Crablus'tan veya Akçakoyun'dan biri
si gelir de muayenesini yaptırırsa, yine aynı masraf 
gidecektir. Paşa Hazretleri acaba her istasyonda ve
ya istasyonlar arasında daha çok mevakide rüsumat 

merkezi mi açılsın buyuruyorlar? Tabiî bunu tasavvur 
buyurmadılar. Zira bunun ne imkânı maddî ve ne 
de imkânı manevîsi vardır. Böyle 800 - 1 000 kilo
metrelik bir hat üzerinde 5 - 6 muayene merkezi aç
mak imkânı yoktur. Cenup hattı, diğer yerlerden da
ha ziyade kaçakçılığa müsaittir. Ve istatistiklere na
zaran en çok kaçakçılık Cenupta oluyor. Orada bu 
sene süvari muhafaza memurlarının tezyidine ça
lıştık ve tezyit ediyoruz. Grup halinde gezinecekler. 
Kulübeler beyninde muhabere için telefon tesis ede
ceğiz. Bu suretle şimdikinden daha ziyade muhafaza 
teşkilâtına ehemmiyet vermeye çalışacağız. 

Zeki Beyefendi Standarduvil İstihlâkat Rüsumun
dan bahis buyurdular. Bundan da zannederim İstan
bul'daki merkezin istihlâkat Resmini karst ettiler. Ne 
vakit arzu ederlerse dosyalarını görürler. İstihlâkattan 
dolayı resim alınıp alınamıyacağına kendileri de karar 
verirler. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hay hay. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Devamla) — Vehbi Beyefendi bahşiş usulü ca
ri midir dediler. Bahşiş usulünün cari olduğuna dair 
bir malûmatımız yoktur. Yalnız suiistimalde bulunan 

her kim olursa olsun, tecziye ediyoruz. Belki üçbu-
çuk ayda yüz küsur memurun birdenbire tecziye edil
mesi çok istiksar edilecek bir keyfiyettir. 

