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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat: 14,35 

REİS : Rafet Bey 

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

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak: 

Seksen Birinci İçtima 

1 Nisan 1926 Perşembe 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın talin riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale edildi. Yedi zatın 
hamil oldukları İstiklâl madalyaları şeritlerinin kır
mızıya tahvili hakkındaki mazbatalar kıraat ve ka
bul olundu. 

Badehu ruznamei müzakeraıta geçilerek Veraset 
ve İntikal Vergisi lâyihasının bakiye! mevaddı mü
zakere ve intaç ve heyeti umumiyesi tayini esami ile 
reye vazedildi. 

Denizli Vilâyeti dahilinde bulunan Şamlı Çiftliği 
bedeli icarının affına dair teklifi kanuni ile sinni 
mükellefiyet dahilinde bulunanların silâhsız hizmeti 
mucip arıza! vücudiyelerinin tedavisine, mübadeleye 
tabi ahaliye verilecek emvali gayrimenkule hakkın
daki kanuna bir madde tezyiline ve tütün tohumları

nın men'i ihracına dair kanun lâyihalarının birinci 
müzakereleri icra edildi. 30 Ağustos gününün Zafer 
Bayramı ittihazına mütedair kanun lâyihası ile yüz 
ellilik listeye ithal edilerek tabiiyetten iskat ve hu
dudu millî haricine ihraç edilmiş olanlardan vefat 
edenlerin ailelerine eytam ve eramil maaşı tahsisi 
icap edip etmeyeceğine dair mazbata müzakere ve 
kabul olundu. 

İdarei hususiye, belediye ve şehremanetleri sıh
hiye memurlarının nasıp ve azil vesaireleri hakkın
daki kanun lâyihasının dahi bakıyei müzakeresi icra 
ve aynen kabul edildi. 

Ruznamede bulunan Mesai Kanunu lâyihasının 
Adliye Encümenine, Biradan maada müskiratın ale
nen men'i istimali hakkındaki teklifi kanuninin Mu
vazene! Maliye Encümenine havalesi karargir oldu. 

Müteakiben veraset ve intikal vergisi lâyihasına 
ait ârâda nisap olmadığı tebliğ ve Cumartesi günü 
toplanılmak üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

— 18 — 
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2. — EVR 

Teklifler 

1. — Cebelibereket Mebusu Avni Paşanın, harp 
malûllerinin devlet hizmetlerinde istihdamları ve bu 
halde maluliyet maaşlarının katedilmemesi hakkında 
teklifi kanunisi. (2/563) 

REİS — Lâyiha encümenine havale edildi. 

Tezkereler 
1. — Üç zatın İstiklâl madalyasiyle taltifleri hak

kında iki adet Başvekâlet tezkeresi. (3/625), (3/626) 

REİS — Müdafaai Milliye encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — İncir, üzüm ve tütünün ihracında müstamel 
zuruf ve sargıların kabulü muvakkat usulüne tevfi
kan ithaline dair olan kanun lâyihasının iadesi hak
kında Başvekâlet tezkeresi. (3/629) 

REİS — Okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
6/1238 30 Mart 1926 

Maliye Vekâletinden yazılan 3 Mart 1926 tarih 
ve 2347/37 numaralı tezkerede mahsulâtımızın ihra
cında müstamel kaplar ve sargıların gümrük resmin
den istisnasına ait bulunan ve 30 Mart 1341 tarih ve 
(6/1597) numaralı tezkere ile takdim edilmiş olan 
kanun lâyihasının istirdadına lüzum görülmüştür. 
Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi muamele
nin ifa buyuruimasım rica ederim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Efendim, lâyiha alel-usul iade edilecek
tir. 

3. — Gümrük tarifei umumiyesinin tadiline dair 
olan kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi. (3/628) 

REİS •— Okuyoruz. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
6/1239 30 Mart 1926 

Maliye Vekâletinden yazılan 3 Mart 1926 tarih 
ve 2347/37 numaralı tezkerede parlak derilere ait 
resmin on iki misline iblâğına dair olan ve 11 Tem
muz 1341 tarih ve (6/3356) numaralı tezkere ile tak
dim edilen kanun lâyihasının istirdadına Hizum gös-

U VARİDE t 

terilmiştir. Mevzubahis lâyihanın iadesi için muktazi 
muamelenin ifa Duyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Efendim, Lâyiha alel-usul iade edilecek
tir. 

4. — Mahsulâtımızın ihracını teşvik ve revacını 
temin için ithal olunacak kutu ve sargıların kabulü 
muvakkat usulüne tevfikan gümrük resminden istis
nası hakkında mütekaddem kanun lâyihasına ilâve 
edilmek üzere zeytinyağı ve taneleriyle emsali mah
sulâtın ihracında müstamel müceddet varillerin de 
mezkûr usule tebaan mafiyeti rüsumiye tebadiye-
tine mütedair kanun lâyihasının iadesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi. (3/627) 

REİS — Okuyoruz, 

Riyaseti Celileye 
6/1237 30 Mart 1926 

Maliye Vekâletinden yazılan 3 mart 1926 tarih 
ve 2347/37 numaralı tezkerede, zeytinyağı ve tanele
ri ye emsali mahsulâtın ihracında kullanılan varille
rin rüsumdan muafiyetine ait bulunan ve 16 nisan 
1341 tarih ve (6/1934) numaralı tezkere ile takdim 
edilmiş olan kanun lâyihasının istirdadına lüzum gös
terilmiştir. Mevzubahis lâyihanın iadesi için muk
tazi muamelenin ifa Duyurulmasını rica ederim efen
dim. 

Başvekâlet Vekili 
Doktor Refik 

REİS — Lâyiha alelusul iade olunacaktır efen
dim. 

Rey İstihsali 
7. — Veraset ve intikal vergisi hakkındaki kanu

nun ikinci defa reye vazu 

REİS — İkinci defa reye vazolumacaktır, lütfen 
reylerinizi istimal buyurunuz. 

Reyler istihsal edilinceye kadar müzakerata de
vam edeceğiz. 

Efendim, Ruznamemizin birinci maddesindeki lâ
yihanın bir maddesi henüz Encümenden gelmemiş
tir. Altıncı maddeye kadar olan lâyihaların da müd
deti henüz vürut etmemiştir. 
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3. — MÜZAKERE 

1. — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 1926 1 
senesi bütçesi hakkında (1/789) numaralı kanun lâyi- I 
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) I 

KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim, ruzname-
nin on birinci maddesinde Karadeniz Boğazı Tahli- I 
siye İdaresinin 1926 senesi bütçesi hakkında kanun I 
lâyihası vardır. Bu, üç dört fasıllık kısa bir bütçedir. I 
Onun için Muvazenei Maliye Encümeni bunun bu- I 
gün tercihan müzakeresini rica ediyor. I 

REÎS — Efendim, bu bütçenin tercihan müzake- I 
resi hakkındaki teklifi reyi âlinize arz ediyorum. Ka- I 
bul buyuranlar lütfen d, kaldırsın... Kabul etmeyen- I 
ler lütfen el kaldırsın... Tercihan müzakeresi kabul I 
olunmuştur. Binaenaleyh bu lâyihanın müzakeresine I 
başlıyoruz. I 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere, fasıl- I 
lara geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... I 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(A) Cetveli : Varidat Bütçesi 
Fasıl Lira I 

1 Rüsumu tahlisiye, aidatı tekaüdiye, 
bankalardaki mevduattan alman faiz 189 975 

REÎS — Efendim, (A) cetveli varidat bütçesini 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

(B) Cetveli : Masarif Bütçesi 

Fasıl Lira 

1 Maaşat 32 396 
RElS — Efendim, (B) cetveli masarif bütçesinin 

birinci faslım kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olun
muştur. 

Fasıl Lira 

2 Masarifat 80 983 
REİS — Efendim, ikinci faslı kabul buyuranlar 

lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

(1) Lâyiha zaptın sonuna merbuttur, I 

— 20 

EDİLEN MEVAD 

Fasıl Lira 

3 Telgraf Ücuratı 946 
REİS — Efendim* üçüncü faslı kabul buyuran

lar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul olunmuştur. 

Fasıl Lira 

4 Memurin Ve mütekaidinin tahsisatı 
fevkalâdeleri 75 650 

REİS — Efendim, dördüncü faslı kabul buyu
ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Mevaddı kanuniyeyi 
okuyoruz. 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 Senesi 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Tahlisiye idaresi için senei maliye 
mebdei kânunisani iptidasıdır. 

REİS — Efendim, birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 2. — Tahlisiye İdaresinin 1926 senesi on 
aylık varidatı merbut (A) cetvelinde muharrer oldu
ğu üzere (189 975) lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi kabul buyuran
lar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 3. — İdarei mezkûrenin 1926 senesi on 
aylık masarifi için merbut (B) cetvelinde muharrer 
olduğu üzere (189 975) lira tahsis olunmuştur. 

REİS — Efendim, üçüncü maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 4. — Tahlisiye İdaresinde bilfiil hizmet 
etmekte bulunan efradın maaşatmdan mahbemah 
yüzde iki buçuk tevkifat icra ve idarece de o miktar 
da muavenette bulunarak efradın hayatları sigorta 
ettirilecektir. 

REİS — Efendim, dördüncü maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen d kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 5. — İdarenin 1341 senei maliyesi Bütçe 
Kanuuıunun üçüncü ve dördüncü ve beşinci madde
leri aihfcâmı bakidir. 
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REİS — Efendim» beşinci maddeyi kabul buyu
ranlar Kitfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 6. — İdarenin 1341 senesinden müdevver 
mevcudu ile 1926 senesinde tahakkuk edecek fazlai 
varidatı masraf bütçesinde açılacak faslı mahsusa 
kaydedilerek Meclisi idare kararı ile Poyraz, Ağve, 
Kefken mevkilerinde müceddeden kuşat olunacak 
tahlisiye mevkiinin masarifi tesisiyelerjne ve ihtiyat 
fener devriyesi ile fener dubasına vazolunacak tel
siz telgraf teçhizatının mübayasına ve bütçede mu-
rakkam tamirat masarifine ilâveten mebani ve ve
saiti tahlisiyenin tamir ve inşa ve iştirasına sarfohı-
nabiiir. 

'MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
KÂZIM BEY (Giresun) — Reis Beyefendi! dördüncü 
satırın başına (tahsisat) kelimesi ilâve olunacaktır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Kara
deniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin tahlisiye vasaitini 
tezyit etmesi için bu maddede bir tahsisatı fev
kalâde fasa kuşat ediliyor. Mevcut tahlisiye mües
seselerine ilâveten Poyraz da, Ağve'da Kefken ada
sında yeniden tesisat yapılacaktır. Bu, şayanı şük
ran bir haMir. Çünkü biliyorsunuz ki, Karadeniz Bo
ğazı sahilinde denizcilerimiz her sene birçok kurban
lar vermektedir. Tahlisiye İdaresi ne kadar tekem
mül ederse, oralarda vukua gelen daimî kazalar müm
kün mertebe azalmış olur. Yalnız bu maddede «İhti
yat fener dubası ile fener dubasına vazolunacak tel
siz telgraf teçhizatının mubayaasına...» deniliyor. Bu 
cihet zannedersem fenerler şirketine aittir. Bu hu
sustaki masarifi fenerin sahibi olan fener idaresine 
tahmil edemez mi idik? Bunu sormak istiyorum. Fe
nerler meselesi bir imtiyaz meselesidir. Fenerlerin sa
hibi imtiyazı olan şirket, o fenerlerin bütün teçhi
zatım yapmakla mükelleftir. Binaenaleyh ihtiyat fe
ner dubası ile fener dubasına vazolunacak telsiz 
telgraf teçhizatının masarifimi biz kendi bütçemiz
den niçin yapıyoruz? Encümenden bu hususta izahat 
talep ediyorum. 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim, fenerler idare
siyle Hükümet arasında geçen sene akdolunan itilâf -
namede tahlisiye idaresinin fener dubası bu imtiyaz 
haricinde tutulmuştur. Binaenaleyh boğaz haricin
deki fener dubası doğrudan doğruya tahlisiye ida-
resinMiindir. Fener idaresi ile alâkası yoktur. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Okunulan altıncı maddenin dördüncü sa
tırının başına «Tahsisat» kelimesi ilâve olunmuştur. 

Maddeyi bu suretle reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Tahlisiye idaresi umumiyesinin büt
çesi kablessarf vizeden müstesnadır. 

REİS — Efendim, Yedinci maddeyi kabul bu
yuranlar Kitfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun 1 Mart 1926 tarihindeoı 
muteberdir. 

REİS — Efendim, sekizinci maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 9. — İşbu kamunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim, kazaların önüne geçmek için her türlü te-
dabiri daha evvel almak bittabi iyi olur. Fakat bu* 
günkü günde, Karadeniz'deki ahvali cevviyeyi İs
tanbul limanına haber verem her türlü müessesatı 
fenniye acaba mevcut mudur? Yok ise bu bapta - Li
man dairesi de Ticaret Vekâletine tabi okluğu için -
vekâleti afa'yelerince bir teşebbüs var mıdır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, bugün Karadenfzdeki fırtına
ları haber verecek tarassudatı havaiye istasyonları 
yoktur. Bu hususta» tetkikat yaptırdık. Neticede Ka-
radenizde üç yerde tarassudatı havaiye istasyonu 
yaptırmak lâzım geldiğini anladık. Fakat Ticaret Ve
kâletinin bütçesi, mahımuâliniz, geçen semenin aynr 
olduğu için bu hususta sarfedilecek para konama
mıştır. Tahlisiye idaresinin bütçesine koymak ister
dik, onun da bütçesi bu sene bunları meydana ge
tirmeye kâfi vüsatta değildir. Yalnız tahlisiye idare
sinin «ski hesabah vardır. İngiliz bakanlarında 
mevcut eshamı vardır. Tasfiye muamelâtı henüz bit
memiştir. Eğer bu tasfiye muamelâtı biterse bu is
tasyonları yapmak ve vesaiti tahlisiyeyi daha çoğalt
mak imkânını bulacağız. 

REİS — Efendim, dokuzuncu maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, kanunun heyeti umumiyesini tayini esa
mi ile reyinize arz ediyorum. Rey istihsal olunur
ken müzakereye devam edeceğiz. (Reyler toplandı.) 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Ruzname hakkında ufak bir mâruzâ
tım vardır efendim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 

— 21 — 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY I 
(Kütahya) — Efendim* bugünkü ruznamenin birinci 
maddesinde Müdafaai Miliye Vekâletine ait mükel
lefiyeti Askeriye Kanununun iki maddesinin tadili
ne dair bir mesele vardır. Bu meselenin ehemmiyeti 
Heyeti Celilece de takdir edilmiş olacak ki, müstace
liyetle müzakeresi takarrür etmiştir ve buraya müs
taceliyet işareti vazedilmiştir. Malûmuâliniz önümüz
deki Mayıs ayı ahzı asker zamanıdır. Yeni kura ef
radı Mayıstan itibaren tahtı silâha celbedileccktir. 
Bu arz ettiğim lâyiha, silâh altına celbedilecek efra
dın tecziyesi meselesine müteallik esaslı bir mahiyeti 
haliz mühim bir meseleyi askeriyedir. Binaenaleyh 
yeni kura efradı tahtı silâha alınmadan evvel bu lâyi
hanın intacı elzemdir. Mesele burada müzakere edil
miş ve Dâhiliye Encümenine gönderilmiştir. Dâhi
liye Encümeninden rica ederim, yarınki, yahut öbür-
günkü içtimaımıza yetiştirilmek üzere bunun mü
zakeresini tacil etsinler, intaç etsinler. (Muvafık ses
leri) 

REİS — Efendim, ruznamenin diğer maddesine 
geçiyoruz. 

2. — Emrazı sariyeye karşı ordunun muhafazası 
için inleliktiza sarfı lâzım gelen sabun ile odun ve
ya kömür hakkında 14 Eylül 1339 tarihli Tayinat ve 
Yem Kanununun yedinci ve dokuzuncu maddeleri
ne dair (1/602) numaralı Kanun lâyihası ve Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul olun
muştur efendim. 

Askerî Tayinat ve Yem Kanununun yedinci ve 
dokuzuncu maddelerine tezyil olunacak fıkaratı 
kanuniye 

Madde 1. — Tayinat ve Yem Kanununun yedinci 
maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir: 

Emrazı sariye ve müstevliyeden tevakki için gö
rülecek sıhhî lüzuma binaen kıtaat ve müessesat ve 
teşkilâtı sairei askeriyeye mensup efrat ile bunlar
dan celp ve sevk veya terhise tabi bulunanların ve 
eşyalarının ve ikâmetgâhlarının tathir ve tebhiri için 
mahallin en büyük âmiri askerisinin tasdikine ikti
ran etmek üzere etıbbayı askeriyenin (Bulunamadı
ğı halde etîbbayı mülkiyenin) gösterecekleri lüzum 
ve miktara göre sabun sarf olunur. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur* 
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REİS — Madde hakkında bir mütalâa var mı 
efendim? 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Bir sual 
soracağım efendim; Maddede Emrazı sariye ve müs
tevliyeden tevakki için görülecek sıhhî lüzuma bi
naen kıtaat ve müessesat ve teşkilâtı sairei askeriyeye 
mensup efrat ile bunlardan celp ve sevk veya terhi
se tabi bulunanların ve eşyalarının ve ikâmetgâhları
nın tathir ve tebhiri için... illi.) deniyor. Bendenizin 
bildiğim iki şeyi daha buraya ilâve etmek lâzımdır. 
Bunlar mezunlar ile tebdili havalılardır. Bazen olur-
ki, bunları kafile kafile göndeririz. Tabiî bunların 
da tathiratı fenniyeteri icra edilecektir. Binaen
aleyh bendeniz diyorumki, bu maddeye mezun veya 
tebdili havaya gidenleri de ilâve edelim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Lâyihada Mustafa Bey arkadaşımızın 
sorduğu sualin cevabı mazmun olarak bendenizce 
mevcuttur. Bu maddede iki şey nazarı dikkate alın
mıştır. Birisi tahtı silâhta esasen bulunan efrat, di
ğeri tahtı silâha alınmış olmakla beraber henüz bir 
kıtaya mal edilmemiş olan, yani şu veya bu tabura 
sevk edilmemiş olan efradın emrazı sariye zuhurun
da tathiri meselesidir. Her ikisi de bunda mündemiç
tir ve Mustafa Beyefendinin buyurdukları mezun ve
ya tebdil-i havalı efradın tathiri, esasen tathire aiit 
bu maddenin zımnındaki ifadede mevcuttur. Ma
mafih Mustafa Beyin bu suali sormalarımda isabet 
oklu ve bunun hakkında izahat verdiğim iyi oldu. 
Çünkü, Mustafa Beyefendi bunda tereddüt buyur
dukları gibi başka zevat* da belki burada tereddüt 
buyurabilrlerdi. Mahaza Mustafa Beyefendi, bu iki 
noktayı maddede sarahaten zikredilsin diye bir tek
lif yaparlarsa bendeniz ona da mümanaat etmem, 
kabul ederim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Zapta geç
ti, kâfidir. 

REİS — Efendim» Mustafa Beyin bir teklifi var
dır, okuyacağız: 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin terhise tabi ibaresinden sonra 

(Ve mezun veya tebdilihavah bulunanların) fıkrası
nın ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Çorum 
Doktor Mustafa 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Muvaf ıktır efendim. 

r 
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REİS — Efendim, bu (takriri nazarı dikkate alan
lar Nitfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 

RASİH BEY (Antalya) — Maddede (Lüzumu ka
dar) deniyor. Bu miktar nasıl tespit ediliyor, bunu 
maddede tespit etmek daha iyi değil midir? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Ba* neferin gece yattığı kovuşu ısıt
mak için, aşağı yukarı ne kadar mahrukata lüzum 
olduğu şimdiye kadar yapılan tecariple beöidir. 
Fakat müstevli veya sari bir hastalık zuhur eder ve 
bir âfeti istilâi surette tezahür ederse, o zaman bu 
hastalığın mahiyetine göre ınefer başına, kıla başı
na ne kadar mahrukat sarf edileceğini vakadan ev
vel, berveçhi peşin tahmin etmeyi tasavvur etmedik. 
Olabilir ki, zuhur eden hastalık gayet hafiftir, iki 
etüv makinesi ile yapılabilir. Olabüirki istisnai bir 
manzara vardır. O vakit daha büyük kaloriye ihti
yaç vardır. Bu lüzumum tayinini de en büyük, ma
hallî âmiri askerinin verecekleri rapor üzerine ve 
etibbanın tasdikine talik ettik. Binaenaleyh böyle 
umumî olarak meseleyi bırakmak daha muvafıktır 
zannederim. Rasih Beyefendiye cevap olarak arz ettim. 

