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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 1,40 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Avni Bey (Bozok) 

REtS — Efendim; celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI : 

REÎS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

Ellikinci içtima 

10 Şubat 1341 Sah 

| Birinci Celse 
I Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 

sa|bık hülâsası kıraat ve kabul olundu. Evrakı vari
d i ait oldukları mahallere havale edildi. Gümüşhane 
Mebusluğuna intihap edilen Cemal Hüsnü Bey hak
kında beşinci şube mazbatası kıraat ve kabul olun
du. 

Karahisarısahip Mebusu Ali Bey ile Ardahan Me
busu Halit Paşa arasında mütekevvin hadise hakkın
da Divanı Riyaset tezkeresi kıraat edildi. 

| Türkiye ile Yunanistan arasındaki vaziyeti siya-
siyeye dair Denizli Mebusu Haydar Rüştü ve bele
diye kanununun dördüncü ve 36 ncı maddelerine mü
teallik Mart 1316 tarihli şûrayı devlet tefsirinin tat
bik edilip edilmediğine dair Sivas Mebusu Halis Tur-
git Beylerin suallerine, Hariciye Vekili Şükrü Kaya 

ve Dahiliye Vekili Cemil Beyler tarafından verilen 
cevaplar istima olundu. 

Badehu âşârın ilgası hakkındaki kanun lâyihası
nın müzakeresine iptidar edildi. Bir müddet müzake
re cereyan ettikten sonra berayı teneffüs celse tatil 
olundu. 

İkinci Celse 
Refet Bey tarafından kuşat edilerek âşârın ilga

sı hakkındaki lâyihanın müzakeresine devam olundu 
ve neticei müzakerede mezkûr lâyihanın üç gün zar
fında tetkik ve iade edilmek üzere ziraat encümenine 
havalesi karargir oldu. 

Badehu şûrayı askerî lâyihai kanuniyesinin müza
keresine geçilerek birinci maddenin ilk fıkrası ay
nen kabul ve «A» fıkrası bir müddet müzakere olun
duktan sonra Çarşamba günü içtima edilmek üzere 
celse tatil olundu. 

REÎS — Efendim; zaptı sabık hulâsası hakkında 
mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası 
aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve onaltı re

fikinin; 18 sefer 1299 tarihli zabıtai saydiye nizamna
mesinin dokuzuncu maddesinin tadili hakkında tek
lifi kanunisi (2/449) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

I Tezkereler 

! 1 .— İstiklâl Harbi malûlini güzafının terfih ve 
ısdarına mütedair 24 Ağustos 1338 tarihli Kanunun 
tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/373) 

| REtS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
REİS — Mücadelei Milliye esnasında bilfiil ateş 

hattında hidematı sebkeden mebusandan bazı zevata 
kırmızı - yeşil kordelâlı harp madalyası itasına dair 
Divanı Riyaset kararları var okunacak : 

1. — Sabık ve lahit Gaziantep Mebusları Ragıp 
Beyle, Yasin ve Hafız Şahin Efendiler ve Malatya Me
busu Hacı Bedir Ağaya kırmızı - yeşil kordelâlı İs
tiklâl Madalyası itası hakkında Divanı Riyaset ka
rarı. 

Heyeti Umumiyeye 
Mücadelei Milliyede bilfiil ve fevkalâde hidematı 

sebkeden birinci devre Azayı Kiramdan Gaziantep 
Mebusu Ragıp Beyle Yasin ve Hafız Şahin Efendi-
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lerin ve Malatya Mebusu Hacı Bedir Ağanın mez
kûr hidematına mükâfatın kırmızı - yeşil kordelâlı 
İstiklâl Madalyası ile taltiflerine dair Gaziantep Me
busu ve Sabık Maraş ve Antep havalisi umum Kuv-
vayı Milliye Kumandanı Kılıç Ali Bey tarafından ve
rilen inha varakaları Divanı Riyasetin 10 Şubat 1341 
tarihli dokuzuncu içtimaında ledeltetkik, hakikaten 
şayanı takdir hidematı ve Mücadelei Milliye esnasın
da pek büyük fedakârlıkları görülen mumaileyhime 
kırmızı - yeşil kordelâlı İstiklâl Madalyası itası ten
sip edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin na
zarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

Kâzım 

REÎS — Efendim; Divanı Riyaset kararını kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

2. — Aksaray Mebusu Neşet Beye kırmızı - ye
şil İstiklâl Madalyası itası hakkında Divanı Riyaset 
kararı. 