Her halde tabiî kontrol ve daima teftiş ve mura
kabe edecek memurlara yaşayabilecek kadar kendile
rine maaş verilmesi her suretle tasavvur ettiğimiz sui-
istimalâta meydan bırakmaz. Kanaatindeyiz ve bu se
ne bilhassa Heyeti Teftişiyeye pek fazla ehemmiyet 
verdiğimizi bütçemiz de göstermektedir. Avrupa'da 
bulunan müfettişlerimiz avdet ettiği zaman, bunlardan 
bir kısmını her halde rüsumatta istihdam edip, onla
rın tetebbuatından istifade etmek istiyoruz. Rüsumat 
bütçesinin bütün masarifinin, almış olduğu varidata 
nazaran fazla olduğunu buyurdular. Öyle mi efendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Evet efendim. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Devamla) — Tahsil ettiği varidat kırk milyon 
küsur liradır. Onbir aylık varidatı bu sene otuzdo-
kuz milyon küsur liradan ibarettir. Varidatına naza
ran biz, % 10 nispetinde bütçeye masraf koyduk. Ge
çen gün Maliyeden bahis ederken, yaptığımız nispet 
diğer varidat hakkında idi. Rüsumatı hiç mevzuuba-
his etmemiştik. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hepsinden bahs ettiniz. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Devamla) — Zatı âliniz bütün bütçelerin ye-
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kûnunu aldınız ve yüzelli milyona nispet ederek on-
dokuz milyon buyurdunuz ve böylece bir nispet çı
kardınız. Bendeniz de cevaben, Maliye Vekâletinin 
masarifinden varidatı da nazarı dikkate alarak ona 
göre bir nispet kurmak icabeder, demiştim. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Yetmişte bir, ellide 
bir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Rüsumatta yüzde on nispetinde 
masraf yapmak çok değildir efendim. Varidatımız te-
zayüt ettikçe masraf da tezayüt etsin. Buna hepimiz 
raziyiz. Varidat fazla cibayet edilsin. Masrafta ne su
retle olursa olsun memuru, kuvvei muhafazayı, va-
saiti muhafazayı tezyit fuzuli değildir ve bu veçhile ik
ramiye vermek veyahut vasaiti muhafazayı takviye 
etmek hususunda para sarf etmekte de hiçbir mahzur 
yoktur. Çünkü müsmir bir masraftır. Başka şekilde 
bunu tespit ederek idare etmek imkânı yoktur. Teş
kilâtı değiştirmek, sureti cibayeti değiştirmek mesaili 
mevzuubahis ise, her halde bunun hakkında tetkikat 
yapmadan katî neticeyi söylemek doğru değildir. Ec
nebi mütehassıslar geldiği vakit de, kabili icra ne tek
lif ederlerse'hemen kabul ederiz. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Allah'tan dileriz, biran 
evvel gelsinler. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Bu ecnebi 
mütehassıslar ne zaman gelecek efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Bu sene gelmek ihtimali vardır. 
Şimdi eğer ümidimiz veçhile olursa... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sıgai şar-
tıyeye kalmasa da intaç edilse;.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Feridun Fikri Beyefendi! Müte
hassıs bulmak çok güçtür. Öyle zannedildiği gibi her
kesi mütehassıs olarak celbetmek kolay değildir. Her
kese buyurun, mütehassıs ol, gel demek imkânı yok
tur. Bir sene muhabere edersiniz, kendileriyle görü
şürsünüz, Hükümetten sorarsınız. Evvelâ doğru mu
dur, değil midir, vaizyeti nasıldır, şöhreti nasıldır? İs
tifade edilir mi, edilmez mi? Tahkik etmek lâzım. 
Hükümeti kefalet edecek, bankalar kefalet edecek, so
racaksınız. Onun için (ransenyöman) alacaksınız. On
dan sonra onu getirebileceksiniz. Ceffelkalem bir ada
mı getirip de burada bir mütehassıs olarak istihdam 
etmek imkânı yoktur. Pek büyük adamlar da geçen 
gün arz ettiğim gibi, senede ellibin dolar istemiştir 
ki, bunu vermek bizim için imkânsızdır. 

Hamdi Beyefendinin suallerine arzı cevap ettim. 
Zannederim burada muayene memurları için mevzu 
olan tahsisatı maktua başka bir şeydir. Onları maaş
larını tezyit etmeyi muvafık bulduk. Onların muhas-
sesatı zatiye dokunmak ihtimali vardır. Bir de ma
fevklerinin maaşatına da tesir edecektir. Böyle muhas-
sesatı zatiyeye dokunmadan 25 - 30 lira olmak üzere 
üç derece üzerinden birer maktu para verdik. 

Yusuf Kemal Beyefendinin buyurdukları noktaya 
tevessül maalmemnuniye kabili icradır. Bunu tetkik 
ederiz. 

REİS — Efendim! Rize Mebusu Esat Beyin; tah
rirî bir suali vardır. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Devamla) — Rize Mebusu Esat Bey, Hopa'da 
bir ambar yapılmak için teşebbüs edilmiş midir? Diye 
sual ediyorlar. Bu sene böyle küçük dairelerimizde 
birçok ambarlar yapılacaktır. Hopa'nın da bunun 
içerisinde dahil olup olmadığını bilmiyorum. Belki 
o da bunların içindedir. Her halde on onbeş yerde, 
böyle ufak ambarlarımız olacaktır. 

ESAT BEY (Rize) — Hopa, malûmulâiniz vilâyatı 
selâsenin mahrecidir. Evvelce vapur buraya uğramı -
yordu. Şimdi, haftada iki posta ve üç de tüccar vapu
ru uğruyor. Her gelişinde beşyüz parça, altıyüz parça 
eşyayı ticariye bırakıyor. Bir iki aylık varidatı 6 700 
liradır. 