REİS —.Efendim* maddeyi som şekliyle okuya
cağız: 

Madde 1. — Tayinat ve Yem Kanununun yedin
ci maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir: 

Emrazı sariye ve müstevliyeden tavakki için gö
rülecek süıhî lüzuma binaen kıtaat ve müessesat ve 
teşkilâtı sairei askeriyeye mensup efrat ile bunlardan 
celp ve sevk veya (terhise tabi ve mezun veya teb
dilihavan bulunanların ve eşyalarının ve flsâmeitgâh-
lartnm tathir ve tephiri için mahallin en büyük âmi
ri askerisinin tasdikine iktiran etmek üzere etıbba
yı askeriyenin (Bulunamadığı halde etîbbayı mülki
yenin) gösterecekleri lüzum ve miktara göre sabun 
sarf olunur. 

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

Madde 2. — Kanunnamei mezkûrun dokuzuncu 
maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir:. 

Emrazı sariye ve müstevliyeden tevakki için. gö
rülecek sıhhî lüzuma binaen kıtaat ve müessesat ve 
teşkilâtı sairei askeriyeye mensup efrat ile bunlar
dan celp ve sevk veya terhise tabi bulunanların ve 
eşyalarının ve ikâmetgâhlarının tathir ve tephiri için 
mahallin en büyük âmiri askerisinin tasdikine ikti
ran etmek üzere etîbbayı askeriyenin (bulunmadı
ğı surette mülkiyenin) gösterecekleri »lüzum ve mik
tara göre odun veya mahrukatı saire sarfohmur. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Burada 
da efendim, veya terhise tabiden sonra aynı fıkra
ların ilâvesi lâzımdır. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin, veya terhise tabi ibaresinden 

sonra (Mezun veya tebdilihavah bulunanların) fıkra
sının ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Doktor Mustafa 

REİS — Takriri nazarı mütalâaya alanlar el kal
dırsın... Nazarı mütalâaya almayanlar el kaldırsın.. Na
zarı mütalâaya alınmıştır. Maddenin şekli musahha-
hı okunacaktır: 

Madde 2. — Kanunnamei mezkûrun dokuzuncu 
maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir. 

Emrazı sariye ve müstevliyeden tevakki için gö
rülecek sıhhi lüzuma binaen kıtaat ve müessesat ve 
teşkilâtı sairei askeriyeye mensup efrat ile bunlar
dan celp ve sevk veya terhise tabi ve mezun veya 
tebdilihavah bulunanların ve eşyalarınım ve ikâmet
gâhlarının tathir ve tephiri için mahallin en büyük 
âmiri askerîsiriin tasdikine iktiran etmek üzere etıb
bayı askeriyenin (Bulunamadığı surette mülkiyenin) 
gösterecekleri lüzum ve miktara göre odun veya 
mahrukatı saire sarf olunur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

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

Madde 4. — İşbu kanunum icrasına Müdafaai 
MîJliye Veküi memurdur. -* 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ahkâmı
nın icrasına.. 

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

Kanunun ikinci müzakeresine geçilmesini ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, ruznamenin diğer maddesine geçiyo
ruz: 

3. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibin
ce azil ve nasıpları vilâyata mevdu maliye memur
larından bazılarının doğrudan doğruya i vekâletçe ta
yinleri hakkında (1/867) numaralı Kanun lâyihası 
ve Dâhiliye Encümeni mazbatası (1) 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 
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İHSAN HAMtT BEY (Ergani) — Efendim! Bu 
kanun esasen geçen gün mevzuu müzakere olan bir 
kanunun mabadı mahiyetindedir. Yani valillerdeki 
salâhiyetin peyderpey nez'i meselesidir. Malliye Ve
kili muhteremi bu mesele hakkımda geçen gün mik
tarı kâfi izahatta buîuaıduîar ve esbabı mucibe ola
rak da bu kanun kabul edildiği takdirde varidatı 
devletin 40 - 50 milyon lira artacağını izah ettiler. 
Şöyle söylüyorlardı. Zabıt ceridesinden okuyorum: 

«Vazifenin mahiyeti icabınca bunlar evsafı fâzl-
meyi haiz olarak merkezlin mesuliyeti, o kanunu 
tatbikle mükellef olan vekâletin mesuliyeti ile na
sıp ve azledihnıiş olsalardı, Maliye Vekâleti bu sene 
Heyeti Celiîenize takriben kırk elli milyonluk yeni, 
on, onbeş tane kanun teklif etmek mecburiyetinde 
kalmazdı» 

Demekki Maliye Vekili Muhteremi Beyefendi bu
nu daha evvel bize vermiş olsalardı, diğer levayıhı 
kanuniyeyi Heyeti Celiîenize getirmeyeceklerdi 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zaptın aşağısını da okuyum!.. 

İHSAN HAMİT BEY (Devamla) — Heyeti Ceîi-
leden vâki Olan bir hareket eserini görür görmez 
Maliye Vekili Muhteremi derhal rücu ettiler. Fa
kat bu îevayıhı kanuniyede varidatın başka cihet
lere sarfını istilzam eden varidat temin ediyor de
diler.' İster varidat temin etsin, ister o lâyihai ka
nuniye kabul edilmiş olsun, ister edilmemiş olsun, 
mademki böyle ufak bir teklifle 40 - 50 milyonluk 
bir varidat temin etmek imkânını görüyorlardı, ni
çin daha evvel vaktü zamaniySe ve diğer kanunlarla 
beraber müstaceMyetle ve tercihan müzakeresini tek
lif etmediler? 

Şimdi, esasa geliyorumı: Valilerden bu salâhiyet
lerin nezedilip edilmemesi meselesi hakkında, Hü
kümet bir teklifi kanunî getirmiş, bu Dâhiliye Encü
menine gidiyor, Dâhiliye Encümeni idare memur
larından ibarettir, Hükümetin teklifini kıraîdan Ziya
de kıral taraftarlığı yaparak kabul ediyor, azil hak
kındaki salâhiyetleri hile valilerden nezediyor. Fa
kat Memurin Kanunundaki ahkâma tebaiyyet ede
rek zannederim. 

Bendeniz öyle zannediyorumki, valilerin elin
den tayin salâhiyeti alınır ve azil hususunda Hü
kümet tarafından kendilerine verilen salâhiyet de 
alınırsa^ artık valilerden iş beklemek mümkün mü
dür, değil midir? Bütün bu itirazımla beraber bu 
lâyihai kanuniyenin kabulünü ben de maalesef ri
ca edeceğim. Çünkü valiler de zaten ufak tefek bir iki 

salâhiyet kaldı, onu da alalım, valilere lüzum kalma
dığına Hükümet te kanaat getirsin ve artık ya vali
leri lüzum kakmadığından ilga ederler veyahut yeni
den salâhiyetlerimi iade edecek lâyihai kanuniyeler 
getirirler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Ben bu 
kanunun uzun uzadıya müzakeresi taraftarı deği
lim. Çünkü bu kanun geçenlerde müzakere ettiği
miz kanunların tetimmatmdandır. Sonra onlara nis
peten çok haklıdır. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Öyte 
ise lehinde söyleyiniz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Lehinde söyleye-
b'âMm. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — İstis
nai olarak çok teşekkür ederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — İhtiyaç yok. Bun
dan evvel polis komiser muavinlerine kadar valiler
den salâhiyeti, nüfuzu alarak merkeze vardık. Son
ra bir hakkımız olmayarak belediyelerden ve sehre-
manetinden de - ki halkın teşkilâtıdır, Hükümetle hiç
bir münasebeti yoktur - elerinden bütün salâhiyet
lerini kanunla merkeze aldık. Şimdi Maliye Veki
li Beyefendi elbette diğerlerinden çok nıunsif ve ga
yet hafif olarak, varidatı devletin cibayeti için mu
vazzaf olan esaslı memurları, merkez tayin etsin di
ye tekM ediyor. Ben Maliye Vekilinin bu seferki 
teklifini gayet mutedil görüyorum ve bunu diğerle
rine nazaran zemzemle yıkanmış buluyorum. Zaten 
şimdiye kadar yaptığımız kanunlarla, idarei umu-
miyei vilâyatta valilerin iktidarım büsbütün kaldır
dık, bir parça bir şey kaldı ise bu da onu kaldırsın. 
Neticede göreceğiz ki bu İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanunu kalmadı, vali de kalmadı. Onun için so
nunda ya hepsini birden iade edeceğiz veya valile
ri de büsbütün kaldıracağız. O zaman mesele büsbü
tün halolunur. Onun için çok rica ederim işi uzat
mayalım. Zaten aldık yürüdük, borç çıktı bine, vur 
defterin dibine. (Sürekli handeler) Bunu da yapa
lım bitsin gitsin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim* 
arkadaşlarım icabı kadar söylediler. Yalnız bende
nizin esbabı mucibede anlamadığım bir iki nokta 
vardır. Muhterem Maliye Vekili Beyefendiden bunu 
öğrenmek isterim. Esbabı mucibede deniyorki, bu 
memurların hakkı intihap ve tayinleri vilâyete ait 
oldukça, hazinenin varidat hususunda istihdaf et
tiği gayenin senelerce istihsali mümkün değildir. Teş
kilâtı atiyedc mal müdürlerinin münhasıran varidat-
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tan mesul bir mevkie irca olunabilmesi için onları 
ben tayin etmeliyim diyorlar. Demekki, şimdiye ka
dar maJııemurlarının taşralardaki vazifelerinden 
kendileri memnun değillermiş ve teessüf olunurki, 
biz birçok varidatımızın tahsilini pek çok seneler 
geri bırakmışız demektir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Şüphe 
mi ediyorsunuz, öyledir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Pekâlâ 
Hasan Fehmi Beyefendi! Hasan Beyefendiye vekâ
leten şüphe etmiyordular, kabul ediyorum. Mali
ye Vekili sabıkı ve Maliye Vekili hâzırı bu şüpheyi 
benden iyi bildikleri hakle bugüne kadar niye tekllif 
etmediler ve neden şimdiye kadar susmuşlardır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) -
Şimdiye kadar dört teklif vardır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Saniyen 
teşkilâtı atiyede mahnüdüderi ite iyi bir idare temin 
etmek için bunları benim tayin etmekliğim lâzım
dır buyuruyorlar. Güzel, acaba şimdiye kadar me
sul olmayan malmüdürlerini zât ve zaman hesapla
rından da mı mesul tutacaklardır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet evet. Muhasibi mesul vaziyetine koyacağız. Ye
ni teklif ettiğimiz Muhasebe! Umumiye Kanunu 
böyledir.O da Heyeti Vekileden gelecektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Çok güzel, 
daha gelecek. Şimdi efendiler anîaşılıyorki, geçen 
günlerde diğer vekâletler için kabul ettiğimiz gibi, 
Maliye Vekili de varidatını hüsnü suretle tahsil için 
kendi memurlarım bizzat kendileri tayin etmek is
tiyorlar. Güzel bir nazariyedir. Bizzat malmemurra-
rmı kendileri tayin etmekle onları hüsnü suretle is
tihdama muvaffak olurlar. Onu da inşallah hesabı 
katiler geldiği vakit görürüz. - maddesinde de söy
leyeceğim veçhile, - bir maddede diyorlarki: Mal-
memurları için ufak bir müsaadede bulunabiliyor
lar «Bu muhasebeci ve defterdarların inhasiyîe de 
olabilir» diyorlar. Zannederim, İdarei Umumiyei Vi
lâyat Kanunu mucibince maîmemurlarını doğrudan 
doğruya vali tayin etmezdi. Yine muhasebeci veya 
defterdar, malmüdürü için namzet gösterir, tetki-
kat yapar, ondan sonra vali tasdik ederdi. Valinin 
vazifesi bir tasdikten ibarettir. Vali kabul etmiyor
sa tasdik etmez, iade eder. Fakat kendisi bir adam 
gösteremez, yine muhasebeci inha ederdi, vali onu 
tasdik ederdi. Binaenaleyh valileri büsbütün bostan 
korkuluğu sekime sokmamak için - bu maddenin 
müzakeresinde şekli tadilini söyleyeceğim - hiç ol
mazsa inhasını vali göndermiş olsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mani yok, vilâyet göndersin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Efendi
ler! Bir takrir takdim edeceğim. Anlaşılıyor ki vali
ler, bir polis müdürü vazifesiyle muvazzaf olarak 
kakıyorlar. Onun için bir valiye bu kadar çok maaş 
vermek beyhudedir. Bir polis müdürüne onbeş, yir
mi bin kuruş maaş veriîemez. Nasılki Dâhiliye Ve
kili Beyefendi valilerin tezyidi maaşları için talep 
de bulundukları vakit bende soracağım: Bütün va
zifeleri birer birer valilerden aldıktan sonra tezyidi 
maaşa ne lüzum vardır diyeceğim. Yamız bir polis 
müdürü kalır, valilere Kizum kalmaz, daha iyidir. Fa
kat yavaş yavaş vaılfieri lâğvedersek sıra Dâhiliye Ve
kâletine gelecektir. Onun işi kalmayacaktır. Acaba -
ki bunu da esbabı Miüciıbedeaı anlıyoruz - tatbikat 
mektebinden çıkan memurların kayınlması için mi 
bu yapılıyor? Bu tatbikat mektebinden çıkan me-
murîarın kayrılmasına bendeniz de taraftarım. Hiç 
şüphesiz, mektepten çıkacak memurlar, daha muk
tedir ve daha iyi memurlar olacaktır. 

Acaba kanunu bu yolda tadil edebilir miyiz? Bu
na Maliye Vekili Beyefendi muvafakat ederler mi? 
D^yebiîirmiyiz ki, rmumemurlan mutlaka tatbikat 
mektebi mezunlarından olacaktır. Bunu kanuna ko
yarsak zannederim ki matlup hâsıl olacaktır ve va
lilerin hakkına, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
na muarız olmayacak ve çok taaruz etmeyecektir. 
O zaman nıaîmemurîan, behemehal tatbikat mek
tebi mezunu olacaktır. Muhasebeciler ve defterdar
lar behemehal tatbikat mektebi mezunu olacaktır. 
Muhasebeciler ve defterdarlar behemehal tatbikat 
mektebi mezunlarından birisim inha ederler, vali 
tasdik eder. Eğer bu olmazsa yavaş yavaş zannede
rim tahsil memurlarını da burası tayin edecek ve sü
vari tahsildarlarının alacakları hayvanları da bura
dan muayene edeceklerdir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
idarei mahalliye ile hiçbir münasebeti olmayan ve 
her zaman sıkı bir merkeziyet ifade eden Bütçe Ka
nununun tatbiki ile mükellef olan memurini maliye
nin, mesul mevki ve makamda bulunan rüesasınMi 
memurini taliyeden olmasındaki mehazir, yamız bu
gün takdir edilmiş değildir. 

Arkadaşlar! İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu 
neşredildikten sonra daha İstanbul'da 1331 - 1332 
seferinde Maliye Nezaretinin bir teklifi vardı, in
taç edilmedi. Evrak arasında öylece kaldı. Bunla
rı maziye bırakıyorum. Fakat Ankara'da İdarei Mil-



I : 82 3 . 4 . 1926 C : 1 

üye teşekkül ettiği günden itibaren Maliye Vekili 
Ferit Beyefendi, bunu Meclisi Âliye teklif etmişti. 
Demekki lüzum ve zaruret görmüştü. Ondan sonra 
Maliye Vekili Hasan Fehmi bu teklifi Meclisi Âliniz
de tekrar etmişti. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Meclis lüzum 
görmemiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Her vekil, 
her sene bu teklifi Meclisi Âlinize karşı tekrar et
miştir. (Her senede reddedilmiştir sesleri) Hali ha
zır Maliye Vekili Hasan Beyefendi de aynı teklifi 
üçüncü defa olarak huzuru âlinize tekraren sevke-
diyor. Binaenaleyh bu teklifin lüzum ve ehemmiyeti 
vaktiyle takdir edilmemiş değil, bilâkis valilerin beIL 

ki idarei mahalMyeye taallûku itibariyle tali derece
de addedilebilecek memurların, memurini merke-
ziyeden oünıası hususundaki levayıhı kanuniye, He

yeti Celilenize gelmeden, Heyeti Celiknizce tasdik 
edilmeden, daha dört sene evvel Maliye Vekâleti bu 
meseleden tevellüt eden açıklığı görmüş ve takdir et
miş ve bunun üzerine her gelen vekil, Heyeti Celi--
tetnize karşı bu teklifi ısrarla tekrar etmiştir. 

RUŞEN EŞREF BEY (Afyonkarahisar) — Hak 
oyunu üçtür. Bu sefer kazanacak. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendiler! 
Heyeti Ceîilenizin tasdikine iktiran etmeyen beş ku
ruş parayı sarfetmeye imkân var mıdır? Yoktur. O 
halde bütün memurini maliyeoıin, bilhassa mesul ma
kamda bulunan rüesanın vazifeleri bütçe tatbikin
den ibaret değil midir? Varidatı tahakkuk ettirip tah
sil etmek, mevzuatı karouniyeye tevfikan hesabatı ka-
tiyeîeri vermek ve hava'âta tevfikan sarfetmek. Bi-
ınaenafeyh nasıl olurki, bu kadar sıkı bir merkeziyet 
ifade eden memurlar memurini taliyeden olsun, bir 
kanunun tatbikatı ile mükellef olan rüesa memurini 
taliyeden olsun. Bendeniz malnıüdürlerinin, muha
sebe mümeyyizlerinin, vergi tahakkuku ile mükel
lef olan rüesanın - ki düne kadar vergi memurları 
»di - şimdi vergi mümeyyizleri, vergi başkâtipleri 
unvanını taşıyor. Bunların memurini taliyeden olması 
dolayısiyle çok şeyler kaybolduğuna yakinen ka
naati katiyem vardı. 

Beyefendiler! Eski Temettü Kanunu ki» bunun 
yerine gelen Kazanç Kanunu yeni mevkii meriyete 
kondu. On beş gün evvel mevkii meriyette olan eski 
Temettü Kanunu idi. Kayseri şehrinin temettü ver
gisi on bin liradır. Eski kanuna göre vergi idaresine 
eMiyeti, kifayeti mücerrep, Maliye Vekâletin ve mü-
seccel ve Maliye Vekâletine karşı hesap vermekle mü-
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kellef bir vergi memurunu koyunuz. Eski kanuna 
ve eski kaidelere göre, Kayseri'nin temettü vergisi 
otuz bin, eli bin liradan aşağı zannedermisiniz ki 
düşsün... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Maliye Ve
kâletine karşı mesul olan oradaki defterdar uyumuş 
mu? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Beyefen
di, her şubenin muayyen birtakım vazaifi vardır, Def-
terdarada düşen bir nezareti âmmedir. Orada mesul 
olan vergi memuru, şube teşkilâtıdır. Samsun şehrini 
misal olarak alsam aynı neticeyi görürsünüz. İstan
bul şehrini misal olarak alsam aynı neticeyi görür
sünüz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Defterdarın 
ne vazifesi vardır, neye bakar? En mühim vazi
fesi varidat temin etmektir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Beyefendi, 
her halde defterdarın birçok vazifesi bulunduğunu 
ve hatta diğer devair rüesasımdan ziyade vazifesi ol
duğunu siz de pekâlâ takdir edersiniz. 