11 . 2 . 1341 
Heyeti Umumiyeye 

Mücadelei Milliyede bilfiil hizmet eylediğinden 
naşi kırmızı - yeşil kordelâlı İstiklâl Madalyası ile 
taltifi hakkında Aksaray Mebusu Neşet Bey tarafın
dan muta takrir ile Ankara Mebusu Ali Fuat Paşa 
Hazretlerinin buna mütedair tastik varakası Divanı 
Riyasetin 10 Şubat 1341 tarihli dokuzuncu içtimaında 
ledeltetkik, mumaileyhin, harekâtı milliyenin bidayet
lerinde merkezi Gevye'de bulunan ve o zaman tama-
miyle cephe' olan İzmit Mutasarrıflığında bulunduğu 
sırada gerek cephenin takviyesi ve gerek livada dahi
lindeki isyanların teskini ve asilerin tenkili emrinde 
geceli gündüzlü çalışmış ve cephenin nokatı muhteli-
fesinde fiilen hizmet ederek asarı hamaset ve feda
kârı göstermiş olduğu anlaşılmış olduğundan kırmı
zı - yeşil kordelâlı İstiklâl Madalyası ile taltifi tensip 
edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arz olunur. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Divanı Riyaset kararını reyinize arz ede
ceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul e.'meyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — Sabık Kırşehir Mebusu Rıza Beye kırmızı -
yeşil İstiklâl Madalyası itası hakkında Divanı Riyaset 
kararı. 

Heyeti Umumiyeye 
Cephede bilfiil ateş altında ifayı hizmet ettiğinden 

kırmızı - yeşil kordelâlı İstiklâl Madalyasıyle taltifine 
dair Kırşehir Mebusu sabıkı Rıza Beyin telgrafı Di
vanı Riyasetin 10 Şubat 1341 tarihli dokuzuncu iç
timaında ledel kırae mumailyhin hakikaten bilfiil mü-
sademata iştirak eylediği ve Mücadelei Milliyeye fe-
dakârane ifayı hizmet ettiği anlaşıldığından kırmızı -
yeşil kordelâlı İstiklâl Madalyası ile taltifi tensip edil
mekte keyfiyet Heyeti Umumiyenin nazarı tasvibine 
arz olunur. 

Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Reisi 

Kâzım 

REİS — Efendim; Divanı Riyaset kararını reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen er kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Azayı Kiramdan bazı zevata mezuniyet ita
sına dair Divanı Riyaset kararı. 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kiramın hizaların

da muharrer müddetlerle mezun adleri Divanı Riyase
tin 10 Şu'bat 1341 tarihli dokuzuncu içtimaında ten
sip edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur. 

Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Reisi 

Kâzım 

Hazım Bey (Niğde) iki ay (Tabip raporuna müs
teniden.) 

Ali ŞeVket Bey (Giresun) iki ay (Tabip raporuna 
müsteniden.) 

Emin Bey (Tokat) iki ay (Tabip raporuna müste
niden.) 

Osman Zade Hamdi Bey (İzmir) Bir buçuk ay 
(Tabip raporuna müsteniden.) 

İbrahim Bey (Ertuğrul) İki ay (Tatup raporuna 
müsteniden.) 

Necati Bey (İzmir İki ay (Ta'bip raporuna müste
niden.) 

Mustafa Şeref Bey (Burdur) Temdiden üç ay (Ta
bip raporuna müsteniden.) 

Halil Fahri Bey (Siverek) Bir ay (Tabip raporuna 
müsteniden.) 
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Abidin Bey (Saru'han) Temdiden yirmi gün (Ta
bip raporuna müsteniden.) 

Şefik Bey (Trabzon) On gün (Tabip raporuna 
müsteniden.) 

Abdurrahman Şeref Bey (İstanbul) Temdiden bir 
buçuk ay (Tabip raporuna müsteniden.) 

Kâzım Hüsnü Bey (Konya) Temdiden bir ay (Ai
levî mazeretine binaen.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Mecliste 
ekseriyet yok. Mütemadiyen mezuniyet veriyoruz. 

REİS — Efendim; tabip raporuna müsteniden Di-
varça gelen şeyi nasıl kabul etmeyiz? Mecliste ekseri
yetimiz mevcuttur. Ankara'da mevcut olan azanın 
miktarı iki yüzü mütecavizdir. Mamafih Heyeti Âli-
yenin reyine muhavveldir. Reye arz ediyorum : 

Hazım Bey (Niğde) nin iki ay mezuniyetini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Ka'bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka'bul 
edilmiştir. 