Evvelce varidatı masrafını temin edemezken vari
datı bugün bu dereceye baliğ oluyor. Ahali vergi ve
riyor, Gümrük Resmi veriyor, temettü veriyor. Eşya 
geliyor, açıkta kalıyor, yağmur altında kalıyor. Tabiî 
bunlar zarardır. İstanbul'da iken, Rüsumat Müdüri
yetim nazarı dikkatini celp etmiş idim. Ahali müşkü
lât içindedir. Ambar yapmaya teşebbüs ediniz de
miştim. Haber aldığıma göre Trabzon Başmüdürü 
gitmiş, tetkikat yapmış, arsa aramış, teşebbüsatta bu
lunmuş. Geçende Ali Beyefendi biraderimiz bir te
menni takriri verdi. Başvekâlete havale buyuruldu. 
Aidiyeti itibariyle tabiî makamı âlinize gelmiştir. 
4 - 5 ay kadar bir zaman geçmiştir. Daha ziyade te
ehhürü tüccarın zararını muciptir. Binaenaleyh, teş
kilât yapılarak ambarın meydana getirilmesi rica olu
nur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Eğer orada diğer yerlerden daha 
evvel ambar yapılması icabederse, tabiî yapılacaktır. 
Bendeniz orasını İstanbul ambarından daha evvel ya
pılacak bir yer olarak telâkki etmiyorum. Paramız 
muayyendir. Nerede yapılması elzem ise orada ya-
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paçağız. Şimdiden Hopa'da ambar yapacağız; istan
bul'u bırakacağız demek doğru değildir. 

ESAT BEY (Rize) — Arz edeyim Beyefendi, orası 
istilâ görmüş bir yerdir, ardiye yoktur. Eşyayı sak-
lıyacak, muhafaza edecek yer mevcut değildir. Eşya 
oradan Ardahan ve Artvin'e sevk edilinceye kadar 
açıkta kalacaktır. Rica ederim bunu temin buyurunuz. 

KEMAL BEY (Saruhan) — Kaçakçılığın men'i 
vukuuyla mükellef olan muhafaza memurları ile, mu
ayene memurlarının maaşlarına zamaim icra edilmiş 
ayrıca bir ücreti maktua da verilmiş, bundan fazla 
olarak kaçak eşyanın müsaderesinden dolayı kanunen 
mükâfat da ahzederler. Binaenaleyh hem maaşlarına 
zam ediliyor, hem ücreti maktua veriliyor ve hem de 
ikramiye alıyorlar. Bu kadar lütfa karşı suiistimal 
vukuunda haklarında ahkâmı umumiyei cezaiyeyi mi 
tatbik edeceğiz, yoksa idarece bunlar için ahkâmı 
hususiyei cezaiye vaz'ı düşünülüyor mu? Birinci sua
lim budur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Buna cevap vereyim. Tabiî çıka
cak olan Memurin Kanunu bütün memurlar hakkında 
âm ve şamil olacaktır. Heyeti Celile rüsumat için me-
vadı istisnaiye vaz ederse bittabi icra ederiz. 

KEMAL BEY (Saruhan) — İkinci sualim : Tari
fe Müdüriyetinin vazife ve ehemmiyetinden bahsolun-
du ve müdüriyeti mezkûrenin maaşı haddi lâyıkına 
iblağ olundu, musiptir. Alncak, bu müdüriyet muhtacı 
ıslah olan ve ademi kifayeti malûm bulunan tarife 
kanunu hakkında, şimdiye kadar ne gibi tasavvuratta 
bulunmuştur veya rapor vermiştir? Meselâ : Kereste
nin vezin üzerinden gümrüğü alınmaktadır. Bu, dün
yanın hiç bir yerinde tatbik edilmeyen bir usuldür. 
Dünyanın her yerinde metre mikâbı esası üzerinden 
gümrük alınır. Bunlar hakkında ne düşünülmüştür? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
'BEY (Kângırı) — Bunun için bütçede bir tarife komis
yonu tahsisatı istemiştik. Kabul buyurursanız müte
hassısın da iştirakiyle yapıacak tetkikatı arz edeceğiz. 
Yani, buna tevessül ettik, bütçemize bunun için para 
koyduk. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bende
nizin üç sualim vardır. Birincisi Vekil Beyefendinin 
buyurduklarına nazaran İstanbul'daki hükümetin ant
reposu, hususi antrepoların üçte birisini teşkil ediyor 
ve antrepo teşkilâtından d'dlayı varidatımızın büyük 
zararlara uğradığını anlıyoruz. 