15 - 20 gün evvel burada Kazanç Kanunu ve di
ğer malî kanunlar müzakere edilirken, hiç unutmu
yorum, muhterem arkadaşlarımızdan birisi bu bir 
ders midir, bir konferans mıdır, o kadar maddeler 
yekdiğerine tedahül etmişki bu Kazanç Kanunu mu
dur nedir? Biz bunu anlayamıyoruz, bilfiil tatbik ede
cek memurlar nasıl anlayacaklar ve nasıl tatbik ede
cekler? Diyordu ve haklı olarak söylediler. Nispî ve 
müterakki iradı safiye üzerine, beyannameye göre 
kuyudatın kontrolü esasına müstenit vergiyi tarh 
ve tahakkuk ettirmek bugün mevcut bulunan teşki
lâtı hazıramızki yetmiş küsur* vilâyet ifade eder, bun
ların hepsinde bu kanunları tatbik edecek kadar ehlf-
yetli memurları valiler nereden bulacaklar? 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Vekiller nere
den bulacaklar? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Maliye mek
tebini tevsi edecek, yetiştirecek ve onların vaziyet-
îeriyîe alâkadar olacak, tayin edecek. Bir kazada mal-
müdüründen başka şube şefi olarak memurini ma-
halliyeden bir memur gösterebilir misiniz? Hâkimler, 
ziraat memurları, baytarı, sıhhiyesi ve diğer teşki
lâtı memurini merkeziyeden değil midir? Günün va
ziyetine göre vergileri meclisi idare yapar, iltizam 
usulüne tabidir. Binaenaleyh mal müdürleri yalnız 
sarf işiyle muvazzaf kalır. Bugün her meslek gibi 
maliye mesleğinde de yeni kanunlara göre ilmî esas
lara istinat eden, birtakım kavamni ihtisasla tatbik 
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edecek memurlar bulundurmaya mecburuz. Eğer ba 
memurlar ehil ve kabiliyetli olmazsa, kanunlar kâ
ğıt üzerinde kakmaktan başka bir şey ifade etmez... 

Efendim! «Vafölerin salâhiyeti kalmıyor» denir. 
Valilerin salâhiyeti malmüdürlerinin memuriyetleri
ni tasdik etmek veya azillerini tasvip etmekten iba
retse, bu alınmakla valilerde artık bir mevki kalmı
yor mu? Yanü vaîinin vazifesi bu kadar basit midir? 
Bendeniz şimdi bu noktai nazarı serdeden arkadaş
lara soruyorum. Valinin en birinci vazifesi emniyet 
ve asayişi memleketi idare ve temin etmektir. Bu
nunla mükelleftirler. Asayiş ve nizamı içtimaiyi mu
hafaza ile mükelleftirler. Beyefendiler, emniyet ve 
asayiş ile mükellef olan tali memurların merkezden 
tayini kanununu buradan bir kelime bile söylemek-
sizin tasdik ettik. Onlar olmasa dalıi memurini mali
ye bütçenin tatbiki He mükelleftir ve bu noktai na
zardan dahi yine bu kanunu tasdik etmek mecburi
yetindeyiz. 

İHSAN HÂMlT BEY (Ergani) — O zaman at
ladık. 

HASAN FEHMİ BEY (Devam!a) — Para tahsil 
edilmiş, mi, edilmemiş mi? Bütçe noktai nazarından 
hesap syapılmış mı, yapılmamış mı? Usulü muhase
beye muvafık mı, değil mi? Bunu hiçbir zaman, hiç
bir kanun, hiçbir Meclis validen, Dâhiliye Vekilin
den sormaz. Bunun bir muhatabı vardır o da Maliye 
Vekilidir. Maliye Vekili de şubelerimden alacağı ma
lûmata göre huzuru âlinize hesap vermekle mükel
leftir ve istediği vesaiti almak mecburiyetindedir. 

Binnetice bu memurlar valinin nezareti âmme
sinden hanice çıkmış olmuyorlar. Valinin defterdar 
hakkındaki nezareti âmmesi doîayısiyle malmüdü
rü hakkında da nezareti sönmesi odur. Vali herhangi 
sıhhiye memuru hakkında şikâyet ederse de Sıhhiye 
Vekâleti onu nazarı itibara alır da, Maliye almaz, 
bu mütalâa varit midir? 

İHSAN HÂMlT BEY (Ergani) — Sıhhiye Vekili 
için de söyledik. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu kıyası fa
sittir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Kıyası fa
sit değildir. O kanunlar olmasa dahi bu öyle bir şey-
dirki, mademki bir bütçe vardır ve bu bütçenin tat
bikinden mütevellit netayiçtir. Diğerleri yapılma
mış olsa bile bunları her halde yapmak mecburiye
ti vardır. Vali, ne varidattan, ne sarfiyattan, ne de 
bütçeden ve ne de hesabı katiden mesuldür. Memu
rini maliyenin idarei mahalliye ile ne münasebeti var
dır? Hiçbir münasebeti yoktur. 

Beyefendiler! Tahsili Emval Kanunundan, valiyi 
mesul edecek tek bir fıkrayı gösterecek kimdür? Bir 
fıkra, bir fıkra... Evet, emniyet ve asayiş muhtel ofcır, 
o yüzden tahsilat kalırsa o zaman emniyet ve inzi
batın muhtel olmasından dolayı valiye mesuliyet 
terettüp edebilir. Yoksa Tahsili Emval Kanunu vali
yi asıl olarak hangi maddesi ile mesul eder? 

RASİH BEY (Antalya) — Mesele bütün valiler 
üzerindedir. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
teklif gayet doğrudur. Hatta Maliye Vekâleti, Dahili
ye Encümeninin mazbatasında işaret ettiği veçhile, 
daha fazla şeyler isteyebilirdi, fakat istememiştir. Asıl 
olarak bu kadarla iktifa etmiştir. Teklifi kabul etmek 
hem tabii, hem de mantıkîdir ve ondan sonra Maliye 
Vekâletinden gününde, zamanında hesabı istemek ve 
yeni bir vergi kanunu getirdiği vakit de kanaati kati
ye ile mevcut vergi kanunları ihtiyacımızı tatmin et
miyor, yahut ediyor diye onlar üzerinde imali fikir 
etmek daha ziyade doğrudur. Onun için bendenizce, 
bunların doğrudan doğruya Maliye Vekâletine raptı 
zaruridir. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Mantıkî olma
makla beraber kabul edeceğiz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim, bendenizce me
sele, vilâyat umurunu tefriki vazaif suretiyle mi yok
sa ademî merkeziyeti idariye ile mi idare etmek kazi
yelerini muhakeme etmek gibidir. Malumu âliniz bi
zim evvelki kanunu esasimiz ve şimdiki teşkilâtı esa-
siyemiz vilâyeti tevsii mezuniyet ve tefriki vazaif üze
rine tensik etmiştir ve valileri her vekâletin birer mü
messili olarak tanımıştır. Biliyorsunuz ki ya gayet sıkı 
bir merkeziyetle idarei umur edilir, yani her şey mer
keze merbuttur, bir devlet vilâyat ve mülhakatım ga
yet sıkı bir surette idare eder; her daire merkeze mer
buttur ve merkeze karşı mesuldür. Hariçteki daireler 
vazifelerinden dolayı ait oldukları vekâlete karşı me
suldür. Eğer bu usulü kabul etmiş olsaydık mesele 
gayet basit idi. Vali yalnız asayişten mesul olur ve 
yalnız Dahiliye Vekâletine karşı mesul olurdu. Mem
leketin varidatının tezyidine, servetin yükselmesine 
dair teşvikatta, tergibatta, mesaide bulunmak icap et
mez, kendi de bunun için mecburiyet hissetmez. Me
ğerki vicdanen ve tabiaten çalışkan bir adam olsun, 
bunları kendisine bir vazife telakki etsin. 

Halbuki bizim usulü idaremize bu şekli kabul et
memişiz. İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu - ki maa
lesef hemen bu sene dördüncü defa olarak bir darbe
ye maruz kalıyor = Valiye bir çok vazaif tahmil et* 



1 : 82 3 . 4 . 1926 C : 1 

miştirki asayişten çok çok üstündür. Meselâ memle
ketin asayişinden başka haralar tesisi, ziraatta teşvi
ki, menabii servetin teksiri gibi bir çok mütenevvi 
vezaif tahmil etmiştir. Bundan dolayıdırki, valiyi her 
vekâletin mümessili olarak orada adeta mezuniyetin 
tevsii tarikiyle ufacık bir merkez şekline sokmuştur. 

Sonra efendiler! Memleketimizin teşkilâtı itibariy
le bir çok memurlar hayatı idariyeye dahil olmakta
dırlar. Meselâ Maîmüdürleri doğrudan doğruya yal
nız malmüdürü değildirler; bir de oradaki idare he
yetinin azasıdırlar. Ben fiiliyatta gördüğüme göre iki 
yerde malmüdürü, kaymakam üzerinde çok mühim ve 
meşum bir rol oynamaktadır. Onu kaymakam üe ay
nı zamanda mesul etmek mecburiyetinde kaldım. Bir 
yere gittim. Orada temettü vergisinin istiyfası esna
sında malmüdürünün biraz şeytanatkâr olması dola-
yısiyle kaymakam onun nüfuzu altında kalmıştır ve 
ikisini birden derhal mesul etmek mecburiyetinde kal
mışımdır. Çünkü bir cürm-i meşhut karşısında kal
dım. O vakit düşününüz, ikisi de aynı zamanda bir 
yere gittiği zaman kaymakama veyahut herhangi bir 
memura karşı faal bir harekette bulunabilsin. Sonra 
öteki memura karşı, efendim, siz lütfen merdime ya
zınız da ondan sonra ben sizi dinlerim, desin. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şükrü Bey, mesul ettiğiniz kaymakamı zati âliniz mi 
tayin etmiştiniz? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Hayır efendim. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Yani merkeze ait olduğu halde siz mesul ettiniz. Fa
kat, malmüdürü de merkeze ait olursa sizin mesuli
yetiniz altına girer mi, girmez mi? Mugalâta yapma* 
yınız rica ederim. Malmüdürü ve kaymakamı aynı 
veçhile mesul ettiğinizden bahsediyorsunuz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Fakat her halükârda... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kaymakamı siz tayin etmediniz, sonra ikisinin de me
suliyetini mevzubahis ederseniz, ne kadar mugalâta 
yapıyorsunuz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Malmüdürü her halükâr
da kaymakamdan sonra ikinci derecede bir memur
dur. Eğer ikisi de aynı sınıfta olursa o vakit mesele 
yoktur, kabul ederim. Efendiler, isterseniz kabul ede
lim. Dahiliye Vekili •> ki maalesef, kendisini alâkadar 
eden bir kanun müzakere olunduğu halde burada 
mevcut değildir. Çünkü müzakere olunan lâyiha 1da-
rei Umumiye! Vilâyet Kanununa aittir - sureti kati-
yede valiler yalnız asayiş ve inzibatı memleketten me
sul tutulsun, diğer memurlar kamilen merkeze merbut 

| olsunlar. Zannederim ki kendilerine daha hayırlı bir 
j iş olur. Çünkü, başka yere imali fikir etmeğe mecbur 

olmazlar. Arz ettiğim gibi eğer şekli idare kamilen 
değiştirilecek ise, yalnız malmüdürünün değU, maliye 
odacısının da merkezden tayinininde hiç bir mahzur 

I yoktur. Yok eğer vezaifte bir tedahül olacaksa, eğer 
malmemurları birtakım idarî vezaif araşma kanşa-
caklarsa, her halükârda orada mevkii iktidar ve riya
sette olan adamın bunlar hakkında bir hakkı tayin ve 
azil ve nasbi olmalıdır. Benim fikrim budur. Bundan 
dolayı bu lâyihanın anprensip reddini teklif ediyo
rum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
I Müsaade buyurun Reis Beyefendi! Bu lâyiha hakkın

daki maruzatımı rüfekadan bir zatin ifadesiyle geçen 
1 bir lâyiha hakkında söylemek mecburiyetinde kalmış-
I tim. O günkü uzun müdafaatımı tekrar arz etmiyece-

ğim. Binaenaleyh sözüm gayet kısa olacaktır. Yalnız 
şurada Heyeti Celileniz de hem fikir olduğumu ale-

I nen izhar etmek istiyorum ki, tevsii mezuniyet pren
sibini burada müdafaa eden arkadaşlardan daha ziya
de tevsii mezuniyet taraftarıyım. 

I Eğer lâyihanın ihtiva ettiği esasların, temas etti
ği memurların tevsii mezuniyetle alâkadar olduğunu 
her hangi bir nazariyatcı arkadaşımız iddia ve lütfen 

I beni ikna ederse derhal lâyihayı cebime korum. Ben
deniz tekrar ediyorum, bu prensibin mutlak ve kâfi 
olarak tatbiki taraftarıyım. Fakat bu prensibi tatbik 
ederken merkezin hakkını merkeze, mahallinin hakkı-

I nı mahalline vermek taraftarıyım. Mahallinin hakkı-
j mn merkeze alınması taraftarı olmadığım gibi, mer

kezin hakkının da mahalline verilmesinin tamamen 
bu prensibin aleyhinde bir şey olduğuna kaniim. Bi
naenaleyh bütçenin mevkii icraya konması noktai na
zarından, rüesayı memurini maliyenin idarei mahalliye 
ile alâkası bariz olmadığını ve ekseriyet muamelâtı ida-

I rei mahalliyeye ait olduğunu herhangi bir arkadaşımız 
burada bana ispat ederse, lâyihanın reddini ben de tek-

I lif ederim. Ve iddia ediyorumki, idarei mahalliye ile alâ-
I kadar olmayan bir vazifenin memuru mesulünü idarei 
I mahalliyeye terketmek, idarei mahalliye taraftarlığı 
I ve tevsii mezuniyet taraftarlığı değil tamamen bunun 
I aksi olan bir fikirdir. Bendeniz bilmiyorum, lütfen 

arkadaşlarım izah etsinler. En sıkı merkeziyet ve en 
vasi ademi merkeziyet tatbik edilen memleketlerde 

I hangi vazife vardır ki doğrudan doğruya hükümeti 
merkeziyenindir de, o vazifeyi memurini mahalliyeden 

I birisi ifa eder? Bendeniz zannediyorumki, teklifin esa-
I sı tevsii mezuniyet prensibini tamamen muhafaza et" 
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inektedir ve idarei merkeziyenin hakkı olarak mer
keze ait olması lâzım gelen azü ve nasıp salâhiyetle
rinin mahdut ve adetleri bir kaç bine baliğ olan me
murini maliye arasında bir kaç şefe ait olmak üzere 
tatbikinden ibarettir. Lâyiha, prensibin tamamen mu
hafazasını ihtiva etmektedir ve prensibe şahsen çok 
sadık ve kani olduğum halde bu lâyihayı teklif et
mekle prensibin aleyhinde değil, prensibe tamamen 
sadık kaldığım kanaatindeyim* 

Şükrü Beyefendi, burada kendi valilikleri zama
nında lüzum gördükleri teftiş ve murakabe dolayı-
sıyle, bir kazada icabına göre kaymakamla birlikte 
malmemurunu da beraber mesul etmek lüzumuna ka
ni oldular. Arkadaşlar, teftiş ve murakabe, hatta me
sul etmek başka bir meseledir, tayin ve nasbetmek 
başka bir meseledir j 

TAHSİN BEY Ardahan) — Tahsildarları niçin 
merkezden tayin etmiyorsunuz? 

MALİYE VERİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Tahsildarların mahalli olması taraftarıyım, sebebini 
izah edeceğim. Şükrü Beyefendinin ifadelerindeki te
nakusu yerinde de kaydettim. Gördüğü fenalık üzeri
ne kaymakamla beraber maliye memurunu da mesul 
etmek salâhiyetini haiz de, nasıl oluyor da doğrudan 
doğruya Dahiliye Vekâleti tarafından tayin edilen bir 
kaymakamı birlikte tahtı muhakeme ve mesuliyete 
almak icap ediyor? Dahiliye Vekilinin doğrudan doğ
ruya tayin ettiği bir kaymakam hakkında hakkı teftişi 
nasıl oluyor da derhal istimal edebildiler. Eğer mal-
müdürlerinin teftiş ve murakabesini idame ettirmek 
için hakkı nasıp ve azillerinin valinin elinde olması 
zaruri ise, azil ve nasbi elinde olmayan kaymakam 
hakkında nasıl muamele yapabiliyor? Demekki, bir 
memurun hakkı nasıp ve azli kendisine ait olmakla 
beraber, onun teftiş ve murakabesi mafevk bir maka
ma mevdu imişki, yaptılar. Bu husus malmüdürü hak
kında cari olduğu gibi, elyevm doğrudan doğruya 
Maliye Vekâleti tarafından tayin edilen defterdarlar 
hakkında da aynen caridir .Bu vaziyet hakkı teftiş ve 
murakabeye mani midir? Bilâkis memurini idariye, 
valiler, mutasarrıflar kendilerinin tayin ettikleri mal-
müdürleri hakkında hakkı teftiş ve murakabeyi ifa ve 
tatbik etmemişlerdin 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — O halde 
sizin Maliye müfettişleriniz ne yapmıştır? Hasan Bey 
bunu görmemiş midir? Uyumuş mudurlar? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bunun sebebi pek tabiîdir efendiler. İnsanlar, ehliye
tine ve kifayetine kani olarak birisini bir vazifeye 

tayin ederse, kendinin tayin ettiği o memura karşı mü
layim ve müsamahakâr olur ve bu pek tabiidir. (O 
halde siz de müsamahakâr davranmaymız sesleri.) 
Müsaade buyurunuz, binaenaleyh rüesayı memurini 
maliye hakkında valilerin haiz olduğu tesirin ve tef
tiş ve murakabenin daha nafiz olabilmesi için.. (Gü
rültüler.) 

FAİK BEY (Ordu) — Her halde sözünüz tashih 
edilecek bir sözdür. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hayır hayır gayet sarih bir şeydir o teftiş ve mura
kabe sarih olmak için merkez daima Heyeti CeHlenin 
murakabesi altındadır. 

FAİK BEY (Ordu) — Vilâyat da hükümetin mu
rakabesi altındadır. O halde hükümet vazifesini yap
mamıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Müsaade buyurun, insanlar bitaraf oldukları şeye kar
şı teftiş ve murakabede daha isabetkârdır. Binaena
leyh bu teftiş ve murakabe cihetinin daha müessir ol
ması için onların tayin ve azillerinde makamı vilâ
yetin bitaraf vaziyette kalması bendertizlin takdirime 
göre şimdiki şekilden çok hayırlıdır. 

Hülâsai maruzatım: İdarei Umumiyei Vilâyat Ka
nunu eğer tevsii mezuniyet prensibini şimdiki haliyle 
ifade ediyorsa - şimdiki haliyle ben kani değilim - o 
prensibe tamamen taraftarım. Mahallinin hakkını 
mahalline, merkezin hakkını merkeze vermek üzere, 
zannediyorumki, bu kanun müstacelen muhtacı tadil 
ve ıslahtır. Ve bütün bu esas dairesinde bu kanun 
müstacelen iyi bir hale konulursa, çok isabet edilmiş 
olur ve böyle temaslar da orta yerden kalkmış olur 
kanaatindeyim. Kavanini maliyenin doğrudan doğru
ya tatbikinden ve bütçenin icrasından ve hesabı kati
lerin tanziminden mesul olması icap eden bu kadar 
memurini maliye arasında, üç beş sınıf rüesayı mali
yenin vezaifi maliyelerini, vezaifi mevdualannı ta
mamen merkezden almaları lâzımdır ve bunu bir ka
naat ve iman halinde arz ediyorum ve bundan dolayı 
tevsii mezuniyet prensibini İdarei Umumiyei Vilâyat 
Kanununun ruhunu eğer prensibini tamamen ihtiva 
ediyorsa •• ki ben bunda tereddüt etmekteyim - zerre 
kadar ihlâl ediyorsa o vakit maalesef -• maalesef di
yorum çünkü prensibin en hararetli arkadaşlar kadar 
taraftarıyım. Bugünkü vaziyete bakacak olursanız, 
Meelisi Âlinin on beş gün evvelki kanaati ile şimdiki 
kanaatinin tebayün edeceğine kani değilim. Vilâyetin, 
valilerin vezaih asliyesini teşkil eden emniyet ve asa
yiş meselesine emniyet ve asayişin temin ve takdirine 
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memur olan memurini zabıtaya, polislere varıncaya 
kadar, (Bravo sesleri) valilerden alınıp doğrudan doğ
ruya merkezden tayini Meclisi Âlinin mazharı tasvi
bi olur. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Atlatıldığımıza 
kaniiz. 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Kıyası fasittir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Meclisi ÂH bundan münezzehtir. Kollektivitede yanıl
ma meselesi mevzubahis olmaz. Bu benim kanaatim-
dir. Meclisi Âli, vezaifi merkeziyeden olduğu bi-işti-
bah olan memurini maliyenin doğrudan doğruya ve 
mutlak olarak değil, hatta çok defa yine mahallerinin 
inhası ve tasvibiyle hakkı tayinin merkezin elinde bu
lunmasına rağmen nasıl oluyorda aynı kanaat ile te-
bayün ediyor? Bu, bendenizce mucibi hayret olmak
tadır. Rüesayı memurini maliye hakkındaki maruza
tıma ilâve edecek bir şeyim yoktur. Fakat içtihadım-
dır. Prensibin sıkı taraftarıyım ve daima ona sadık 
kalmış ve onu müdafaa etmiş .bir arkadaşınız olmak 
sıfatıyle arz ediyorum ki, mevzubahis olan memuri
nin hakkı tayini, tevsii mezuniyet ve ademî merkezi
yet prensipleriyle asla alâkadar değildir ve iddia edi
yorum ki bu tevsri mezuniyet ve ademî merkeziyet 
esasatı idariyesini en kâmil bir şekilde tatbik eden 
memleketlerde de, vazifelerinin mahiyeti arz ettiğim 
gibi, olan rüesayı memurini maliyenin ifa ettiği vaza-
ifi gören memurlar, doğrudan doğruya hükümeti mer
keziyeden tayin edilmektedir. 