Ali Şevket Bey (Giresun) un iki ay mezuniyetini 
ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Ka'bul edil
miştir. 

Emin Bey (Tokat) in iki ay mezuniyetini ka'bul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Osman Zade Hamdi Bey (tzmir) in bir buçuk ay 
mezuniyetini ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE 

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

A) MALİYE VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Maliye bütçesinin müzakeresine geçiyo

ruz, 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz Ve

kil Beyefendiden varidatı umumiyemize nispetle ta
hakkuk ve tahsil masrafları yekûnunu sormak istiyo
rum. Malumu âlileri varidatı devlet meyanında muh
telif şeyler vardır. Mahakim harçları, tapu harçları 
vesaire gibi. Bunların bir kısmını doğrudan doğruya 
kendi daireleri tahsil eder, orman idaresi tahsil eder, 
tapu dairesi tahsil eder, maliye dairesine yatırılır. 
Âşâr iltizam edilir ve böylece doğrudan doğruya tah-

îbra'him Bey (Ertuğrul) un iki ay mezuniyetini 
ka'bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Necati Bey (İzmir) in iki ay mezuniyetini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Mustafa Şeref Bey (Burdur) un temdiden üç ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Ka'bul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... 

Halil Fahri Bey (Siverek) in bir ay mezuniyetini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka'bul edilmiştir. 

Abid«'n Bey (Samban) in temdiden yirmi gün me
zuniyetini kabul, edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Şefik Bey (Trabzon) un on gün mezuniyetini ka
'bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Ka'bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

A'bdurra'hman Şeref Bey (İstan'bul) un temdiden 
bir buçuk ay mezuniyetini ka'bul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Ka'bul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kâzım Hüsnü Bey (Konya) nın temdiden bir ay 
mezuniyetini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
ka'bul edilmiştir. 

EDİLEN MEVAD 

| sil edilegelir. Fakat bilâvasıta devlet tahsildarları va-
i 
î sıtasıyle tahsil edilen vergiler vardır. Bunların masraf

ları nedir? Tahsil ettikleri paranın yekûnu nedir? 
Çünkü bizim bütçe üzerinde tetkikat yaparsak görü
lür ki, tahsildarlar ancak kendi mürettebatlarını tah
sile memurdur. Onun haricindeki şeylere memur edil-
mişlerse yanlış yapılmıştır. Vazifeleri haricinde işle 
meşgul olmuş oluyorlar demektir. Tapu, rüsumat, dü-

I yunu umumiye ki varidatı cibayetle meşgul ve Ma
liye Vekâletine mensupturlar. Bunlar bütçemizin mev
cut varidatının yüzde yirmisini almaktadırlar. Ma-
lumuâlileri 93 tarihli olan belediye kanunu mucibince 
belediyelere masraf olarak ancak varidatlarının beş
te biri ve muvakkaten öşrü tahsil edilmiştir. Tabiî her
halde Maliye Mütehassısı olmaya lüzum yok. Devlet 
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varidatım ci'bayet etmek için yüzde on masraftan faz
lası da fazla masraftır. Maliye Vekili Beyefendi al
dığımız parayı âdeta tahsil edenlere hasredecek şe
kilden kurtarıp başka bir şekilde, âşârda gördükleri 
hayır bir iş gibi yapamazlar mı? Ve âşârda olduğu 
gibi bunu da sağlam ve selim bir esasa rapt edemez
ler mi? 

ALİ BEY (Rize) — Siz söyleyiniz. 
VEHBÎ BEY (Devamla) — Bunu bendeniz dü

şünecek olsam buraya çıkmazdım. Ali Beyefendinin 
buyurduğu gibi Vekil Beyefendi «siz de böyle bir tek
lifte bulunabilirsiniz» diyebilirler. Her mebusun hak
kı teklifi vardır. Fakat teklif yapabilmek için onun 
vesaikini ve istatistiklerini de elde etmek lâzımdır, O 
istatistikleri ben elde etseydim ne Ali Beye ne de Ve
kil Beye sorardım. Maliye Vekâleti neşrederse -. ki 
ona imkân bulursa neşretsin şimdi neşretsin demiyo
rum - o vakit hepimizde Maliye Vekili Beyefendi ka
dar belki daha fazla ten'kit ve teklif yaparız. 