Antrepo inşaatı için Heyeti Celile zannederim, ge
çen de 1 900 000 liralık bir tahsisat verdi. İnşaatın 

husul bulması, kabili istifade şekle gelmesi için, uzun 
müddet sürecektir. Bunu yerine Maliyenin işine elve
rişli antrepo mevcut ise, hazfedilecek hususi antrepo
ların inşaat parasından onları mubayaa edelim. Vekâ
let hazır olarak almayı düşünemiyor. Bu birincisi, 
ikincisi, Trabzon'daki iskele üzerinde mebanii askc, I-
ye vardır. Evvelce bahriyeliler kullanırlardı. Şimdi ha
rap bir halde bulunuyor. (1 - 2) odası memurların, ne
ferlerin iskânına yarayacak derecededir. Mütekabisinİ 
rüsumat antrepo yapmak için istedi. Hükümet üç defa 
emir verdiği halde, oradan onları çıkarmak mümkün 
olmadı. Hükümetin böyle verdiği emirlerin uzun müd
det ifa edilememesini ve antrepo gibi en mühim işin 
sürüncemede kalmasını niçin tecviz ediyorlar. Onun 
da izahatını istiyorum. 

Üçüncüsü de Haydar Rüştü Beyin söylediği şey 
nazarı dikkatimi celbetti. Gazyağı nasıl mazot yapılı
yor? Meselenin tahkikat neticesinde neye müncer ola
cağını sormuyorum. Tabiî Maliye Vekili Onun icabı
na bakacaktır. Meselenin esasına yani petrol şeklinde 
depo da olan şeyin, mazot yapılacağı' teşebbüsünün 
esası bu şekilde midir? Bunun izahını istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! İstanbul'da model olarak 
iki tane antrepo vardır. Diğerleri hiç bir işe yarama
yacak haldedir. Birisi bugün itibarı millî bankasında-
dır. İtibari millî bankası bizden bir bina istedi. Eğer 
muvafakati tarafeyn hasıl olurSa ve fiyatta da uyuşu-
lursa biz o binayı vereceğiz, antrepoyu alacağız. Her 
halde tetkik edilecek meseledir, çalışacağız. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yani inşaat faslın
dan mübayaat yapılacağına kanisiniz değil mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Onu tetkik ettireceğim. Yoksa 
Heyeti Celilenizden müsaade alacağım. Mübayaat için 
tahsisat konmamıştır. Bize verilen (1,5) milyon lira 
inşaat için (alamaz sesleri) Divanı Muhasebattan so
racağız. Eğer imkân varsa yapacağız. Yoksa Heyeti 
Celilenizden müsaade isteyeceğiz. 