Binaenaleyh istediğim şey umuru maliyenin intiza
mı, hukuku hazinenin daha emniyetle, daha sıkı bir 
teftiş ve murakabe ile tahtı temine alınmasıdır. 

Bil-münasebe demin oturduğum yerden de arz et
tiğim gibi, Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
tadilini buradaki arkadaşlardan bir çoldarı Maliye 
Vekâletinden istemiştir. Hatta ona müstacelen bir ze
yil olmak üzere bir iki maddesini tadilen bir lâyiha 
getirdiğiniz vakit, rüfekayı muhteremeden birisi, Usu
lü Muhasebei Umumiye Kanununun şimdiki ihtiyaca-
tımıza muvafık olmadığından yeni bir kanun getir-
mekliğimizi söylediler. Arzı malumat ettim ve de-
dzmki, Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu bir kül 
halinde ihzar edilmiştir. Heyeti Vekileye verilmiştir, 
müzakeresine başlanmıştır. Fakat bu lâyiha aşağı yu
karı yüz elli maddelik bir kanundur. Bunun bilhassa 
bir çok icra daireleriyle alâkası vardır. İntaç edilerek 
bu sene Meclisi Âliden çıkarılacağına ihtimal veriyo
rum. Şu iki maddenin Meclisi Âliden çıkarılmasını 
rica ederim dedim. 
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Uzun bir tetkikat mahsulü olarak arz edeyimki, 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu hakkındaki tefe 
kikat yalnız Hükümeti Milliye devrinde değil, eski za
mandan beri devam etmektedir. 1332 den beri Maliye 
Nezareti bir Usulü Muhasebe Kanunu yapmak üze
re tetkikat yaptırmıştır. Son zamanda da biz yaptır
dık. 

Divanı Muhasebat ile müştereken yapılan bu tet
kikat netayicine göre, ihzar ettiğimiz Muhasebei Umu
miye Kanunu lâyihasında da bilhassa mal müdürleri
ni muhasibi mesul vaziyetine koyarak, onları defter
darların mutemedi vaziyetinden çıkarıp, ahzü sarf et
tiği paralan defterdarın şahsî hesabıymış gibi onun 
namına yaptırmayıp, doğrudan doğruya kazalarda 
devletin bir muhasibi mesulü gibi telakki ederek, he-
sabaünı muntazaman vilâyetteki defterdarlar ve mu
hasebeciler gibi muhasebei umumiyeye vermekle mü-. 
kellef tutuyoruz. 

Bir muhasibi mesul haline koymak esasım zarurî 
lâzım gördük ve Usulü Muhasebe Kanununu ona gö
re ihzar ettik. Binaenaleyh kanunlar ıslâh edilirken 
yekdiğeri arasında bir insicam ve ahenk olmak lâzım
dır. Muhasibi mesul haline koyacağımız malmüdürü-
nü, rica ederim nasıl olur da memurini mahalliyeden 
ve taliyeden telakki edebiliriz? Bendeniz samimî ola
rak arz ediyorum, prensibin en sadık bir müdafiyim, 
kanaatlimi ir, bu prensibin en şiddetli bir taraftarıyım. 
Mevzubahis olan, rüesayı memurini maliyede bu pren
sibin alâkasını görmemekteyim. Hatta yalnız görme
mekte değil, bu prensibin hakkıyle tatbiki, bu memu
rinin memurini mahalliyeden olmadığım istilzam etti
ğine kanlyim. Hulâsai maruzatım budur. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında bir takrir 
vardır : 

Riyasete 
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini teklif ey^ 

lerim. 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 

RASİH BEY (Antalya) — Suallerimiz vardır Reis 
Bey! 

REİS — Efendim, sual sormak söz istemektir. 
RASİH BEY (Antalya) — Nasıl olur efendim, te

nevvür edeceğiz. 
REİS — Efendim, sual sormak müzakereyi tema-' 

di ettirmektir. Binaenaleyh takriri reye koymak mec
buriyetindeyim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bendemi: 
müzakerenin kifayeti aleyhinde söz istiyorum. 
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REİS — Buyurun! 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Müzakere 

kâfi değildir. Çünkü kâfi olmadığına esbabı mucibe 
olarak şunu arz etmek istiyorum : 

Göriiyoruzki, muhterem vekillerimiz birer birer 
mahallî memurları kendilerinin tayini için hergün bir 
lâyiha getirmektedirler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Katiyen böyle bir şey yoktur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Gelmekte
dir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Benim lâyiham öyle değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Bendeniz 
bunu sormak istiyorumki, muhterem vekilleri bu va
diye sevkeden esbap nedir? Bendeniz zannediyorumki 
valilerimizin beceriksizliği gibi; nitekim Hasan Beye
fendi kürsüden buyurdularki, bazı valiler bendegânını 
tayin ediyor. Demekki idare memurlarımız fenadırki, 
bu mahallî memurları merkezden tayin etmek hakkı
nı kendileri almak istiyorlar. 

MALİYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Umumunu söylemedim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bendeniz 
de (bazıları) dedim. Aynen ifadei âliyelerini kullan
dım. Fakat o (bazı) valiler de işte buradan, merkez
den ve hatta Hasan Beyefendi de dahil olduğu halde 
vekil beylerin imzaları olmak üzere nasp ve tayin edi
lirler. Binaenaleyh buradan tayin edilen bir valinin... 
Hasan Beyefindi! Zatı âliniz buradan söz söylerken 
bize lâf ettirmiyordunuz. Biz söz söyliyecek olursak 
kıyamet kopanyordunuz. Şimdi söylediklerimi dinle
miyor, mütemadiyen konuşuyorsunuz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Sıhhiye me
murlarım nasıl kabul ettiniz? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ben bunu 
kabul olunup olunmaması hakkında söylüyorum, bu 
kabul edilecektir, biliyoruz, (alkışlar, handeler) fakat 
ben kırmızı rey vereceğim. Ben kabul etımyeceğim, 
siz kabul edeceksiniz. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Komiser
leri kabul ettin Mazhar Müfit Bey! Kırmızı rey ve
remezsin. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Müzakerenin ademî kifayeti hakkında söz söylerken 
parlemento dalaveresi yapmak istiyorsunuz. Gürültü
ye getirip söz söylettirmiyeceksiniz galiba? Anlıyorum. 
Kuzum Maliye Vekili Bey! Lütfen dinleyiniz de söy-
liyeyinı. Çevirme yapma! (Dinliyor sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Dinliyorum buyurunuz efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) - - O bazı va
liler de yine buradan heyeti veküenin imzalariyle ta
yin edildiği için Hasan Beyefendiden rica ediyorum-
ki, zaten adetleri pek mahdut olan valijerin izzeti ne
fislerini rencide edecek söz söylemesinler. Bunu çok 
istirham ederim. 

Sonra VaMlerki buradan nasıp ve tayin ediliyor. 
Onlar, bendegânını tayin ediyormuş. O halde memu
rini maliyede buradan nasıp ve tayin edileceğine gö
re bendenizi kim temin edecekki, aynı hal vaki olmı-
yacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Talimatım görürsünüz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Saniyen 
Hasan Beyefendinin dikkatlerine bir şey daha arz ede
ceğim : Bu kadar meşagili kesire ile meşgul olan Ma
liye Vekili » cidden böyledir, bugün Maliye Vekili
miz bir çok meşgaleler arasındadır ve öyle olmak 
lâzımdır. Bu meşagili kesire içerisinde bu kadar bin
lerce memurini taliyenin de azil ve nasıplarını üzeri
ne alıyor. Allah muvaffak buyursun. Fakat Hasan 
Beyefendi Bütçenin tevazünü ile uğraşıldığı zaman da 
bu memurini taliyenin harcırahlarını da hesaplıyor 
musunuz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet evet. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) f- O halde on 
para için bir daha burada gürültü etmeyin. Hiç bir 
zaman müzakere kâfi değildir. Bunun için müzakere
nin devamına rey vereceğinizi ümit ediyorum. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. Müzakerenin kifayetini reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
ti»'. Müzakereye devam ediyoruz. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Bendeniz Ma
liye Vekili Muhtereminden bir şey sormak istiyorum. 
Anlamak istediğim cihet şudur: Hasan Beyefendi, 
bunun İdarei Mahalliye ile münasebeti yoktur buyur
dular. Zannederim ki, hiç bir arkadaş valiler, meclisi 
umumî reisi, yani idarei mahalliyenin reisi sıfatiyle 
bu azil ve nasbi yapsın teklifinde bulunmadılar. Va
liler memurini merkeziyedendir. Reis memurdur, Ha
san Beyefendinin de bunda imzaları vardır. Acaba 
valileri memurini merkeziyenin başı olarak kabul et
miyorlar mı? Ve onlara itimat Duyurmuyorlar mı? 
Onu anlamak istiyorum. 

31 — 
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MALİYE VEKlLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz öyle zannediyorumki, ya bir sui 
tefehhüm vaki oldu» veyahut sarih ifade edemedim. 
Valiler memurini merkeziyenln en mühim kısmından 
birisidir. Hatta o derecedeki, doğrudan doğruya Da
hiliye Vekâleti kararname ile tayin etmez. Iradei mil-
liyesini almadan evvel Heyeti Vekilece tayin edilir. 
Değil mi efendim? Valilerin memurini merkeziyeden 
olduğunu da ben mucibi tereddüt ve iştibah görmüyo
rum. Fakat iddia şudur: Bizim İdarei Umumiyei Vi-
lâyat Kanunu tevsii mezuniyet prensibinin şekli tat
bikidir, diyoruz. Binaenaleyh bu prensibin icabı me
murini mahalliyeye, yani vazifei mevdualan hidema
tı mahalliyeden olan memurini, mahallinin en büyük 
mülkiye memurunun tayin etmesi lâzım gelir, prensi
bin ifadesi budur, başka bir şey değildir. Şu demek 
değildirki, memurini merkeziyeden olan vali, taşrada 
ifayı vazife ile mükellef, fakat vazifesinin mahiyeti 
itibariyle hükümeti merkeziyeye ait olan bir memuru 
tayin ederse, tevsii mezuniyet olur, tayin etmezse tev
sii mezuniyet olmaz. Bu böyle değildir. Eğer işi böy* 
le tutacak olursak, taşralarda en büyük memur kim
dir? Validir. Hidematı umumiye kendisine mevdu her 
sınıfı memurini devleti, merkeze niyabeten ,merkez 
namına vali tayin etsin. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — O zaman ademi merke
ziyeti idariye olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ciltlerle kitaptan açalım ve tetkik edelim Şükrü Bey
efendi!. Ademi merkeziyeti idariye o ise Meclis şa
hit olsun, her istediğinizi yaparım. Ademi merkezi
yeti idariyenin hiç olmazsa bu olduğunu iddia etme
yiniz, ben onun ne olduğunu bilirim. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — O halde evve
lâ bunu halledelim, ondan sonra bunu müzakere ede
lim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
öyle olunca ahzı asker şube reislerini vali tayin et
sin, jandarma kumandanlarını vali tayin etsin, haki
mi vali tayin etsin, ne için etmiyor? 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Ademi merkeziyeti ida
riye kabul olunmadığı için. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Arz ediyorum ki, İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu 
tevsii mezuniyet usulünün tatbikinde kasır bir ka
nundur. Ben size hidematı umumiyeden öyle me
murlar gösteririm ki, vazifeleri tamamen umuru ma-
halliyedendir. Fakat azil ve nasbi bugün merkeze ait
tir. Evvelâ bu prenhibin noksan kısımlarını ikmal 
edelim. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Tashih ederken da
ha fenaya sokuyorsunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Hayır, onun için ben dilerim, İdarei Umumiyei Vilâ
yat Kanununun tevsii mezuniyet kaidesi dahilinde, 
umuru mahalliyeden olan vezaifle mükellef olan me
murinin mahallince tayini, umur merkeziyeden olan 
vazaifie mükellef olanlarında behemahal merkezden 
tayin edilmesi lâzımdır. Bunda idarei mahalliye kay
betmeyecek, valilerin salâhiyeti eksilmeyecek, bilâkis 

-valilerin salâhiyeti çoğalacaktır. Benim dediğim ka
bul edilecek olursa, İdarei Umumiyeti Vilâyat Kanu
nu şimdiki şeklinden çok tevessü edecektir. Esasen 
yarım yamalak, yüze göze bulaştırılarak tatbik edilen 
bir kanundur. Bana umuru ziraiyeden maada mahallî 
bir memur gösterebilir misiniz? Kazalardaki ziraat 
memurunu merkez tayin eder. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Doğru mu
dur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ben doğru olmadığım iddia ediyorum. Fakat siz aynı 
zamanda iddia ediyorsunuz ki, ahz-ı asker gibi vazi
fesi merkeze ait olan bir memuru mahali tayin etsin. 
Bunda sizinle beraber değilim. Binaenaleyh aramız
da fark şudur : Bendenizin prensibim, şu memuru 
bu memuru tayinde miyarım, bir memura mevdu va* 
zife umuru mahalliyeden midir, umuru merkeziyeden 
mi? Buna bakarım, miyarım budur. Başka miyar 
kabul edildiği için bu arz ettiğim İdarei Umumiyei 
Vülâyat Kanunu öyle topaç bir hale gelmiştir. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Prensibiniz bu 
ise, niçin memurların tayini kanununa rey verdiniz? 
Sizin imzanız orada vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onu Heyeti Celilemizden sorarım. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, Maliye 
Vekili muhtereminin serdettiği nazariyat tamamen 
benim fikrime muvafıktır. Yani tevsii mezuniyetin 
en hâr taraftarı olduğunu söylediler. Maliye memur
larının da bununla münasebettar olmadığını ifade bu
yurdular. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yalnız istediklerim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Fakat tevsii me
zuniyetin bu kadar hâr taraftarı olan Maliye Vekili 
- demin zabıtlara baktım = kendisinin de itiraz et
tiği polis komiserlerinin tayinlerinin merkeze alın
ması hakkındaki lâyihada imzası vardır. 
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Belediyeye ait hastanelerin en küçük sıhhiye me- I 
murlarma varıncaya kadar; değil merkezle, hükümet- I 
le alâkası olmayan memurların merkezden azil ve 1 
nasıplan hakkındaki lâyihada imzası vardır. Demin I 
hâr taraftarı olduğu ifadesi üzerine o lâyihayı ara- I 
d im, 'imzalarım görünce hayret ettim. Bunu da izah I 
buyurursanız minnettarınız olacağım. (Handeler) I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Buna başka arkadaş hayret edeydi, ben de hayrete I 
düşmezdim. Fakat Muhtar Beyefendi ile bir defa bir I 
aralık kabinede teşriki mesai etmek şerefine nail ol- I 
muştum. I 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Şeref bana aittir. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

Binaenaleyh o sandalyede oturan arkadaşımın buna I 
cevap Vermesi lâzımdı. Sorarım : Bütün imza ettik
leri kâğıtları kanaati şahsiyesine muvafık olarak mı I 
imza etmişlerdi? (Bravo, alkışlar) I 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, madde, yal
nız hakkı tayini Maliye Vekâletine veren bîr madde I 
midir, yoksa teşkilâtı da nank mıdır? Encümenden I 
bunu soruyorum. Çünkü maddede vilâyat varidat ve I 
tahakkuk şubeleri... deniliyor. Her vilâyette varidat I 
tahakkuk şubeleri yoktur. Hatta Genç'de de muhase- I 
be tahakkuk ve varidat şube müdürleri ihdas edile- I 
cek mü? Bunu soruyorum. I 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Encümen de 
yok, Maliye Vekili Bey de yok. I 

RASİH BEY (Antalya) — Encümenden soruyo
rum. I 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Ben Maliye Vekili
ne hitaben söyleyeceğim. Halbuki Maliye Vekili Bey- I 
efendi yok, ben küme söyleyeyim? (Geldi sesleri) I 

Efendim, Maliye Vekili Beyefendi idare memur- I 
Iarının bu tayinlerle bu azillerle salâhiyeti münselip I 
olmayacak buyurdular ve hatta misal olarak dediler I 
ki, ahz-ı asker reisleriyle jandarma kumandanlarını I 
vali mi tayin eder? Bendeniz burada aflanna mağru- I 
ren biraz mantıksızlık görüyorum. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hiç de böyle değil. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Bu münasebetle bir I 
hikâye arz edeyim. Yani böyle gelirse böyle olur. I 

Mustafa Asım Paşa ve Kerek mutasarrıflıklarına I 
bir topçu ve bir süvari kumandanım tayin ve inha I 
ediyor. Mabeyin de tensip ediyor. Suriye Valisi İzzet I 
Paşa bunun üzerine diyor ki, inhilâl eden topçu ku- I 
mandanlığına Bedri, ağır topçu kumandanlığına def- I 
terdar beyi, süvari kumandanlığına da at binicilikte... I 
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I MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Abdülhanût devrinde değiliz. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Müsaade ediniz. 
Böyle mülagata yapmayalım, bu mantıkla çıkılmaz 
beyefendi, müsaade buyurursanız... Efendim henüz 
mabihilamel olan bu kanundan iki madde okuyaca
ğım. Valilerin bu salâhiyeti vardır. Malmüdürlerini 
merkezden tayin ile valilerin salâhiyetini selbetmek 
istiyorsunuz, okuyayım müsaade buyurunuz! 

İSMET BEY (Çorum) — Kararnamedir yani... 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Kararname ama ka
nun mahiyetindedir. O halde efendim, iki günümüzü 
ve bundan sonra çok günlerimizi işgal edecek bu 
kararnameler üzerinde konuşmayalım. 

Madde 27. — Vali, vilâyetin bir tarafında kuvvei 
mevcudei askeriye ile temini asayiş olunamayacağını 
anlar veya emniyeti âmmeyi salip bir hatar ve tehli
ke görür ise mevkii sairede mevcut olan kuvayı as
keriyeden lüzumu kadarım oraya sevk için mahallî 
kumandanına emri tahrirî ita ve şayet vilâyet dahi
linde bulunan kuvvei askeriyenin de temini maksada 
gayrı kâfi bulunduğunu anladığı takdirde mahallî 

I saireden kuvvei kâfiye celp ve şevkini kolordu ku-
I mandamna iş'ar eder. Kolordu kumandanları valiler 
I tarafından vukubutan müracaattan derhal infaza 
I mecburdurlar. 