Onun için şimdi Vekil Beyden bu ciheti anlamak 
istiyorum. Böyle on bir milyon yedi yüz yetmiş dokuz 
bin lira kadar bir masrafla varidatı tahsil etmek 
kârlı bir iş midir? Bu, yüzde on bile zait iken, yüzde 
yirmiye varmaktır. Bilhassa bendeniz; Maliyenin ve 
rüsumatın ve tapunun cibayet ettiği varidat da büt
çeye dahildir. Onlar da mevzuübahis değildir. Bu ci
heti öğrenmek istiyorum. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaşlar 
kendinize bir elbise yaptırmak için kumaşı kolunuza 
atarsınız, bir terzi dükkânına gidersiniz, çağırırsınız 
terziyi, usta al şu kumaşı bana 'bir elbise dik dersiniz. 
Usta kumaşı eline alır seni ölçer. Kumaşı ölçer çıka
cak ve çıkmayacak der, bir şey yapar. Allah selâ
mettik versin bizim Muvazenei Maliye Encümenimiz 
bir terzi ustası kadar da beceriklilik gösterememiştir. 
(Handeler.) Dipsiz bir küfe kadar her yeri açık olan 
bir bütçede zemaim yapmaktan kendini alamamıştır. 
Arkadaşlar; gözleriniz önündeki bütçeye bakınız. Hü
kümetin teklif etmediği zema'imi Encümen yapmıştır. 
Acaba bu sahaveti nerede buldular? Bir memhadan 
testi dolduracaksınız. Merribaı kurutmaya çalışmaz
sınız. Arkadaşlar; bir kere o membaı o pınarı göz-
önüne alınız. Esnaf ne haldedir, tüccar ne halde, köy
lü ne halde? Bir defa bunları gözönüne almalı, esnaf 
(bitmiştir arkadaşlar. Ufak esnaf orta esnaf tamamen 
ezilmiştir. Hâlâ bir türlü yoluna konulamayan temet
tü vergileri, icar pahalılığı vesaire vesaire ufak esna
fı tamamen bitirmiştir. Bir kere kendilerini dinleyi
niz, dertlerini deşin. Ne ihtyaçlar ve ne zaruretler, 

ne şikâyet karşısında kalacaksınız. Böyle rastgele 
yapılan zemaim halkın kalbinde derin cerihalar, de
rin iniltiler işittiriyor. Arkadaşlar on para zam eder
ken, on defa elleriniz titremeli. Bilmelisiniz ki on pa
rayı kazanmak için on tane nasırlı parmak on saat 
çalışıyor da bunu istihsal edemiyor. Esnaf bu halde 
köylünün hali şüphesiz daha acıklı, daha fecidir. Bir 
kaç seneden beri hasılat meydanda bu sene kışta bir 
avuç tohum atılamamıştır. İlkbahar yağmurlu gider
se belki telâfi edilebilir. Bu memlekette, Anadolu yay
lasında kış tohumu atılmadıkça mezruatın feyzi o ka
dar memul değildir. Ahvali ziraiye böyle, esnafın hali 
böyle... 

Tüccarın haline gelince : Belki işitiyorsunuz pek 
dehşetli bir para buhranı vardır. Bu pek taibiîdir. El
bette ithalâtıyle ihracatı arasında altmış milyonluk bir 
tüfavvüt bulunan bir memlekette para buhran'ı bulun
mazda, o memlekete para mı akar arkadaşlar; bun
lara rağmen rast gele zemaim yaparsak bunun neti
cesi ne olacaktır? Bir adam tasavvur ediniz ki boyuna 
kcsesindeki parayı sarf ediyor. Geliri, giderinden çok 
azdır. Bunun neticesi nedir? (İflâs sesleri) Memleketin 
istihsalâtı hakkında kısaca bir şey arz edeyim. Vaktiy
le Erzurum gibi dört yüz bin küsur koyun satan bir 
güzel memleket; bugün dört, beş bin koyun çıkara
mıyor. Vaktiyle Cerlıan, ipek istihsalâtının yüzde al
tısını yetiştiren yeşil Bursa, bugünkü para ile altmış 
milyon lira raddesinde memlekete para ithal ederdi. 
Halbuki bugün üç, üç buçuk milyon liralık ancak ipek 
istihsal ediyor. Hayalâta kapılmayalım, memleketin" 
istihsalâtı bu kadar düşmüştür. Nikbin değil misin? 
Çok nikbinim. Bunu arz edeceğim. İşin içerisindeyim. 
Bugün ticaretin yüzde otuz, otuz beşi Türkler eline 
geçmiştir. Cenabı Hakka hamdederim Göğsüm kaba
rıyor, bunun için istihsal artıyor, fakat çok ağır artı
yor. 