Trabzon'daki dairenin tahliye edilmesi için, tah
liye edilip edilmediğini bilmiyorum, emir verilmişti. 
Tetkik edelim, hükümet tabiî verdiği emir dairesinde 
tahliye ettirecektir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Mazot meselesini 
izah buyurunuz, şeklinin esasından bahis ediniz! 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
'BEY (Kângırı) — Nasıl olacaksa telgrafla soracağım, 
mazot nasıl olacaktır, bilmiyorum. Tahkikatta bulu
narak neticesini arz ederim, 
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YUSUF AKÇURABEY (İstanbul) — Beyefendi! 
Aldığım malûmata göre İstanbul'un Rıhtım Şirketi 
mukavelesi mucibince, bir antrepo yapmakla mükel
lef imiş ve bunun için projeler haırlanmış ve aradan 
da hayli müddet geçmiştir. Gerek Vekâleti CeliMeri 
ve gerekse Evkaf İdaresiyle bazı ihtilâflar mı hâsıl 
ölmüş her ne ise bunun ikmaline, yani muamelenin 
iş'ar ve istiş'ar ile bir hayli zaman geçtiği halde işe 
başlamaya muvaffak olunamamıştır. Bu mesele ne de
receye kadar vakidir? Antrepoların ehemmiyetini He
yeti Celile ve zatı âlileri de takdir buyurdukları için 
ehemmiyeti haiz görerek cevabınızı istirham ediyo
rum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Rıhtım- Şirketinin bize bir müraca
atım görmedik. Buradan tahsisat alıp da karar verdik
ten sonra.. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Hangi ta
rihte? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Nafıa Vekâleti vasıtasıyle yeniden 
kânunusâni zarfında bir müracaatı vardır. 

YUSUF AKÇURA BEY (İstanbul) — Zaten mü
kellef mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Evet mükelleftir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Vekil 
Beyefendi! Zatı âlinizi çok terlettik, ama af buyuru
nuz (handeler) zatı âlilerinden rica ederim. Tatbikat 
mektebinde dava vekili varmış. Mektepte dava ve
kiline lüzum var mıdır? İki sualim daha var, buna 
cevap verdikten sonra sorarım. 

REİS — O halde isminizi söz sırasına yazayım. , 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — İtiraz 
vaki olduğu için, sual sorayım da cevap verilsin. 

REİS — Olmak şartıyle, yani söz sırasını suale 
veremeyiz. Kısa olduğu için müzakere suhulet bulsun 
diye bırakıyorum, esasen söz sırasına girmek lâzım
dır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Rüsumat Dairesinin dava 
vekilidir, mektebin dava vekili değildir. Ücretli me
murin içindedir. Mektebin ayrıca bir dava vekili yok
tur. 102 nci faslın dördüncü maddesinde dahil olan 
zevattandır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müsavi işaretleri 
var da, onun için yanlış gördü. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — 102 nci faslın dördüncü maddesinde 

dâhil olan zevattandır. Onu da müsaadenizle arz ede
yim. Mektebin müdürü ve kâtibi müstahdeminden 
olacaktır, ücret alacaklardır. Hariçten memur almak 
imkânı yoktur. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim! Gümrük 
ibnası yapmak rıhtım kumpanyasının mukavele şera
itinden idi. Bendenizin istihbaratıma nazaran şimdiye 
kadar gümrük binası hükümet tarafından tesellüm 
edilmemiştir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA' ABDÜLHALİK 
ıBEY (Kângırı) — Kabulü kafi muamelesi henüz ya
pılmamıştır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Sonra efendim, bina, 
proje ile taban tabana zıttır. Projeyi gördüm, bina 
ona muvafık değildir. Maliye müfettişleri de görmüş
tür. Bunun esbabını soruyorum. 

İkincisi : Şehremanetinin hamalları meselesi için 
vilâyet ve rüsumattan müteşekkil bir komisyon teşek
kül edeceğini söylüyorlar. Çok temenni ederiz ki, bu
nu senelerce işitiyoruz, bu hamallar meselesi artık 
bir mesele olmaktan çıkmalıdır. Hakikat nerede ise 
bu meydana çıksın. Sonra bu hamalların fazla yev
miyelerini alan kimlerdir? Hükümetin bunu takip 
ederek meydana çıkarmasını ve Meclise arz etmesini 
rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim! Malûmuâliniz gümrük 
binası bizim zamanımızda yapılmış değildir. Bizim 
yapacağımız şey, kabulü kafi muamelesini yaparken 
bunu tashih etmek, kabul etmemektir. Yoksa vaktiy
le yapılmış bir binadır. Ben o binayı ne yapayım? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Projeye muvafık de
ğildir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Projeye muvafık olmadığı takdir
de, yapacağımız muamele, kabulü kafi muamelesinde 
göstereceğimiz suübettir. Yoksa bir bina yapılmıştır ve 
duruyor. 