Madde 28. — Vali, dahilî vilâyette ihtilâl zuhur 
I edeceğini müeyyet asar ve emarat gördüğü takdirde 
I o mahalle mahsus olmak üzere muvakkaten idarei 

örfiye ilânını Dahiliye Nezaretinden istizanı eder. 
I Sonra bilmem ne yapar diyor. Beyefendi! Biz validen 
I devletin ahengi umumisini bekleriz. Valiyi bağ bek-
I çiliğine çevirdikten sonra asayiş muhtel olacak. Asa-
I yiş muhtel olduktan sonra, sen tahsilat yapamaya-
I çaksın, Sıhhiye Vekili sıhhiyesini muhafaza edemeye-
I cek, Ziraat Vekili ziraatini mhuafaza edemeyecek-
I tir. Vali orada bir rüknü devlettir. Hepinizin mümes-
I silidir, vekilidir. Sonra müsaade buyurunuz, Maliye 
I Vekili Beyefendi bu nokta! nazarı tenkit ederken ben-
I deniz eski bir vah olmak itibariyle, öyle anladım. 
I Vali sokağa çıkıp gel sen mal müdürü ol demiş, es-
I naftan birini malmüdürü yapmış, gel sen de muha-
I sebe müdürü ol, böyle inidir efendim? Bendeniz do-
I kuz sene valilik etmek itibariyle arz ediyorum ki, hiç 
I bir vakit resen malmüdürü tayin etmedim. Defter-
I dar inha ediyordu. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Usulü böy-
I ledir. 
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TAHSİN BEY (Ardahan) — Defterdann inha
sına (mucip) diyorum. Sonra sorarım zatıâlinlze, Siz 
buradan kaç tane malmüdürü gönderdiniz de hangi 
vali itiraz etti? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Göndermem ki. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Sonra müsaade bu* 
yurunuz beyefendi, talimatınız var. Elde mevcut 
olan talimata tevfikan mahallinde malmüdürfüğüne, 
muhasebe mümeyyizliğine, şu bu vazifelere şeraiti 
kanuniye dairesinde sahibi iktidar varsa onu tayin 
ediyor. Yahut riayet ediyor. Oradaki tayinler bu su
retledir. 

EBUBEKİR HAZIM BEY (Niğde) — Nizamna
me ile mukayyettir. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Şüphe yok efendim, 
yoksa vali doğrudan doğruya bir esnafı, bir bakkalı 
tayin esimiyor. Defterdarın müzekkeresiyle, esbabı 
nıacibesiyle tayin ediyor ve nitekim bakın burada ne 
diyorsunuz, kaza mahnüdürleri, defterdar veya mu
hasebecilerin intihap ve inhasına müsteniden ve ledel-
kap doğrudan doğruya Maliye Vekâleti tarafından... 
Ey siz bu salâhiyeti muhasebeciye veriyorsunuz, va
liye bu salâhiyeti verseniz ne olur? Soruyorum, 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İnha salâhiyetini vereyim, hiç bir şey çıkmaz. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Hayır, bendenizin 
talebimden sonra değil. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tadil teklifi verdiniz de kabul mu etmedim? 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Geçen gün bilnıü-
nasebe arz ettiğim gibi, her gün birer suretle valile-
tin salâhiyet ve mezuniyeti almacaksa, zannederim 
ki, altı ay sonra veyahut bir sene sonra rücu edece
ğiz ve fazlasıyle rücu edeceğiz. Binaenaleyh bu rücua 
meydan vermemek için valilerin salâhiyetini daha zi
yade tevsi edelim. Malmüdürünün tayini intihap edi
yor, o tayin ediyor, süzün vekiliniz tayin ediyor, valî-
n'm buradaki vaziyeti otorite vaziyetidir, başka bir 
şey değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Değü değil. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Reddettiğiniz yok 
mu beyefendi? Vali tayin «dip te sizin olamaz dedi
ğiniz yok mudur? 

MALİYE VEKlLl HASAN BEY (Trabzon) — 
- Haberim yoktur. 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Müfettişler söylemez 
mi? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müfettiş giderse söyler, teftişe kaç sene sonra gider
se... 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Beyefendiler, cüm-
leın'izce malumdur ki hepimizin dairei intihabiyesin-
deki valilerin vaziyeti elimdir. Valiler çok zayıfla
mıştır. Bundan bünyanı millet, bünyanı devlet mü
teessir olacaktır. Malmüdürü meselesi, şu mesele, bu 
mesele mevzubahis değildir. Bunun acısını görürüz. 
Genç'te İsmail Hakkı Bey gibi İstanbul'dan hiç çık
mayan bîr vali yerine kuvvetli bir vah" olsa idi, el
bette başka türlü olurdu ve devlet bu kadar masraf 
etmez, bu kadar kan dökmezdi. (Bravo sesleri) 

Komiser muavinleri meselesi, o büyük bir hata 
olmuştur ve bu münasebetle Dahiliye Encümenine 
çok istirhamda bulunacağım. Kendim de dahil oldu
ğum halde bundan sonraki kanunlarda çok kıskanç 
olalım. (İnşallah sesleri.) Onun için Maliye Vekili 
Beyefendiye bendeniz valiler namına, idarei memle
ket namına rica ederim, bundan kendileri bir faidei 
ameliye görmiyeceklerdir. Fakat bunun yerine arz 
ettiğim gibi, devletin esasatında mühim zaaflar, mu-
zur neticeler tevellüt edecektir ve bunu şimdiden bir 
idareci gözüyle kendilerine arz ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, prensip üzerinde cevap vermeye lüzum gör
müyorum. Zannediyorumki, bendenizden fazla bir 
müdafaada bulunmadılar. İfade ettilerki, malmüdür-
Ierini taşrada defterdarların inhasiyle vali tayin eder, 
resen bir şey yapmaz, doğrudan doğruya defterdarın 
inha ettiği adamı aynen kabul eder. Ben de diyoram-
ki, şu benim memurumun inha edip Valinin tasdik 
elliği adamı ben tayin edeyim, bundan valinin salâhi
yetine ne dokunuyor? 

TAHSİN BEY (Ardahan) — Bunları selbedin ve 
bana valiyi tarif ediniz!. 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Demekki defterdarın inhasiyle, valinin tasdikiyle 
merkezden tasdik edilmesi arasında tevsii mezuniyet 
prensibini suya düşürecek kadar bir fark varmış, bu
nu anlamadım. Saniyen işte amelî bir şey yoktur de
diler. Amelî pek büyük müşkülâtı vardırki, arz ede
yim. Bir kere bu mahnüdürierinin bir çoklarına ya
zıktır. İçlerinde öyle iktidarh adamlar vardır ki ha
kikaten defterdar olabilirler. Fakat bunların azli ve 
nasibi ve efali bizce malum olmadığı için, bunların 
derecei ehliyet ve muvaffakiyetlerinden bile haber
dar olamıyoruz. Biliyorsunuzki, bundan bir ay evvel 
bir kanunun tefsiri geçti, karar verdik ki memurini 
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taliye, harcırahlarını bulunduğu vilâyetin hududu da
hilinde alırlar. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — istediğiniz me- I 
murlar, memurini taliyeden midir? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Evet evet... Memurini taliyeden. 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Öyle ise me
sele yoktur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şimdiki şekle göre böyle telâkki edilmektedir. Azil ve I 
nasbi rüesayı mahalliyeye ait olduğundan memurini 
taliyedendir, demişlerdir. Yoksa haddi zatinde memu
rini taliyeden değildir. Her hangi bir kaza malmü-
dürlüğü inhilâl ettiği zaman valiler, o vilâyet hudu
du dahilinde mevcut memurin arasında ehliyeti nis-
biyeyi haiz olanı tayin ederler. O kazaya başka bir 
mahalden malmüdürü tayin edilirse, harcırah ver
meye mecbur olursunuz. Halbuki elinizdeki kanun mu
cibince ona harcırah vermek imkânı yoktur. Bir def
terdar ile bir malmüdürü arasında - malî noktai na- I 
zardan - zerre kadar fark görmüyoruz. Varidatı dev
letin tahakkuk ve cibayeti hususunda ifa ettikleri hi-
demat itibariyle, defterdarla malmüdürü arasında bir 
fark yoktur. Vali vilâyette ne yapıyorsa, kaymaka
mın da kazada yaptığı aynı şeydir. Arz ettiğim veç- I 
hile bütün gayemiz, Usulü Muhasebei Umumiye Ka
nununun gösterdiği lüzum üzerine, muhasibi mes'ul 
haline koyacağımız malmüdürlerini, varidat kanunla
rı nedir, nasıl tatbik edilir, muhasebei umumiye ne
dir, nasıl defter tutulur, hesabı kati nasıl yapılır, bun
ları bilen mektep mezunlarından tayin etmek istiyo
ruz. Maddei kanunîyeyi öyle yazdığımızın sebebi, üç 
yüz küsur malmüdürüne hepiniz azledildiniz, yerinize 
evsafı lâzımeyi haiz filân filân tayin edildi gibi bir şey 
yapmanın imkânı yoktur. Evsafı lâzimeyi haiz yeni 
mektepli adamlar yetiştirdikçe, peyder pey tayin et
mek istiyoruz, işte maksadımız budur. Rica ederim, 
ben buradan Kulp kazasına nasıl bir malmüdürü gön
dereceğim? Çünkü Harcırah Kanunu kendisine har
cırah vermeye manidir. Fakat bunlar memurini mer-
keziyeden olurlarsa, pekâlâ harcırahlarını veririm ve 
bu şekilde evsafı lâzımeyi haiz memurlar bulmak ko-< I 
laydır. Şimdiki kanuna göre Bayezit Valisi, Bayezit 
hududu dahilinde inhilâl eden bir malmüdürlüğüne 
orada mevcut memurlardan birini tayin etmeye mec- I 
burdur. 

İHSAN HAMİT BEY (Ergani) — Harcırah Ka
rarnamesi değişmez mi? J 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
JHayır değişmez. Daha bir ay evvel bu mesele Heye
ti Celilenizce kabul edilmiştir. Demek istiyorumki, 
tatbikatta o kadar müşkülât vardırki, içinden çıkma
nın imkân ve ihtimali yoktur. Kazalar, doğrudan doğ
ruya ahz ve sarf ettikleri mebaliğin hesabım, bütçeye 
mütenazır cetvellerini vermedikçe, ne muhasebei umu-
miyenin intizama girmesi imkânı vardır, ne de He
yeti Celilenize takdimi iktiza eden hesabı katinin, ma
nayı aslisiyle muntazam bir surette takdimi imkânı 
vardır. Bunlar birtakım ihtiyacat ve vezaifi umumiye 
ile hem ahenktir. Mesele yalnız bu değildir. Ihtiya-
catı maliyenin istilzam ettiği zarurettir. Yoksa vali
nin salâhiyetini elinden almak gibi bir mana kafa
mızdan geçmiyor. Behemehal malmüdürlerini muha
sibi mesul haline koymak lâzımdır. Behemahal onlar
dan hesap almak lâzımdır ve meselede buna müte-
vakkaftır. Başka şekil yoktur, imkân yoktur. Niha
yet günden güne, az çok elimizden geldiği kadar ilmî 
bir kisve vermek istediğimiz kanunlarımızı tatbik ede
cek adamları az çok ilini ile teçhiz etmek mecburiye
tindeyiz. Bunu tevlit eden bu saiktir. Başka bir şey 
değildir. Vali muhasip refikini, malmüdürü refikini 
tayin ettiği gibi onu da tayin etsin, mesele öyle de
ğildir. Şeflerin, maliye rüesasının behemahal ilim ile 
mücehhez, evsafı lâzımeyi haiz adamlardan olması, 
intizamı malî noktasından zarurî ve hayatidir. Böyle 
olmaksızın herhangi bir Maliye Vekili ben hesabı ka
tı veririm derse alnını karışlarım. Hesabı kati denilen 
şeyler, hesabı zannî bile değildir. Mesele bundan iba
rettir. Herkes kendi sanatını bilir. îhtiyacatı maliye
nin istilzam ettiği şeyleri yapmak lâzımdır ve ben 
şuna kaniimki Şükrü Beyefendi! Bir heyeti içtimaiye-
de her şeyin dürüst gitmesi evvel - be - evvel intizamı 
maliye vabestedir. (Müzakere kâfi sesleri.) 

FAİK BEY (Tekirdağ) — Efendim, malmüdürle-
rinin merci tayini meselesi dolayısıyle bir tevsii me
zuniyet ve ademi merkeziyet meselesi mevzubahis ol
du. 

Mesele haddi zatında bunlara temas eder. Onun 
için oradan söze başlamayı münasip gördüm. Her tür
lü sui tefehhüme mam olmak için evvelâ şunu arz 
edeyimki: Tevsii mezuniyet dediğim zaman bendeniz 
merkeze ait vezaifi ifaya memur olan taşra memur
larının, yine o salâhiyeti haiz olmak üzere vazaifleri-
nin tevsiini anladım. Tefriki vazaif veyahut idarî ade
mî merkeziyet dendiği zaman idarei hususiyelere, be
lediyelere mevdu olan vezaif ve onlardaki salâhiyet
tir. Onun için şayet rüfekayı muhteremçden bazıları-
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nın telakkilerine muhalif söylüyecek olursam, bu meb-
deleri muhakeme buyursunlar. Tevsii mezuniyet esa^ 
sen merkeze ait olan vezaifin ifasında kullanılacak 
bir ölçü olmak itibariyle, vezaifi devleti en muvafık 
bir tarzda ifa edebilmek için, bu mezuniyet az veya 
çok memurini mahalliyeye veriliyor. Bunun üzerinde 
devairi merkeziyenin hakkı, salâhiyeti biraz geniş tu
tulur. İdarei ademî merkeziyet veyahut tefriki kuva, 
tefriki vezaif dediğimiz zaman, mahallerine ait ve 
mahallî vezaifi anlarız. Bunda da merkezin salâhiyeti 
diğerlerine nazaran azdır. Kemali memnuniyetle gör-
dümkü bu meselede Maliye Vekili Hasan Beyefendi 
bizimle hem fikirdirler. Bir kaç zamandan beri Mec
lisi Âlimiz bu meseleye, tevsii mezuniyet ve ademî 
merkeziyet meselesine intikal ediyor ve bu yolda bir 
kaç gün evvel bazı kanunlar kabul edilmiş bulunu
yor. O kabul edilmiş kanunlarda Maliye Vekili muh
tereminin de burada taraftar olduklarım sarahaten 
ifade buyurdukları prensiplere muhalefet mevcuttur 
maalesef. Fakat acaba bu prensiplere muhalefete sev-
keden esbap var mı idi yok mu idi? Elbette bir se
bep vardı bir hastalık vardı, bir bozukluk vardır ki, 
burada bazı vekâletleri bu prensibin tahdidine veya 
prensibe muhalif kanunlar talebine sevketmiştir. 

Bendeniz zannediyorum ki, bu müzakereden isti
fade ederek asd o yara üzerine avdet etmek lâzım ge
liyor. Yalnız bunu arz etmek için söz aldım. Bazı 
muhterem vekillerin hissettiği gibi, idarede, vilâyet 
idaresinde bir bozukluk olduğunu maalesef biz de gö
rüyor ve anlıyoruz. 

Yalnız malmüdürlerinin veya doktorların veya şu 
memurların sureti tayinleri meselesi değildir. Bütün 
muamelâtı hükümette bu nisbette hatalar vardır. Bu
nun nereden geldiğim ve çarei ıslâhını düşünmek za
manı gelmiştir. Bendeniz hatanın mebdeini teşkilâtı 
mülkiyede buluyorum. Bu memlekette yetmiş küsur 
vilâyet vardır. Beyefendiler, memleketimizde yetmiş 
küsur vilâyet için iktiza eden rüesayı memurini bul
mak kabil değildir. Maalesef ve memleket yetmiş üç 
vilâyete taksim edildiği zaman, bir vilâyete tevdi edi
len vezaifi ifa etmek için lâzım olan menabii de ora
larda bulmağa imkân yoktur. Şu halde bendeniz He
yeti Celilenizden rica edeceğim, bu hastalık üzerine 
nazarımızı tevcih edelim. Bu memleket kaç vilâyetle 
kabili idare ise, teşkilâtı mülkiyemizi biran evvel ona 
uyduralım. Lâzım olan memurları bulalım ve vezaif 
tamamen ifa edilsin. Yoksa ne filan filan memurların 
nasıplarım merkeze almakla ve ne de mahallerine ter-
ketmekle bu nevakısın ikmaline imkân yoktur. 

— 36 

REİS — Efendim, başka söz isteyen kalmamış
tır. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, encümen söz 
söylememiştir ve sualime de cevap vermedi. Mesele 
tavazzuh etmedi. 

REİS — Efendim, maddelere geçilmesini reye vaz
edeceğim. 

RASİH BEY (Antalya) —Efendim, encümen ce
vap vermedi, teşkilâtı havi midir, değil midir? Ona 
göre rey vereyim. 

REİS — Efendim, maddelere geçilmesini kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler e] kaldırsın... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vilâyet memurini maliyesinden bazılarının sureti ta
yinleri hakkında Kanun. 

Madde 1. — Vilâyet memurini maliyesinden vari
dat ve muhasebe ve tahakkuk şube müdürleri ile mü
meyyiz veya başkâtipleri resen ve kaza mal müdürle
ri, defterdar veya muhasebecilerin intihap ve inhası
na müsteniden ve ledelicap doğrudan doğruya Ma
liye Vekili tarafından tayin olunurlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bir aralık dışarı çıkmıştım, Rasih Beyin su
allerini tamamiyle diıüiyememiştim, zannederim ta
hakkuk şube müdürlerini soruyorlar. 

RASİH BEY (Antalya) — Encümenden sordum, 
benim sorduğum madde, yalnız hakkı tayini Maliye 
Vekâletine mi veriliyor? Yoksa yeniden hakkı tayini 
müş'ir midir? Muhasebe ve Tahakkuk şube müdür
leri diyor, bu her vilâyette mi yapılıyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şimdi tahakkuk şube müdüriyetleri bugün 3 - 5 vilâ
yette mevcuttur. Başka vilâyette yoktur. Fakat arz 
edjyorumki, bu tahakkuk şube müdüriyetlerini yeni 
kanunun kabulünden sonra mühim vilâyetlerde eli
mizden geldiği derecede teşkil etmek mecburiyetinde
yiz. Fakat bugün zannederimki sekiz vilâyette vardır, 
başkalarında yoktur. 

RASİH BEY (Antalya) — Demek, bu kanunla 
tevsi edebileceksiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Tevsi bununla değildir, tevsi Bütçe Kanunu ile ola
caktır. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Her vilâyette olacak 
mıdır? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Her vilâyette maalesef ne adam bulmağa imkân ve 
ne de buna şimdilik lüzum vardır. Memleketin inki
şafı iktisadisi husule geldikçe, vaziyeti maliyesi dü
zeldikçe mühim vilâyetlerde de yapacağız. Çok te
menni ediyorum ki, bütün vilâyetler bu teşkilâtı istil
zam edecek vaziyete biran evvel gelsin. 

REİS — Efendim, bir takrir vardır : 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin bari şu şekilde olsun tadilen ka-

bulünü arz ve buna olsun Dahiliye Encümeninin mu
vafakatini rica eylerim : 

Madde 1. — Vilâyet memurini maliyesinde vari
dat ve muhasebe ve tahakkuk şube müdürleri ile, mu
hasebe mümeyyiz veya başkâtipleri ve kaza mahmi-
dürleri defterdar veya muhasebecilerin intihabı ve va
lilerin inhası üzerine Maliye Vekili tarafından tayin 
olunurlar. 

Diyarbekir 
Cavit 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kabul ederim, itirazım yoktur. 

REİS — Nazarı itibare alanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı itibare alınmıştır. Encümene gönderece
ğiz. (Maliye Vekili aynen kabul ediyor sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Encümene veriniz, maddenin sonundaki (indel-icap 
resen) kelimesi de kalsa iyi olur. 

REİS — Efendim, Encümene veriyoruz. 
Efendim, müzakere edilen lâyiha münasebetiyle 

Recep Zühtü Beyin bir takriri vardır, okunacaktır : 

Takrirler 
1. — Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin, yeni bir 

hlarei Umumiyei Vilâyat Kanunu ihzar edilmesine 
dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Bir kaç içtimadır ki, Idarei Umumiyei Vilâyat 

Kanununun bugünkü ihtiyaca göre çok nakıs olduğu 
ve yeni kabul olunan - bu kanunu muaddel - bazı ka
nunlar dolayısiyle bütün bütüne alt üst edildiği vekil
ler ağziyle hükümet tarafından ifade ve itiraf edil
mektedir. Valileri şaşkın bir halde bırakacak olan 
bu vaziyetin bir gün bile idamesi caiz değildir. Bina
enaleyh tahaddüs eden vaziyete göre ihtiyacı kâfil ye
ni bir Idarei Umumiyei Vilâyat Kanunu lâyihasının 
hükümet tarafından Meclisi Âliye süratle teklifini arz 
ve temenni eylerim. 3 Nisan 1926 

Sinop 
Recep Zühtü 

REİS — Efendim, hükümete gönderir, nazarı dik
katini celp ederiz. 

Efendim, reye vazettiğimiz kanunların neticesini 
arz ediyorum : Veraset ve intikal vergisi hakkındaki 
kanuna (131) zat rey vermiştir. (113) kabul, (16) ret, 
(3) müstenkif vardır. Kanun ikinci defa reye konul
duğu için (113) reyle kabul edilmiştir. 

Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 1926 senesi 
bütçesi hakkındaki kanuna (128) zat rey vermiştir. 
(126) kabul, (2) ret vardır. Nisap yoktur. Kanun ikin
ci defa reye vazedilecektir. 

.Pazartesi günü saat on dört de içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,40 
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Karadeniz Boğazı Talüisiye İdaresinin 1926 Senesi Bütçe Knmıııııııuıı Reye Vazı Neticesi 

•Nisap yotkitum 

ADANA 
Zalmiir B. 

AFYON KARAHİSAR 
(fcaaöt U M B, 
Mulsa Kâzıımı iB. 
Ruşen Eşınef B. 

AKiSARAY 
'BeHüm Atail'aıy İB. 

AMASYA 
Aİli Rjiza B. 
Eısalt B< 
•Nalfliz B, 

ANKARA 
Aİli Fuat Paşa 
İhsan B„ 
iŞalkliııf B. 

ANTALYA 
ıHaisan Sjtkı ©. 
;RıaJs|ih ©. 

ARDAHAN 
Tajhislin B. 

ARTVİN 
ıBitllmıi B. 

AYDIN 
'MliltAılaiC B. 
Tiajhlsiıı B„ 

BAYEZİD 
'Şefıikj !B. 

BİGA 
IMIöhtalet B, 
Şjülkniİ B< 

BOLU 
Dr. Emlim Oefmialli B. 
MetaıteHl Ya'sıfli B1, 
Şülk'rtü B.,. 

İBOZOK 
Ahkrtdt Halmldıi B. 
&a§h B, 1 

Âza adedi : 
Reye »iştirak edenler : 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 

287 
128 
1126 

2 
— 

159 

[Kabul Edenler] 

1 BURDUR 
Hüiseyta Bâkd B. 

BURSA' 
Muisitafaı F e M B. 
Nıaaaltli B. 
Rfelfielt İB. 

GANİ» 
.Oajviift- Paşa 
Süleyman* Nıeeımji B< 

ÇANKIRI 
wm .-BH 
Talât JB, 
,7Şm 3 . 

ÇATALCA 
L-Şalklir, İB, 

ÇORUM 
Dr, Muistaifıa ıB. 

^ai;,igelrrı!all B, 
l&mieıtl ©, 
Ziya B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâızıimı B, 
Mıaızlhar Mıüifiit B. 

DERSİM 
Ahime«: Şükrü B. 

DİYARBEKİR 

CaMilt B, 
Feıyaj B. 
ZÜfd iB, 

EDİRNE 
Faiilk B< 

ELÂZİZ 
HuJsbyd.ii: lB.: 
Mulslfcaifa; İB. 
Nıaöi B< 
'Suleiyımıam B. 

1 ERGANİ 
1 İhsan Hâmiıt İB. 
1 Kâ^ûfl Vşftsbi B. 

*"" « T U Ğ R U L 
H a f i ® , ' ' ' 

'EOEIZURIUIM 

I Câailm B. 
1 Ratf B. 

ESKİŞEHİR 
1 AbkfuıMalh Amili B. 

OAZtANTE'P 
ŞaMn B. 

OENÇ 
MuhMkı'fi. 

OİRESUN 

Şavtkjelt B< 
HAKKÂRİ 

Nazmlt ıB. 
IjSPARTA 

Ibnalhdlrri İB. 
İÇEL 

t Elmün ıB< 

İSTANBUL i 
Akjçcrtiajoğliü Yuisulf B. 
Hdlip Seriye» B. 
Halmjdli B, 
Hüısıeyiın Rauf B„ 
Tevfİlk KâlmliH IB. 

İZMİR 
Kâimil fi. 
IMalhmuJ Esat B. 
Mıüıılilr B. 

KARESİ 
HuaM B, 
Osimıan Mlyazii B. 

KARS 
Ağa'oğfa Ahirmelt B. 

1 KASTAMONU 
1 Ali Nazîmfî B. 

Hasan Feh/mıi fi. 
KAYSERİ 

Ahim/dS HüSmil B. 
Dr, Haıllilt B. 
iSaiblilt fi< 
Ze&fl B, 

KIRKLARELİ 
Dr, Fuait B. 
ŞavUdeıt B. 

KOCAELİ 
tbrahiiim B. 
llbıiaJh'iim Slürieiyya B. 

/KONYA 
Eyüp Safoni B. 

1 Muısa Kâzum iB. 
Muls'fcaıfiai IB. 
Ntalilm Hâzıim B, 
Tevf/ilK Filkneit B.

KÜTAHYA 
Cevideli: B. 
Rağup B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bektim «B. 
Dr, Hüilmd B, 

/MARAŞ 
Metanet B. 

/MARDİN 
Abdülıgadî B. 
Abdlüiriezzalk B. 
A|i Rıza1 !B. 

MUŞ 
Ruza B. 

NİĞDE 
Ata! B. 
G a i p IB. 

~ 38 — 
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ORDU 
FaÜOc B< 
Haimdli iB. 
tsmuaiİ B. 

SARUHAN 
Dr. Saıim B. 

SİİRT 
Halil H ı A i B, 

SİNOP 
Recep Zülh'tü B. 
Yusuf RermaÜ B< 

SİVAS 
Dır< Ömer Şfevfeı B, 
Maıis TupgpLİİt B, 
Moiaımımıeir B. 

SİVEREK 
HaliÜ Faihri B> 
Kaldrİ Afamfet B. 
Mıalhlmıuıt B. 

ŞARKÎ KARAKfcSAR 
Mlöhırmet Etalon ©, 

TOKAD 

Bdkiir Sami B. 

TRABZON 

Abduİah Ö. 
Ahmet Mfiıhltaır B. 
Halsam B. 
NdbiBaıdfr Hatmldii B. 
Rafümü B. 

Reföt B. 
URFA 

VAN 

Hakkı B, 
İbrahim B.; 

ZONGULDAK 

Ragap B, 
Tıumalı I | t | B. 
Yusuf Ziya, B. 

[Reddedenler ] 

ERGANİ 
İhsan B, 

'MERSİN 
fidsiim B. 

[Reye İştirak Etmiyenler] 

ADANA 
îslroali'l Safa1 B« 
KörmalI B, !(]M.) 

AFYON KARAHİSAR 
Alli B. (ArJk. İstük. Maih. 
RdM) 
KâmM B. (M.) 
Saidiılki R.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehibi ıB. OM.) 
Neşet B< 

ANKARA 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa l(RıelilsfLoulmıhuir) 
Himıi B. 

ANTALYA 
Ahlmet Sâİkü B. 
Mulralt B, 

ARDAHAN 
Taflâıt B. 

AYDIN 
ıDr« M<azhaır B. (M.) 
Dr. Rjeşjiit Gafib !B. 
!(Ank. İkttülc. Miah, Â.) 

BAYEZİİD 
Siİeyimian Sûld'i B. 

•BİGA 
ıSajmlüh Riiıfait B.; 

/BİTLİS 
Miu'hMn Nâimıi ıB, 

BOLU 
Oevait Abbals B„ 
Fall'ln Rjfkı ıB. 

ÖOZOK 
Avnii O/ 
Süleylmian Smrı B. 

BURDUR 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Nıunetfirt 'Paşa 
Osim'an Nuru B. 

CANİK 
Talâıt AvnÜ B. 

GEİBELIİBEREKET 
Avrui Pıaşa) 
İhsan B. 

ÇANKIRI 
Mulstaifa Albdlüllhailk B. 

ÇORUM 
'Mftiniiır B, 

DENİZLİ 
Halyidar Rüştü B, 
Neailp A i B. 
Yuisıu/f B. 

DERSİM 
Feridun PÜkrü B. 

DİYARBEKİR 
IbnaMım T â İ B. 
Şetidf B, 

EDİRNE 
Gafeff TıayyiaT! Paşa (M.) 
iHüsisyıiaı Rüfiks B. <M.) 

ELÂZİZ 
MulhüitJtHın 'İB, 

ERTUĞRUL 
Arimöt İffet B. (M.) 
<Dr< Flifcıleifc B, 
Ubnahıim B. 
Ralsliim B. (İM.) 

ERZİNCAN 
Abdiüthalk B, .(M.) 
iSaJbüt B. (M.)-

ERZURUM 
ıHafat B. 
Müınlir Hüısınev B, 
'Rüştü Paşai 
ZîyiaıeUtıiın B. (M.) 

ESKİŞEHİR 
Afliff B, 
Emtin B . 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Adli Oenıamî B< 
•FiâriK B , 
Kılıç Ali B. (Ank. İst. 
MaK. Azası) 

GELİBOLU 
.CeürNitrtf; BLt 

OİRıESUN 
Hâûîm Mulhiiltİn B, 
Halkfkı Tattık B. 

Kâzıım B. 
Talbir B, 

GÜMÜŞHANE 
Gernıa1! Hülsnü B. 
Hasan Fehmi B. 
Zekıi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. 

İSPARTA 
Hüiseiyfm Hüsnü B. 
•Mükönieım B. 

İÇEL 
Dr. Tevfiik B. 

İSTANBUL 
Ahirtet Muh/laT B. 
Ali Rıiza B.( 
Beihıiç B. 
Dry Halkkı Cinaisi Paşa 
Drı Refik B, 
Haıriduıialh Suplhü B. 
thlsaın Paşa1 

İ̂ miaJM Gaınlbulfelt B. 
KâizKm Karabek'üı* Paşa 

İZMİR 
ter. Tevfıilk Rüştü B. (M.) 
M âtomurt; GeME B. 
Mulstafıa Necıaıtli' B. (V.) 
Mustafa' Ralhlmli: B, 
Osmaruzajde Balrridii B. 
Sairalçıoğllu Şükrü B. 
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KARESİ 
AîhknıeJt Süreyya' İB. 
Adli Şuumi B, 
Hafyidıaır Adlil iB. 
Kâzılm Paşal 
'Möhimleıt Oavffit B. 
Midhimöt Vehibii B. 

KARS 
Ömie* ıB, 

KASTAMONU 
Ali Rıza İB.. 
•Hal* B„ 
Mıehımiat 'Fuat B. 
Neclmıeltıîıin Mıoiia B. 
Vdlldd Çetdbi B. 

KIRŞEHİR 
Alili Rııza B. 
•Lûbfi iMiüıfıiıt iB. 
Yalhya Galliip B. 

KOGABLI 
iMulsItalfa B. 
Salfifelt B, 
Şülkirıii B., 

KONYA 
Bsfkıir B>, 
Fualt B. 
Kâzılm Hüsntü B, 

t : 82 3 . 

Musitaifia Feyzi B« 
Riöflilk. B, 

KOZAN 
Ali iSaJhip B. 
Ali Şaldti B. 

KÜTAHYA 
Falilk, B, 
Nuırfi B. 
Recep B. 

MALATYA 
isimlet Paişa 
Malhlmıuit Nddlilm B< 
'Rıdşiit B. 

İMARAŞ 
A b d i I M ı ; B. 
•MUhlalt B. 
Tatosin B. 

MARDİN 
Nieditp fi, 
Yajkup Ka'drii B. 

MENTEŞE 
'Baaıt B« 
Şülkniü Kaya' B, 
Yunus Naldii B< 

MERSİN 
Niyazi B. 

. 1926 C : 1 

(MUŞ 
'tlyîals Sairnli B. 
Osmıan iKalddi B, 

M Ğ D B 
'Bhubdbiıc Hâzıra B, 
HalllJt B. 

ORDU 
Halil Srtkı B, <M.) 
Reoali B. 

RİZE 
AS B. (Arak. tsttffik. 
iMah. A.) 
Etam B. 
Esalt B, 
Fuat B. 
HaJssan Caviiit B. 

SARUHAN 
Abiidito B< 
Btihelm B. 
Kdrnail B. 
'MdhMdt İSalbrıi B. (V.) 
Muısltafia 'Fevzi B. (M.) 
YalşalK B. 

SİİRT 
'Malhlmuıt B. 

SİNOP-
Dr. Rıza Nuir Bw 

<m -<'-

SİVAS 
Rateı i B. 
RaJsitn B. (1. Â.) 
Ziıyajattiîın B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
A l Sunuıfı BH 

fcsmaliî B, 

TEKİRDAĞ 
Oemnil B. (V.) 
Falilki B. 

TOKAD 
IBmtiın B. 
•Kâtaolü B. (M.) 
'MuHtalfa 'Valsfli B, 

TRABZON 
Süleyman Smm B. 
Şdfûlk B, (iM.) 

U R F A 
Afifi B. 
SaJff'dt B. (İM.) 
Yalhyta Kömat B. (M.) 

ıVAN 
Mıüımip B. 

ZONGULDAK 
Mail B, 
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Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun İkinci Defa reye vaze neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

ADANA 
Zamir B. 

AF YONKAR AHtSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Esat B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZID 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vaufi B. 
S,ükrü Bey 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

287 
131 
İH 3 
16 
2 
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BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

CANÎK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakjir B. 

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

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfit B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Şeref B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Faik B. 

ELAZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan Hâmtit B. 
Kâzım Vehbi B. 

[Kabul Edenler] 

GAZtANTEP 
Ali Cenanî B. 
Şahin B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Kâzım B. 
Şevket B. 

İSPARTA 
İbrahim B. 

İSTANBUL 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Ali Rıza B. 
Edip Servet B. 
Hamdi B. 
Tevfik Kâmil B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B. . 
Münir B. 

KARESİ 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU N 
Hasan Fehmi B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Rağıp B. 
Recep B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 

MARAŞ 
Mehmet B. 

MARDİN 
Ali Rıza B. 

MUŞ 
llyas Sami B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Recep Zjihtü B. 
Yusuf Kemal B. 

— 41 



I : 82 3 . 4 . 1926 C : 1 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 
Mahmut B. 

ŞARKÎ KARAHİSAR 

Ali Sururi B. 
ismail B. 
Mehmet Emin B. 

TOKAD 
Mustafa Vasfi B. 

TRABZON 

Abdullah B. 
Hasan B. 

• Nebizade Hamdi B. 

URFA 
Refet B. 

VAN 
Hakkı B. 
ibrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Necati B. 

DERSÎM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 

ihsan B. 
ERTUĞRUL 

Halil B. 
ERZURUM 

Câzim B. 
Raif B. 
Rüştü Paşa 

[Reddedenler] 

I İSTANBUL 

Hüseyin Rauf B. 
KARESİ 

Hulusi B. 
MERSİN 

Besim B. 

StVAS 
Halis Turgut B. 

TOKAT 
Bekir Sami B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 

[Müstenkifler] 

KAYSERİ 
Zeki B. 

ORDU 
ismail B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
ismail Safa B. (M.) 
Kemal B. (M.) 
AFYONKARAHlSAR 

Ali B. (Ankara istiklâl 
M ah. Reisi) 
Kâmil B. (M.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 
Hilmi B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Mahzar B. (M.) 
Dr. Reşit Galib B. (An
kara istiklâl Mah.Azası) 
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1926 

(KARADENİZ BOĞAZI TAHLİSİYE İDARESİ BÜTÇESİ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kafeini Mahsus 
Müdüriyeti 

Adet : 6/6068 

21 Kânunuevvel 1341 

Büyük Mîllet Meclisi Riyasetine 
Karadeniz tahlisiye idarei umumiyesinin 1342 se

nesi bütçesi hakkında Ticaret Vekâletince tanzim ve 
tevdi olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 13 Kânunu
evvel 1341 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âli
ye arzı tasvip edilen kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti ve varidat ve masarifa-
ta müteallik müfredat cetveli leffen takdim olunmuş
tur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'anna mü
saade buyuruhnasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Hükümetin Esbabı Mucibe Lâyihası 
Tahlisiye idaresinin 1926 senesi on aylık varidat 

re masarifim mübeyyin bütçesiyle bütçenin müfredat
lı nahnarae ve kanun lâyihası leffen makamı vekâlet-
penahüerine takdim kılındı. 

Malumu âlileri buyurulduğu üzere tahlisiye idare
sinin varidatı Karadeniz boğazından geçen sefain ve 
merakibi bahriyenin her tonilatosundan alman beş ku
ruş resim ile idarenin Bankaya hesabı cari suretiyle 
tevdi eylediği mebaliğden mütehassil faiz ve memu
rin, mütekaidin, itam ve eramilin maaşlarından tevkif 
olunan tekaüt aidatından ibarettir. İdarenin 1926 se
nesi on aylık varidatı merbut (A) cetvelinde gösteril
diği üzere 189 975 lira olarak tahmin ve kezalik ma
sarifi <B) cetvelinde irae olunduğu veçhile 189 975 
lira olarak tespit kılınmıştır. 

1341 senesinin sekiz aylık hâsılatına nazaran 1926 
senesi varidatının muhammenatımız derecesine baliğ 
olacağını ümit eylemekteyiz. 

1926 senesi bütçesi masarif kısmında 1341 sene
sine nazaran meşhut olan fazlalık tefsüatı bütçenin 
müfredatlı izahnamesinde mezkûr olduğu üzere 1926 
senesi yaıfmda yapacağımız işlerle meclisi idarenin 
hakkı hazanımın tezyidi ve memurin kadrosunun tev
sii ve möstahakini memurin ve müstahdemine birer 
miktar zamai micrası gibi maksatlarla talep ettiğimiz 
tahsisattan Meri çelmektedir. 

1926 senesinde yapılmasını tasavvur ettiğümz iş
ler için masraf bütçesine koyduğumuz tahsisatın bi
rincisi iki cankurtaran sandalının mübayaasıdır. İş
bu tahsisatı Tahlisiye İdaresinin deruhte eylediği ve" 
zaifi bir kat daha hüsnü ifa edebilmesini temin arzu-
siyle talep eyliyoruz. Mükemmel vesait ile görülecek 
işlerdeki intizam ve fevait müstağnii izah olduğundan 
vesaiti cedidei mezkûre için talep eylediğimiz tahsi
satın ita Duyurulacağım tabu görmekteyiz. 

. Kezalik istediğimiz tahsisatın ikincisi mevcut ve
sait ve mebaninin tamim ve termimleri içindir. Fil
hakika idarenin mevcut mebani ve vesaiti tahliyesi 
sinini adideden beri tamir görmemişlerdir. Bunla
rın tehiri tamirleri idareye bilâhara masarifi azimeyi 
mucip olacaktır. 

Ancak, 1926 senesi varidatımızın ademi kifayetin
den dolayı adedi yüz yirmiye baliğ olan mebani ile 
müteaddit vesaiti tahlisiyenin tamirlerine imkân ol
madığından işbu istediğimiz tahsisatla önümüzdeki 
sene zarfında salif - üz - zikir mebani ve vesaitten 
ziyade tamire muhtaç olanların tamirlerini düşünmek
teyiz. Diğerlerinin de tehiri tamirleri gayn caiz oklu
ğundan bunların da kariben istihsal edileceğini ümit 
ettiğimiz idarenin Osmanlı Bankasının Londra şube
sinde bulunan seksen beş bin küsur İngiliz liralık es
hamından iki yüz bin lira tahsis suretiyle tamhieriyle 
beraber, bir ihtiyat fenerduba mubayaası ve boşaz da
hilinde Poyraz ve boğaz halicinde Agva ve Kefken 
mevkilerinde büyük kazalar vukua gelmekte olduğun
dan, kazazedegânm vaktü zamaniyle muavenet ve rah-
lislerine şitaban olabilmek üzere mevakii mezkûre-
de üç tahlisiye mevkiinin müceddeden tesisine ve me
murin ve müstahdeminin 1341 senesinden mukaddem-
ki senelerden müterakim maaşatı tasfiye edilmek üze
re 1926 senesi bütçesinin varidat ve masarif kısımla
rına açık olarak birer faslı mahsus küşadiyle işbu iki 
yüz bin liranın maksadı anifeye sarfını talep evlemek-
teyiz. Memurin kadromuzun tevsii isterimizin kesre
tinden ve idarenin umur ve muamelâtım bir kat daha 
tevsik ve tanzim gibi, zaruretten münbais ve işbu tev-
sia şimdilik ihtiyacı kati olduğuna ve memurin ve 
müstahdeminden bazılarının maasatına teklif eyle
diğimiz zamaûn ise bunların kıdemleriyle beraber mai
şeti hâztranın müşkülâtım bit - tekvin vazifelerine 
şevk ve gayretle çalışmalarını temin gibi maksatlara 
müstenit bulunduğuna nazaran işbu tektifitamızuı 
mazhan hüsnü kabul olacağı ümidindeyiz. 
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Meclisi idarenin hakkı huzuruna gelince: İşleri
mizin kesreti dolayısıyle haftada bir içtima ile ted
viri umura imkân görülemeyerek Meclisi idareyi ba-
zan haftada iki defa içtima davet zaruret ve mecbu
riyeti hâsıl olmakta bulunduğundan 1341 senesi büt
çesinin meclisi idare ücuratı olarak vazolunan bin iki 
yüz lira 1926 senesi bütçesinde on aylık olmak üzere 
bin altı yüz yetmiş yedi lira olarak teklif edilmiştir. 