REİS — Mustafa Feyzi efendi sualiniz kısa mı? 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Sualim 

kısadır. Arz edeyim. Rüsumatta suiistimal olduğuna 
vekâletçe kanaat var mıdır, yok mudur? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA AİBDÜLHÂLİK 
BEY (Kanığın) — 130 memuru üçbuçuk ayda mey- , 
dana çıkaran vekâlet onu havadan çıkaramaz. Tabi 
suiistimallarini yakalıyoruz, ondan sonra çıkarıyoruz. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — O 
halde memurin maaşatına zam icrasıyle, suiistimal iş
lerini düzeltebileceklerine kanaatleri var mıdır, yok 
mudur? 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFİA AfBDÜLHÂLİK 
REY (Devamla) — Demin arz ettim, sıkı bir teftiş ve 
siki bir kontrol tatbik edeceğim. Fakat her halde me-
nkuriara yaşayacak kadar para vermeye de mec'bu-
rjım. 

| VEHBİ BEY (Karesi) — Söz istiyorum efendim. 
aleyhinde söyleyeceğim. Efendim! Sorduğumuz şey
lerin bir kısmı tenevvür etmedi. Elyevm dahilden da
hile sevk edilen eşya, mahreçte muayene edildiği hal-
dje, mevritte de muayene ediliyor. Böyle mantıksızlığa 
nihayet verelim. 
| MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BİEY (Devamla) — Bunu söyledim efendim. Tetkik 
edeceğim. 

! VEHBİ BEY (Karesi) — Sonra arkadaşlar! Üç 
şeyden bahsettiler. 

Birisi maaşın tazyidi, muivafık. İkincisi maaşa gö
re tahsisat tezayüt edecek, bu da iyi. Sonra rüsumatta 
kanuna tevfikan ikramiye usulü var, bu da iyi. Ayrı
ca tahsisatı maktua namı tahtında bir ücreti maktua 
dfı konmuştur ki, bizim Meclisin verdiği yeni karara 

I 

niuıgayirdir. 
! REİS — Efendim! Beyanatınız faslın maddesine 

a|ttir. O vakit söylersiniz. Şimdi kifayet aleyhine söy
leyecektiniz. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Burada Heyeti Umumi-
yesi namiyle müzakere edilmiştir. Bu doğru değildir. 
Meclis tenevvür etmedi, müzakere kâfi değildir. 

; REİS — Efendim! Kifayeti müzakere takriri var-
d | r : 

Riyaseti Celileye 
j Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini arz ve tek

li jf eylerim. 
Yozgat Mebusu 
Ahmet Hamdi 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kâfi görmeyenler dilerini kal
dırsın... Müzakere kâfi görülmüştür efendim. Musta-
f̂  Feyzi Efendinin bir takriri vardır. Fakat maaşata 
taallûk ediyor. Faslı geldiği zaman reye vaz ederiz. 
ŞJmdi fasıllara geçilmesini Reyi Âlinize koyacağım. 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kal-
djrsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Fasıllara 
geçilmesi kabul edilmiştir efendim. (Ekseriyet yok, 
v$r sesleri) 
FWI1 Lira 

JÖ2 İdarei merkeziye maaşatı 63 660 
i REİS — 102 nci fasıl hakkında söz isteyen var mı 

elendim? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Vekil Beye
fendi; bize şikâyet vaki olur biz de tetkik, teftiş ede
riz dediler. Bendeniz de vekil beyi temin ederim şikâ
yet vukubulmayacaktır. Çünkü tacir şikâyet etmez, 
tüccarlar ameli adamlardır. O, ticaretinden vaz geçe
cek değildir. Memur değildir ki şuradan şuraya nak
letsin, ticaret ettiği yerden dükkânını, sermayesini sır
tına alıp da başka bir yere gitsin, imkânı yoktur. Ben
deniz rica ediyorum vekil beyefendiden, şikâyet üze
rine memurlarını tahkikata göndermesinler. Bihakkın 
teftiş etsinler. Bir kaç müfettiş tüccar kıyafetine girsin 
de, malûm olmayan bir kaç müfettişten halk ne çeki
yor bir kere görsünler!.. 

REİS — Fasıl hakkında başka söz isteyen yoktur. 
Fasıl yekûnunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir efendim. 
Fasıl Lira 

103 Levazım 50 995 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Reis, 
Paşa, takririm maaşata ait idi. Reye koymadınız. 

REİS — Efendim! Müsaade buyurun. Bir zuhûl 
olmuştur. Mustafa Feyzi Efendinin; takriri maaşatm 
1340 senesinde olduğu gibi verilmesine dairdir. Bu 
takriri reye koymayı unuttuk. Zuhûl oldu. (Reye ko
yunuz sesleri) Bütçenin Heyeti umumiyesi reye kon
madığı için takrir reye konabilir. Takriri okuyoruz • 

Riyaseti Cel'ileye 
Memurinin vazifelerinde suiistimal etmeleri maaş

larının zammına sebebi yegâne olmak kafiyen rehini 
cevaz olamayacağından rüsumat bütçesinin maaşat 
kısmının 1340 senesindeki tahsisatı kabul ile bilûmum 
zammiyatın tenzilini arz ve teklif ederim.. 

12 Şubat 1341 
Konya 

Mustafa Feyzi 

REİS — Efendim! Bu takriri kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsınlar... Ka'bul etmeyenler ellerini kal
dırsın... Kabul edilmemiştir efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Maliye 
Vekili Beyefendiden, korkuyorum ki, derhal (kırk 
milyon lira) cibayet edene bir otomobili çok mu gö
rüyorsunuz) diyecek. Lâkin bu Müdüriyeti Umumiye-
nin de otomobil masrafı olarak (1 140) lira vardır. 
Müdüriyeti Umumiyede bir otomobil mi vardır? Bu, 
Rüsumat Müdürü Umumiyenin şahsi otomobili midir, 
teftişat otomobili midir, nedir? Yani lükse alışmaya
lım. Burada teftiş için en çok haftada bir defa İstan-
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bul tarafından Galata cihetine geçecektir. Bunun için 
hiç bir Müdüriyeti Umumiyede otomobil yoktur. 
Yani gittikçe muhafaza kolcularına da otomobil mi 
vereceğiz? Onun için bu otomobil meselesini bu büt
çede kafiyen halledelim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Tay tay, 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA A\BDÜLHALİK 

BEY (Kângırı) — Bunda musir değilim. Yalnız Rü
sumat Müdüriyeti Umumiyesinin emrinde 20 - 25 ta
ne motor da bulunacaktır. Bazı merkezleri basmak 
için. Eğer Heyeti Celile muvafakat ederlerse kalsın, 
muvafakat etmezlerse çıksın. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Anlaşmak lâzım gelen mesele vardır. Bu otomobil 
kolcuların filân şevki için midir? Yoksa Müdürü 
Umumu Beyin rükûbuna mı mahsustur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜL HALİK 
BEY (Kângırı) — Hayır efendim! Müfettişler, mü
dürler icabederde karada teftişat icra ederlerse o va
kit lâzım olur. Arz ettiğim gibi Heyeti Celile nasıl 
arzu ederse öylece kabul ederiz. 