Bir de idarenin memurini hazırasından talep olu
nan on beş senelik temettü vergilerini edaya halen 
memurini mumaileyhimin imkânı maddileri olmadık
tan başka Tahlisiye idaresinin Türk delegesiyle ec
nebi delegelerinden mürekkep bir heyetin idaresi al
tında bulunduğu sırada dahi tahlisiyenin bir dairei 
resmiye addedilebileceğine ve 1341 senesi Bütçe Ka
nunu ile tahlisiye efradının müterakim temettü ver
gileri de af buyurulmuş olmasına nazaran memurini 
hazırai mumaileyhimin de müterakim temettü vergi
lerinin af buyurulması için lâyihai kanuniyeye bir 
madde ilâve olunmuştur. 

Tahlisiye idaresinde bilfiil hizmet eden ve kazaya 
maruz sefainin yolcu ve mürettebatını kurtarmak için 
her türîü mehallki îkıîham eden efradın gark ve ve
fatları halinde terkedecekleri evlât ve ayalleri pek 
elim bir sefalete duçar olmaktadır. Bu gîbS, ahvali 
elime vukuunda ihtiyaçları bir derece tehvin edilmek 
üzere imalı be malı efradı merkumenin maaşlarından 
yüzde iki buçuk raddesinde bir şey tevkif olunmak 
kezalik Tahlisiye idaresince de her ay o miktarda bir 
şey verilecek hayatlarının «sigorta ettirilmesi veyahut 
bâr Taavün sandığı teşkili için lâyihai kanuniyeye bir 
madde ilâve edilmiş ve efrat sigorta bedeli olarak 
bütçenin masarif kısmına on aylık olarak 1 875 lira 
vazolunmuştur. Binaenaleyh bütçemizin bu suretle 
kabulünü rica eylerim. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Adet : 184 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Başvekâletin 21 Kânunuevvel 1341 tarihli tezke

resiyle gönderilip encümenimize havale buyurulan 
Karadeniz Tahlisiye İdarei Umumlyesinin 1926 senesi 
Bütçe Kanunu lâyihası Ticaret Vekili Ali Cenani Be
yin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

işbu idare için dahi seneâ maliye bidayetinin kâ
nunusaniden iptidan muvafık görülerek hükümetçe 
senelik olarak teklif olunan bütçe lâyihası on aylık 
olmak üzere tespit edilmiştir. 

Ticaret Vekâletine merbut olarak ifayı vazife 
eden TahlMye Müdiriyeti Umumiyesi, Karadeniz 
boğazı haricinde Anadolu Fenerinden Şile'ye ve 
Rumeli Fenerinden Darboğaza kadar tahminen elli 
millik bir sahada icrayı faaliyet etmekte olup, boğaz
dan mürur eden ısefain ve merakibi bahriyenin boğaz 
haricindeki fener dubası ve diğer mevakideki top ve 
sis işaretleriyle selâmeti seyir ve hareketlerini temin 
etmek, fırtına zuhurunda kazaya maruz kalacak ge
milerin mürettebat ve yolcularını kurtarmak maksadı 
insaniyetkâranesiyle ifayı vazife eden bir müessesei 
resmiyedir. 

Varidatı boğazdan Karadenize çıkacak beş toni
latodan fazla sefain ve merakibi bahriyeden beher 
tonilota için beş kuruş hesabı ile alınan rüsumdan ve 
idarenin hesabı cari suretiyle bankaya tevdi eylediği 
mebaliğden mütehassil faiz ile memurin, mütekaidin, 
itam ve eramilin maaşatından tevkif olunan aidattan 
ibarettir, işbu varidat miktarı 1926 senesi on aylığı 
için merbut (A) cetvelinde muharrer olduğu veçhile 
(189 975) lira tahmin edilmiştir. 

Maisarifatı keza <B) cetvelinde irae olunduğu üze
re (189 975) liraya baliğ olmakla geçen seneye nis-
betle masarifte meşhut olan fazlalık 1926 senesi 
zarfında yapılacak yeni tesisat ve tahlisiye mebani-
sinin tamiri ile memurin kadrosuna bir kaç memur 
ilâvesi ve memurin maaşatına bir miktar zam icrası 
ve Meclisi idare hakkı huzurunun tezyidinden mü
tevellit bulunmaktadır. 

1341 bütçesine merbut Encümenimiz mazbata
sında arz ve izah ettiğimiz veçhile 1341 bütçesinin 
Meclisi Âlice kabulü üzerine teşekkülü kanunisi tas
dik edilmiş olan Tahlisiye idaresinin umur ve mua
melâtında vaziyet edecek olan Tahlisiye Müdiriyeti 
Umumiyesiriin idareye afflt ve Osmanh Bankasının Lon
dra şubesinde mahfuz ve mulktan (900 000) Türk lira
sına muadil bulunan esham ve tahvilâtın idarece tesel
lümü için muktazi tasfiyenin biran evvel icrası temen
ni edilmiş idi. Henüz intaç edilememiş olan bu tasfiye
nin biran evvel intacım encümenimiz ehemmiyetle 
temenni eyler. 

Tadilen tanzim kılınan lâyihai kanuniye ile mer-
butatı Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Muvazenei Maliye 31 Mart 1926 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Çankırı Giresun 
Mustafa Abdülhalik Kâzım 

Kâtip Aza 
Konya İsparta 
Fuat Miikerrenı 
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Aza 
Diyarbekir 

Şeref 
Aza 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 
Aza 

Çatalca 
Şakır 

Aza 
Maraş 
Mithat 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1926 sene
si bütçe kanun lâyihası 

Hükümetin Teklifi 
Birinci Madde — Tahlisiye İdaresinin 1926 senesi 

varidatı merbut (A) cetvelinde muharrer olmak üzere 
222 000 lira talimin kılınmıştır. 

İkinci Madde — İdarei mezkûrenin masarifi mer
but (B) cetvelinde muharrer olduğu üzere 222 000 lira 
tahsis edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Tahlisiye idaresi memurininden 
ve tahlisiye vezaifinde bilfiil hizmet eden efrat ve ça
vuşlardan temettü vergisi isüyfa edilmez. 

Elyevm müstahdem memurinin temettü vergisinden 
müterakim zimmetleri affedilmiştir. 

Dördüncü Madde — Tahlisiye idaresinde bilfiil 
hizmet eden efradın mahbe-malı maaşlarından yüzde 
ikıübuçuk raddesinde tevfikat icra kılınmak ve idarece 
de o miktarda muavenette bulunularak efradın hayat
larının siyorta edilmesi için masraf bütçesinin ikinci 
fasıl on ikinci maddesine iki bin iki yüz e l i lira tahsi
sat vazedilmiştir. 

Beşinci Madde — 1341 senei maliyesi Bütçe Kanu
nunun üçüncü maddesinin ahkâmı kemakân bakidir. 

Altıncı Madde — İdarenin Osmanlı Bankasının 
Londra şubesinde bulunan esham ve tahvilâtın bede-
lâtının indettasfiye tahakkuk edecek miktarı varidat 
bütçesinde kuşat olunacak rakkamsız bir faslı mahsu
sa vaz ve bundan tasfiyei hesap neticesinde idarenin 
tebeyyün edecek düyunu sinini sabıka düyunu namıyle 
kezalik tahsisatsız olarak açılacak faslı mahsusa ko
nularak tesviye olunacaktır. Bu suretle varidatı dü
yunu mütehakkikadan fazla olduğu halde fazlası 
masraf bütçesinde kezalik kuşat edilecek bir faslı 
mahsusa vazedilerek ihtiyat fener dubası mubayaası 
ile fener dubasına vazolunacak telsiz telgraf teçhizatı 
ve bütçede murakkam tamirat masarifine ilâveten 
mebani ve vesaiti tahliyesinin tamir ve inşa ve iştirası 
ve Poyraz, Agva ve Kefken mevkilerine mücaddeden 

kuşat olunacak tahliyesi mevakiinin masarifi tesisiye-
lerine sarfedilecektir. 

Yedinci Madde — Tahlisiye İdarei Umumiyesi-
nin bütçesi kablessarf vizeden müstesnadır. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun 1 Mart 1926 ta
rihinden muteberdir. 

Dokuzuncu Madde — İşbu kanunun icrasına 
Ticaret Vekili memurdur. 

13 Kânunuevvel 1341 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
Müdafaa! Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Hini imzada bulunmadı İhsan 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 
Mehmet Cemil Mahmut Esat 
Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Hüsnü Doktor Refik 
Nafıa Vekili Ziraat Vekâleti Vekili 

Hasta Mehmet Cemil 
Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 

Ali Cenani İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Encümenin Kabulü 
Birinci Madde — Tahlisiye idaresi için senei ma

liye mebdei kânunusani iptidasıdır. 
İkinci Madde — Tahlisiye idaresinin 1926 senesi 

on aylık varidatı merbut {A) cetvelinde muharre ol
duğu üzere 189 975 lira talimin edilmiştir. 

Üçüncü Made — İdarei mezkûrenin 1926 senesi 
on alık masarifi için merbut (B) cetvelinde muharrer 
olduğu üzere 189 975 lira tahsis olunmuştur. 

Tayy edilmiştir. 
Dördüncü Madde — Tahlisiye idaresinde bilfiil 

hizmet etmekte bulunan efradın maaşatından mah-
bemalı yüzde iki buçuk tevfikat icra ve idarece de 
o miktarda muavenet de bulunularak efradın hayat
ları sigorta ettirilecektir. 

Beşinci Madde — İdarenin 1341 senei maliyesi 
Bütçe Kanununun üçüncü ve dördüncü ve beşinci 
maddeleri ahkâmı bakidir. 

Altıncı Madde — İdarenin 1341 senesinden mü-
devver mevcudu ile 1926 senesinde tahakkuk edecek 
fazlai varidatı masraf bütçesinde açılacak faslı mah
susa kaydedilerek Meclisi idare karan ile Poyraz, 
Agva, Kefken mevkilerinde müceddeden kuşat olu
nacak tahlisiye mevakiinin masarifi tesisiyelerine ve 
ihtiyar fener budası ile fener dubasına vazolunacak 
telsiz telgraf teçhizatının mubayaasına ve bütçede 



murakkam temirat masarifine ilâveten mebani ve ve
saiti tahlisiyenin tamir ve inşa iştirasına sarfolunabi-
lir. 

Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 
Aynen kabul edilmiştir. 

(A) CETVELİ VARİDAT BÜTÇESİ 

M. Nevi Varidat 

Karadeniz Boğazından mürur eden sefain 
ve merakipten beher rüsum tonası beş kuruş 
hesabiyle tahmin kılman rüsumu tahlisiye 
Memurin, müstahdemin ve mütekaidin maa-
şatmdan tevkif olunan aidatı tekaüdiye 
Bankalara hesabı cari suretiyle tevdi olunan 
hâsılat faizi 

1926 sene 
1926 senesi 1926 senesi için onayladığı 

varidatı hükümetin encümen 
tahmini kabulü 

Hra lira lira 

188 797,6(1 

2 490,48 

— 

218 000 

3 300 

700 

18 

Yekûnu Umumî 191 288,08 222 000 18 



(B) 

Mi Nevi Mühassasat 

MAASAT 
1 Müdüri Umumi 

Müdüri Umumî Muavini 
2 Merkez memurin ve müstahdemin maaş ve 

ücuratı 
3 Anadolu ciheti memurin Ve müstahdemin 

maaşı 
4 Rumeli ciheti memurin ve müstahdemin 

maaşı 
5 Fener dubası kaptan ve tayfası maaşı 
6 Mütekaidin maaşı 
7 Ecnebi mütehassıs ücreti 

Birinci Faslın Yekûnu 

MASARİFAT 

1 Fener duba kaptan ve kaptan muavinlerîyle 
tayfasının tayin bedelâtı 

2 Sahil müdür, muallim, tabip, cerrah ve mual
lim muavinlerinin esp yem bedelâtiyle ro
ket beygirlerinin arpa, saman ve cayır es
manı 

3 Fener duba kaptan ve kaptan muavinlerîyle 
sahil muallim ve muallim muavinlerinin say
fiye ve şitaiye elbise bedelâtı 

İLİ MASARİF BÜTÇESİ 

1926 sene 
1926 senesi on aylığı 

1341 senesi için hükümetçe encüme 
bütçesi teklif olunan kabul olu 

lira iira lira 

900 
— 

2.49» 

1» 206 

11 448 
3 198 
2 567 
4 800 

35 609 

1 800 
900 

5 280 

10 350 

12 264 
3 630 
2 642 
3 225 

40 0091 

5 172 5 172 

3 736 4 000 

320 320 



M, Nevi Muhassasat 

4 Fener duba tayfası ile sahil hademelerinin 
sayfiye ve şitaiye elbise, gamsele ve serpuş 
bedelâtı 

5 Tenvirat ve mahrukat esmam 
6 Bedeli icar 
7 Tamirat ve inşaat masarifi 
8 Avrupa'dan sipariş edilecek iki cankurtaran 

sandalı esmani 

9 Masarifi muhtelife 
10 Meclisi idare ücuratı içtimaîyesi 
11 Hidematı fevkalâdeleri görülen eşhasa mü

kafatı nakdiye 
12 TahHsîye idaresinde bilfiil hizmet eden efra

dın hayatlarının sigorta bedeli 

İkinci Fashn Yekûnu 

Telgraf ücuratı 
Memurin ve mütekaidinin tahsisatı fevkalâ
deleri 

Yekûnu Umumî 

1341 senesi 
bütçesi 

lira 

12 378 
3 854 
1 280 

17 000 

1926 senesi 
için hükümetçe 

teklif olunan 
ura 

9 275 
5 204 
3 780 

16 895 

1926 sen 
on aylığı 

encüme 
kabul ol 

lira 

20 000 

13 925 
1 200 

1 250 

— 

60 120 

1 000 

85 366 

17 550 
2 000 

1 750 

2 250 

88 196 

1 000 

90 775 

182 096 222 000 
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F. M. Unvanı Memuriyet 

Cankurtaran Sandal İkinci Reisi 
Cankurtaran Sandal Tayfa 
Roket Çavuşu 
Roket Onbaşısı 
Roket ve Topçu Onbaşısı 
Roket ve Topçu efradı 
Hastahane Hademesi 
Ser Marangoz 
Nakkaş 
Demirci 

RUMELİ CİHETİ 

Müdür 
Muallim 
Tabip 
Cerrah 
Kâtip ve Ambar Memuru 
Siyren Düdüğü Ser Makinisti 
Postabaşı 
Muallim Muavini 
Cankurtaran Sandal Çavuşu 
Cankurtaran Sandal Birinci Reisi 
Cankurtaran Sandal İkinci Reisi 
Cankurtaran Sandal Tayfası 
Roket Çavuşu 
Roket Onbaşısı 
Roket Efradı 
Siyren Düdüğü Birinci Hademesi 
Siyren Düdüğü İkinci Hademesi 
Siyren Düdüğü Üçüncü Hademesi 

1341 1926 da 
senesi hükümetin 1926 

kadrosu teklifi 
beheri beheri 

adet maaş adet maaş adet 

2 9,5 2 9,5 2 
24 8 24 8 24 

5 11 5 11 5 
4 9 4 9 4 
1 9 1 9 1 

35 7,5 35 7,5 35 
2 7,5 2 7,5 2 
1 13 1 17,5 1 
1 9 1 9 1 
1 7,5 1 7,5 1 

1 
1 
1 • 

1 
1 
1 
1 
0 
2 
2 
2 
26 
6 
6 

42 
1 
1 
1 

40 
25 
30 
20 
15 
25 
15 
0 

12,20 
10 
9,5 
8 
11 
9 
7,5 
10 
9 
8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
27 
6 
6 
47 
1 
1 
1 

40 
25 
30 
20 
15 
30 
0 
15 
12,5 
10 
9,5 
8 
11 
9 
7,5 
11 
9,5 
8 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
2 
2 
2 
27 
6 
6 

47 
1 
1 
1 



F, M. Unvanı Memuriyet 

Hastabane Hademesi 
Telefon Hademesi 
{Marangoz 
Sandal Marangoza 
Nakkaş 
FENER DUBASI MÜRETTEBATI 

Birinci Kaptan 
İkinci Kaptan 
Birinci Kaptan Muavini 
İkinci Kaptan Muavini 
Güverte Lostromosu 
Fener Lostromosu 
Bölük Emim 
Tayfa 

1341 
senesi 

kadrosu 
beheri 

adet maaş 

2 7,5 
2 7,5 
lı 11 
e o 
1 9 

1 25 
1 20 
1 15 
1 15 
2 12 
2 10 
1 12,5 

15 9 

1926 da 
hükümetin 

teklifi 

adet 

2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

15 

beheri 
maaş 

7,5 
7,5 

15 
12 
9 

27,5 
22,5 
17,5 
17,5 
15 
12,5 
12£ 
10 

1926 

adet 

2 
2 

2 
2 
2 

15 
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Stra Numarası : 123 

EMRAZI SARİYEYE KARŞI ORDUNUN MUHAFAZASI İÇİN İNDELİKTİZA SARFI LÂZIM GELEN 
SABUN İLE ODUN VEYA KÖMÜR HAKKINDA 14 EYLÜL 1340 TARİHLİ TAYlNAT VE YEM KA
NUNUNUN YEDİNCİ VE DOKUZUNCU MADDELERİNE DAİR BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/602) 

NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE MÜDAFAAÎ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
6/573 

Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Emrazı Sariyeye karşı ordunun muhafazası için 
indeliktiza sarfı lâzım gelen sabun ile odun veya kö
mür hakkında 14 Eylül 1340 tarihli Tayinat ve Yem 
Kanununun yedinci ve dokuzuncu maddelerine zey-
len Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim kı
lınan ve İcra Vekilleri Heyetinin 20 . 1 . 1341 tarihli 
içtimaında ledel - müzakere Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe maz
batası leffen takdim kılınmıştır. 

İfayı muktezasına müsaade Duyurulmasını rica 
eylerim efendim, 

Başvekil 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Hastanelerle mümasili bulunan müessesatı sıhhi

ye Ve mekâtibi askeriyede mahrukat ve sabunun ida
reye kâfi itası İdarei Askeriye Nizamnamesinin 163 
ncü ve 167 nci maddelerinde musarrah ise de kıtaat, 
müessesat ve teşkilâtı sairei askeriyede bulunan efrat 
istihkakı muayyen ve mukannen olmasına mebni 
gerek atik İdarei Askeriye Nizamnamesinde ve ge
rek Tayinat Kanunnamesinde efrada taam, istihmam 
ve çamaşır tathirinden başka hususat için odun itası
na cevazı kanunî bulunmamasına ibnaen emrabı sa
riye ve müstevliyenin tehdet veya zuhuru halinde : 

1. Sevk ve ikmal efradının vürutlarında, 
2. Mezuniyet, memuriyet, firari ve tebdili ha

valıların avdetlerinde, 
3. Herhangi sebep ve suretle efradın bitlendi

ğinde, 
4. Bir marazı sarinin tehdit veya zuhurunda, 
Manga, takım, bölük, tabur, müessesat ve teşki

lâtı sairei askeriye efrat ve eşyasına yapılacak tathi-
rat ve tebhiratı fenniye için istihkakı nizamilerine 
bir miktar sabun ve odunun ilâveten itası zımmında 
Tayinat ve Yem Kanunnamesinin yedinci ve doku

zuncu maddelerine birer fıkra tezyiline ihtiyaç hası! 
olmuş ve bu bapta tanzim kılınan mevaddı kanuni
ye müsveddesi merbuten takdim kılınmıştır. 