REİS — Efendim! 103 ncü fasıl hakkında başka 
söz isteyen yoktur. (Takrir veriyonız sesleri) Efendim 
bir takrir vardır : 

Riyaseti Celileye 
103 ncü faslın altıncı maddesinin tayyını teklif 

eylerim. 
Gaziantep 

Şahin 

REİS — Efendim! Bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır 
efendim. (Tayyedilmiştir sesleri) 

Efendim! Badettenzil fasıl yekûnu, (49 855) lira 
olmuştur. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kadirsin... Kabul edilmiştir 
efendim. 
Fasıl Lira 

104 Masarifi müteferrika 3 305 
REİS — Efendim! 104 ncü maslı kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

105 Vilâyat maaşatı 801 372 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? 

...>•• * a > 

I HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim! 
Her lâfın başında az memur çok maaş diyoruz. Bu 
adeta meclis için kanaat haline girdi. Ümit ediyorum 
ki, Heyeti Vekile de bu fikre iştirak ediyor. Fakat tat
bikat noktasında zannederim çok kusurlarımız var-

I dır. Dün, bilmünasebe münasip olan yerlerde mal san-
I dıklarının lâğvıyle veznedarlık vazifesinin Ziraat 
I Bankalarına terk edilmesini teklif etmiştim. Bugün 

aynı mevzu üzerine tekrar ricat ediyorum. Maliye 
Vekâleti faslında 401 tane mal sandığı kabul etmiştik. 
Biraz evvel müzakeresini yaptığımız düyunu umumi-

I ye bütçesinde 93 tane sandık kabul ediyoruz. Keza-
I lik rüsumatta da 63 tane vezne teklif edilmektedir. 
i Bazı vilâyetler veya kaza merkezleri vardurki, orada 
I Osmanlı ve ziraat bankalarından ayrı olarak ve mün

hasıran Maliye Vekâletine tabi olmak üzere bir tane 
I de maliye veznesi vardır, bir tane rüsumat veznesi 

vardır, bir tane de düyunu umumiye veznesi vardır. 
Bunların yekdiğerine gayet yakın olmaları da bazı 
ahvalde vakidir. Tabiî veznedar bulmak meselesi di
ğer memurlar gibi değildir. Mükellef olmaları lâzım
dır. Bundan başka malûmu âliniz kasa için üç beş 
ay evvelki tahsisatı munzammada 3 - 5 yüzbin lira 

J para sarf ettik. Fazla olarak da geceleri oraları jan-
I darmalarla muhafaza edilecektir. Binaenaleyh bu teş-
I kilât, mirasyedi olan saltanat teşkilâtını andırıyor. 
I Heyeti Vekileden rica ediyorum. Bu gibi noktai nazarı 

dikkate alsın, devair beyninde ve hata aynı vekâletin 
muhtelif devairi arasında tevhidi mesai, ahengi vifak 
temin etsin ve mümkün olduğu kadar devairde tensi
kat yapsın. Eğer memurlarımızı azaltmak, teşkilâtımı
zı basitleştirmek, masarifimizi azaltmak istiyorsak 
başka çıkar yolu yoktur. Bu gibi tedabir tatbik edil
mek sayesinde ancak bu neticeye vasıl olunabilir. 
Bunun en parlak misali de Ankara'nın elektrik mese
lesidir. 3 - 4 daire ayrı ayrı teşebbüs etmişler ve hiç 

l birisi de muvaffak olamamışlardır. Heyeti Vekileden 
çok rica ederim. Bu gibi nokata çok dikkat etsinler 
ve zannediyorumki, yüksek salahiyetli bir komisyon 
teşkil ederek, devairin ayrı ayrı teşkilâtını tetkik ede
rek yekdiğeriyle temas ve irtibatlarını temin edebilir
ler. 

(Ekseriyet kalmadı sesleri) 

REİS — Efendim! Ekseriyetimiz yoktur. Cumar
tesi günü öğleden sonra içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 5,55 
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