Müdafaai Milliye VekiK 
Ali Fethi 

Türki Büyük Millet 
Meclisi 25.3.1926 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Adet : 65 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 
Riyasete 

Encümenimiz Müdafaai Milliye Vekâletinin: 14 
Eylül 1340 tarihli Tayinat ve Yem Kanununun yedin
ci ve dokuzuncu maddelerine tezyil olunmak üzere 
teklif ettiği kanunu tadilen kabul etti. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Reisi Namına Mazbata Muharriri 
Rize Rize 

Ekrem Ekrem 
Kâtip Aza 

Kocaeli 
İbrahim Ahmet Haindi 

Aza Aza 
Bolu Bitlis 

Cevdet Abbas Muhittin Nami 

Hükümetlin Teklifi 
14 Eylül 1340 tarihli Tayinat ve Yem Kanunu

nun yedinci ve dokuzuncu maddelerine tezyil oluna
cak f ıkaratı kanuniye müsveddesi. 

Madde 1. — Tayinat ve Yem Kanununun yedin
ci maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir. 

Emrazı sariye ve müstevliyeniin tehdit veya zuhu
runda kıtaat ve müessesat ve teşkilâtı sairei askeri
yeye mensup efrat ile bunlardan esip veya terhise ta
bi bulunanların ve eşyalarmın ve. imaketgâhlannın 
tathir ve tebhiri için mahallin en büyük amiri aske
risinin tasdikine iktiran etmek üzere etibbayı askeri
yenin (bulunamadığı halde etibbayı mülkiyenin) gös
terecekleri lüzum ve miktara göre sabun- sarfolunur. 

Madde 2. — Kanunname! mezkûrun dokuzuncu 
maddesine fıkrai atiye tezyil edilmiştir. 

Emzarı sariye ve müstevliyenin tehdit veya zuhu
runda kıtaat ve müessesat ve teşkilâtı sairei askeri-
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yeye ırtensop efrat üe bunlardan celp ve sevk veya 
terhise tabi. bnluımıriftcını ve eşyalarının ve ikamet
gâhlarının tatbic ve. tebhiri için. ınahaHuL en büyük 
amii-i askerisinin tasdikine iktiran etmek, üzere etıb
bayı askeriyenin (bulunmadığı surette etıbbayı mül
kiyenin) gösterecekleri lüzum ve miktara göre odun 
rey a mahrakatı saire sarfotaaor. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi nesrinden itiba
ren meriyülicradır. 

M M f e & — tşl»fcanHftwicrasHwMuda#a«i M ^ 
Hye Vete»menKH»dur. 25 . 1 . 1341 

Başvekil ve.. Müdafaa! 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
ûabriye Vekitt 

tfeudclye VeMfc 
Şükrü Kaya, 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu §ükrii 
Zfcaat Vekili 
HasanEehmı 

Adliye Vekâleti Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 
Dabiüye Veküi 

M. Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa, Abdülkalik 
Nafıa Vekâleti Vekili 

Hnfaır Fehmi 
Ticaret Vekili 

ASL Genom 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
Vekâleti VekiM 

M. Cemil 
Encümenin TadUr 

14 Eylül Tarihli Tayinat ve Yem Kanununun Yedinci 
ve Dokııamctt Maddeler»* Tnffjl olunarak Sıkarak 

Kanuniye 

Madde 1. — Tayinat ve- Yem Kaımmmtra yedin
ci maddesine- fıkrai atiye tezyU edilmiştir. 

Emrazı sariye ve müstevliyeden tevakki için gö
rülecek, sıhhî lüzuma binaen kıtaat ve, müessesat ve 
teşkilâtı saa'rei askeriyeye mensup efrat ile bunlardan 
celp ve sevk veya terhise tabi bulunanların ve eşya
larının ve ikametgâhlarının tatbir ve tebhiri için ma
hallin en Büyüfe amjrr askerisinin tasdikine iktiran 
etmeli üzere etıbbayı askeriyenin* ({nritmamadiğf faal
de etf&Bwyr mülkiyemn^ gösterecelderâ lüzum ve- mik-
ini?a sjore £Mbuvıı sAfFotuııus. 

Madde. 2. — Kanunnamei mezkûmn dokuzuncu 
maddesine fıkral atiye tezyit edilmiştir : 

Emraza sariye ve raüstevtiyeden. terakki için gö
rülecek sıhhi lüzuma binana kıtaat ve müessesat ve 
teşkilata sokei aafceriyeye mfensua efrat tte bunlardan 
celp ve sevk veya, terhise tabi buhmanteran ve eşya
larının ve ikamatgâlaarımn tathir ve tebhiri için ma
hallin en büyük amiri askerisinin tasdikine iktiran et
mek üzere etıbbayı askeriyenin, (bulunamadığı suret
te mülkiyenin) gösterecekleri lüzum ve miktara göre 
odun veya mahrukatı saire sarfölunur. 

Madde 3. — Aynen. 
Madde 4. — Aynen. 
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Sıra Numarası : 125 

İDAREl UMUMtYEİ VİLÂYAT KANUNU MUCİBİNCE AZİL VE NASIPLARI VİLÂYATA MEVDU 
MALİYE MEMURLARINDAN BAZILARININ DOĞRUDAN DOĞRUYA VEKÂLETÇE TAYİNLERİ 
HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN GELEN (1/867) NUMARALI KANUN LÂYİHASI VE DAHİLİYE 

ENCÜMENİ MAZBATASI 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 24.2.1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet : 6/627 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince, azil 

ve nasıplan vilâyata mevdu malüye memurlarından 
bazılarının doğrudan doğruya vekâlet tarafından ta
yini hakkında Maliye Vekâletince tanzim edilen ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 2 Şubat 1926 tarihli içtimam-
da tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan ka
nun lâyihası ile esbabı mucibe mazbatasının musad-
dak sureti takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince va

ridat, muhasebe mümeyyiz veya başkâtipleriyle ka
za malmüdürieri memurini taliyedeın addolunarak 
şimdiye kadar memurini mumaileyhin vilâyetlerce 
tayin olunmaktadır. 

Bu şekli intihap ve tayinde alelekser isabet göste
rilemediği teftişat ve tecaribi adide ile tayyün etmiş
tir. Bundan başka memurini mumaileyhimin mahal
lince tayinleri hasabiyle sicilleri mahallinde tutul
makta olup, müstahdemini hazıra için de ehliyetle
rinden naşi bihakkın müstahakı terfi veya taltif olan
larla derecei tahsilleri itibariyle ahzı mevki ettikleri 
vazifede bulundurulmaları mahzurdan salim olma
yanlar hakkında hazinece esaslı bir fikir edinileme-
mektedir. Halbuki Meclisi Âlice peyderpey kabul ve 
tasdik Duyurulmakta olan varidat kanunlarıyle sair 
emsali kavanimn hazineye tahmil ettiği vazifenin aza
metini takdir ve ona göre mesaisini tanzim ile hide-
matı umumiyei devletin istilzam ettiği masarif kar
şılığının teminüne hadim tedabiri ifa ve icraya kadir 
kifayetli memurlara ihtiyaç pek katidir. Hazine, bu 
mühim vazifeyi ancak Maliye mektebinde tahsil ve 
tatbikat görmüş mücerrep ve faaliyetleri mahsus mal-
memurlan ile elyevm viîâyatta müstahdem bulunan 
memurini mumaileyhimden tetkik olunacak sicille

rine göre kifayetleri anlaşılacak müstahdemin ile ba-
sarabilir. Mülhakattan Maliye Tatbikat Mektebine 
celbedilmekte olan memurin adedinin senei atiyeden 
itibaren tevsii ve varidat ve umuru muhasebe işle
riyle alâkadar olacak memurin maaşatının haddi ki-
fayeye ibîağıyle bu kadroların ve miinhalâtm ' pey-
der pey Maliye Mektebinden neş'et edecek efendi
lerle imlâsı maslahatan ve hazinenin muvaffakiyeti 
noktai nazarından derecei vücuptadır. Ancak, me
murini mumaileyhimin hakkı intihap ve tayinleri vi
lâyete ait oldukça hazinenin varidat hususunda is
tihdaf eylediği gayenin senelerce istihsali mümkün 
değildir. Teşkilâtı atîyede malmüdürlerinin münhası
ran varidattan mesul bir mevkie irca olunabilmesi 
için alel - umum kaza malmüdürlerinin ve vilâyat 
memurini maliyesinden varidat ve muhasebe müdür
leriyle mümeyyiz ve başkâtiplerin hazinece tayini ve 
bunlara ait sicillerin takibi zaruri görülerek bu esa-
satı cami olarak kaleme alınan lâyiha rapten takdim 
kılınmıştır. 

Türkiye Büyük MiMejt 
Meclisi 27.3.1926 

Dahiliye Encümeni 
80 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu mucibince, azil 
ve nasıplan vilâyata mevdu Maliye memurlarından 
bazılarının doğrudan doğruya Maliye Vekâleti tara
fından tayini hakkında Başvekâleti Celileden mevrut 
26 Şubat 1926 tarih ve (6/627) numaralı lâyihai ka
nuniye Encümenimizce havale buyurulmakla tetkik 
ve müzakere olundu. 

Maliye Vekili Hasan Beyefendinin huzurlariyle ce
reyan eden müzakerede ahiren Meclisi Âlice kabul 
edilen varidat kanunlarının tatbikini bihakkın temin 
edebilmek için malmemurlarının haiz olacakları evsaf 
ve liyakatin yüksek bir mertebede bulunması elzem 
ve zarurî olup bu gibi evsaf ve meziyatı haiz zevatın 
her tarafta mevcut bulunduğu da iddia edilemeyece
ğinden hükümetin bu baptaki esbabı mucibesi icabı 
hale muvafık bulunmuş ve Maliye Vekâletince tayin 
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edilecek memurin meyanına (tahakkuk şube müdür
leri) da ilâve olunmuştur. 

Ahiren Meclisi Âlice kabul buyurulan Memurin 
Kanunu işbu lâyihai kanuniyenin (2 ve 3) ncü mad
delerindeki ahkâmı cami bulunduğundan tekrarına lü
zum görühneyerek her iki madde tayyedilmiş ve lâyi
hai kanuniye şekli muaddelinde Heyeti Celileye arz 
ve takdim kılınmıştır. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde İzmir 
Mehmet Ata Ahmet Münir 

Kâtip Aza 
İzmir Tekfurdağı 
Kâmil . M. Faik 
Aza Aza 

Çorum Bozok 
îsmaiî Kemal Süleyman Sırn 

Aza Aza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi ibrahim 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Vilâyat memurini maliyesinden va

ridat ve muhasebe müdürleri ile muhasebe mümeyyu 
ve başkâtipleri resen ve kaza malmüdürlcri defterdar 
veya muhasebecilerin intihap ve inhasına müstenide? 
ve ledel icap doğrudan doğruya Maliye Vekili ta
rafından tayin olunun 

Madde 2. — Valiler madde! sabıkada muharrer 
memurin hakkında ancak kavait ve nizamatı mahsu-
sasına tevfikan ihtar, tekdir, kafi maaş gibi ceza
ları tatbik edebilirler. Bunların azil veya tebdillerini 
mucip sui ahval ve muameleleri görüldüğü takdirde 
esbabı mucibe! kanuniye dermeyaniyle Maliye Vekâ
letine iş'ar olunun 

VaKlerin gösterdikleri esbap, Maliye Vekâleti me
murin intihap komisyonunca kâfi görülmediği tak
dirde tetkikat icra ve iktizası tayin olunmak üzere ev
rakı vusul tarihinden nihayet bir ay, zarfında Şurayı 
Devlete tevdi ve telgrafla valilere malumat verilir. Şu
rayı Devletçe bu tetkikatın iki ay zarfında ikmali mec
buridir 

Madde 3. — Vilâyetçe azil veya tebdilleri inha 
olunan memurin hakkında Maliye Vekâleti tarafından 
bir ay zarfında vilâyata cevap verilmediği halde vali
ler mesuliyeti deruhte ile bunları azil ve alel ıtlak 

bekalannda asayiş ve inzibatı mahallice mahzur gör
dükleri memurini - Malîye Vekâletine derhal malu
mat verilmek şartiyle- işten elçektirmeye mezundur
lar. 

Madde 4. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır, 

Madde 5. —- Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 6. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 7 Şubat 1926 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

MUdafaai Milliye Bahriye Vekili 
Vekâleti Vekili İhsan Beyefendi 

M. Cemil imzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye VekiM Nafıa Vekili 
Hasan Hüsnü Behiç 
Maarif Vekili Ziraat Vekili 

Necati Beyefendi Mehmet Sabri 
imzada bulunmadı 

Ticaret Vekili Sihhiye ve Muaveneti 
Ali Cenani İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
Vilâyat Memurini Maliyesinden Bazılarının Sureti 

Tayinleri Hakkında Kanun 
Madde 1. — Vilâyat memurini maliyesinden vari

dat ve muhasebe ve tahakkuk şube müdürleri ile mu
hasebe mümeyyiz veya başkâtipleri resen ve kaza mal-
müdürleri defterdar veya muhasebecilerin intihap ve 
inhasına müsteniden ve Iede-I-icap doğrudan doğruya 
Maliye Vekili tarafmdan tayin olunurlar. 

Madde 2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu 
muvakkati onuncu maddesinin işbu maddeye muhalif 
olan ahkâmı mefsuhtur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

Muvazene! Maliye Encümeninin Tadili 
22 Nisan 1341 Tarihli ve 661 Numaralı Müzayede 
ve Münakaşa ve Ihalât Kanununa Müzeyyel Kanun. 

Birinci Madde — Müddeti iki seneye kadar olan 
Orman ihalâtından teminatı muvakkate akçesi bir se
nelik bedeli muayyenin yüzde yedi buçuğu ve iki se
neden beş seneye kadar olan ihalâtta yüzde onbeşi ve 
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beş senelikten fazla ihalâ&a .yüzde ellisi olarak alo»'. 
BedeH ihale müddeti kanuniyesi jarûada teminatı 

katiye ini mekadirin «ki misline iblâğ «lunur. 

tkinci Madde — Gerek müzayedeyi aleniye ve ge
rek .kapalı zarf usultyle yapılan eşcarı kaime müzaye
delerinin hitamında komigyoMu »»ahatslarmca haddi 
itidal -kararı ita olunduktan «»ura emri ihaleleri Zi
raat Vekâletinden bedelîstizan icra olunur. Tarihi is
tizandan itibaren ihalenin tasdiki bir ayı tecavüz ey-

> lediği takdirde anahaBî ktttn&yeBu ihalei katiyeye «a-
Iâhiyattardırlar. 

Üçüncü Madde — »aladaki mevat ahkâmma ria
yet ermeyen müteahhitler hakkında kanonun ^ekmn-

I ci maddesi ahkâmı tatbik »hmur. 
Dördüncü Madde — îşbu kanun neşri tarihinden 

i muteberdir. 

Beşinci Madde — İşbu kanunun ahkâmım icraya 
Ziraat Vekili memurdur. 

«.»>.. >m~t> . . * . . • 
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edilecek memurin meyanına (tahakkuk şube müdür
leri) da ilâve olunmuştur. 

Ahiren Meclisi Âlice kabul buyurulan Memurin 
Kanunu işbu lâyihai kanuniyenin (2 ve 3) ncü mad
delerindeki ahkâmı cami bulunduğundan tekrarına lü
zum görütmeyerek her iki madde tayyedilmiş ve lâyi
hai kanuniye şekli muaddelinde Heyeti Celileye arz 
ve takdim kılınmıştır. 
Dahiliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Niğde tzmir 
Mehmet Ata Ahmet Münir 

Kâtip Aza 
İzmir Tekfurdağı 
Kâmil M. Faik 
Aza Aza 

Çorum Bozok 
İsmail Kemal Süleyman Sırrı 

Aza Aza 
Kayseri 

Ahmet Hilmi İbrahim 
Aza 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Vilâyat memurini maliyesinden va

ridat ve muhasebe müdürleri ile muhasebe mümeyyiz 
ve başkâtipleri resen ve kaza malmüdürlcri defterdar 
veya muhasebecilerin intihap ve inhasına müsteniden 
ve ledel icap doğrudan doğruya Maliye Vekili ta
rafından tayin olunur. 

Madde 2. — Valiler maddei sabıkada muharrer 
memurin hakkında ancak kavait ve nizamatı mahsu-
sasına tevfikan ihtar, tekdir, kat'ı maaş gibi ceza
ları tatbik edebilirler. Bunların azil veya tebdillerini* 
mucip sui ahval ve muameleleri görüldüğü takdirde 
esbabı mucîbei kanuniye dermeyaniyle Maliye Vekâ
letine iş'ar olunur. 

Valilerin gösterdikleri esbap, Maliye Vekâleti me
murin intihap komisyonunca kâfi görülmediği tak
dirde tetkikat icra ve iktizası tayin olunmak üzere ev
rakı vusul tarihinden nihayet bir ay zarfında Şurayı 
Devlete tevdi ve telgrafla valilere malumat verilir. Şu
rayı Devletçe bu tetkikatın iki ay zarfında ikmali mec
buridir* 

Madde 3. — Vilâyetçe azil veya tebdilleri inha 
olunan memurin hakkında Maliye Vekâleti tarafından 
bir ay zarfında Vilâyata cevap verilmediği halde vali
ler mesuliyeti deruhte ile bunları azil ve alel ıtlak 

bekalarında asayiş ve inzibatı mahallice mahzur gör
dükleri memurini - Malîye Vekâletine derhal malu
mat verilmek şartlyle - işten elçektirmeye mezundur
lar. 

Madde 4. — tdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu
nun bu kanuna muhalif ahkâmı mülgadır. 

Madde 5. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 6. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 7 Şubat 1926 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafaai Milliye Bahriye Vekili 
Vekâleti Vekili İhsan Beyefendi 

M. Cemil imzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

M. Cemil Doktor Tevfik Rüştü 
Maliye Veküİ Nafıa Vekili 
Hasan Hüsnü Behiç 
Maarif Vekili Ziraat Vekili 

Necati Beyefendi Mehmet Sabrî 
imzada bulunmadı 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Ali Cenani İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 

Dahiliye Encümeninin Tadili 
Vilâyat Memurini Maliyesinden Bazılannın Sureti 

Tayinleri Hakkında Kanun 
Madde 1. — Vilâyat memurini maliyesinden vari

dat ve muhasebe ve tahakkuk şube müdürleri ile mu
hasebe mümeyyiz veya başkâtipleri resen ve kaza mal-
müdürleri defterdar veya muhasebecilerin intihap ve 
inhasına müsteniden ve lede-1-icap doğrudan doğruya 
Maliye Vekili tarafından tayin olunurlar. 

Madde 2. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanunu 
muvakkati onuncu maddesinin işbu maddeye muhalif 
olan ahkâmı mefsuhtur. 

Madde 3. — Bu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

Madde 4. — Bu kanunun icrasına Dahiliye ve Ma
liye Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Tadili 
22 Nisan 1341 Tarihli ve 661 Numaralı Müzayede 
ve Münakaşa ve Ihalât Kanununa Müzeyyel Kanun. 

Birinci Madde — Müddeti iki seneye kadar olan 
Orman ihalâtından teminatı muvakkate akçesi bir se
nelik bedeli muayyenin yüzde yedi buçuğu ve iki se
neden beş seneye kadar olan ihalâtta yüzde onbeşi ve 
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Jbeş senelikten -fazla ihaiâtta jriizde «Huri akmak almr. 
JBedeH İhale müddeti kamuljyesi gnrfmda temmatı 

katiye iuıjnekadûânaki mitiline iblâğ «lunur. 

tkinci Madde — Gerek müzayedeyi aleniye ve ge
rek Jkapalı zarf usultyle yapılan eşcarı kaime müzaye
delerinin hitanımda Jconûşycttu mafasuslarjııca ünddi 
itidal Jcaran ita olunriBktao «»ma emri ihaleleri Zi
raat Vekâletinden bedelistizan icra olunur. Tarihi is
tizandan itibaren ihalenin tasdiki Twr ayı tecavüz ey

lediği - takdirde .mMıaHî kaınişyaBu -maki Jratiyeye sa-
lâhiyattardırlar. 

tHjUncü Madde — Baladaki mevat ahkSmma ria
yet etmeyen mttteaiiiıifter faflâtında Jmıronan «efdera-
ci maddesi uhldmiı tatbik ̂ e4uner. 

Dördüncü Madde — l§bu iranun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Beşinci Madde — İşbu kanunun ahkâmım icraya 
Ziraat Vekili memurdur. 

».*•.. ı>m~ti 