Memleketin istihsal kuvveti, bu halde, ticareti bu 
halde, ziraati bu halde iken, zemaim yine zemaim, 
bu zamlar tohum bedeline mi, fabrika için mi? Ha
yır; memur maaşına. Arkadaşlar; her memurun maa
şına zam ettiğiniz on paranın on gün yüzü görülecek
tir. Arkadaşlar; verdiğiniz bu on- para o günden son
ra dışarıya gidecektir. O; tül ve danteleya verilecek
tir. Sokaklarda gördüğünüz o tül ve dantela tufanı 
bütçe fazlasından başka bir şey değildir. Görüyorsu-
nuzki, her devlet masarifini tenkis için çalışıyor, ça
balıyor. Biz neden tenkis etmiyoruz acaba neden tez
yit ediyoruz? İngiliz lirası gibi adeta her sene artan 
bütçeler vardır. Orada her sene artan maaşlar vardır. 
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Ingjiliz lirası dokuz yüzü buldu bir türlü inmiyor, maaş 
da jyüz iken üç yüz, üç yüz iken dört yüz, oldu. Eli
nizdeki bütçelerde bunları görürsünüz, bunu nereden 
ve ikimin kesesinden zam ediyorsunuz? Rica ederim. 
Bendenize kalırsa bütçeyi münakaşa etmektense tek
rar i Muvazenei Maliye Encümenine iade edip varida-
tımjızı gözönüne getirerek yeniden bir bütçe getirme-
lerijtıi teklif eidyorum. (Aman aman sesleri) 

|ZEK!İ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arkadaş
lar;! Maliye Vekili muhteremi Beyefendinin burada 
geçjen gün bendenizin tenkitlerime cevap verirken bir 
beyanatı vardı. Bendeniz evvelemirde bunun hakkında 
söyleyeceğim. Bu beyanatı matbuatta gördüğüm üze
re pümüşhane Mebusu, Türkiye nüfusu umumisini 
üç |milyon olarak telâkki etmiş deniyor. Halbuki emir 
berkkstir. Bendeniz Türkiye nüfusu umumisini hiç bir 
vakit üç milyon olarak telâkki etmedim. On milyon 
telâkki ettim ve inşallah daha fazladır. Çünkü elimiz
de (sağlam istatistik olmadığından tahminen on milyon 
dedim. Yalnız üç milyon demekliğime saik; Türkiye 
nüflusu umumisi on milyon takdir edildiği takdirde 
buıjıun altı milyonu ünas ve bir milyonunun da çocuk
lar | ve fakirler olduğunu tahmin etmiş ve müstahsil 
ku\keti 3 milyona indirmiştim. Yani 150 - 160 mil
yonluk bütçenin bu üç milyon nüfusun omuzunda ol
duğunu göstermek için idi. Buna başka türlü mana 
verilmemesini rica ederim ve bunu memurine taksim 
ediyorken sekiz köylü efendimiz, bir memur besliyor. 
deriıiştim ki hakikaten sekiz köylü efendimiz bir mc-
mui" besliyor. Bu nazariyeyi bu taksimata göre yap
mıştım, 

punu böyle geçtikten sonra Maliye Vekili Beye-
fenjdiye memleketin menafii iktisadiyesine ait ve dai-
rei [vekâletine müteallik olan kibrit meselesini arz ede-
ceğjim. Bir marttan itibaren tatbik edilmek üzere He
yeti Celilenizin vermiş olduğu salâhiyet üzerine Ma
liye! Vekili bir kibrit inhisarı kabul etmiştir. Bir mart
tan! itibaren tüccarın antrepolarında bulunan kibrit
leri! müsadere edecek ve kendi kibritlerini Türkiye'nin 
herjhangi bir aksamında bulunacak olan antrepolardan 
yüier paraya satacaktır. Yalnız orta yerde bir mesele 
vardır ki, bunda tüccarın hukuku düşünülmemiştir. 
Vilayatı şarkiyenin vaziyeti coğrafiyesi ve iklimi na
zar̂  itibare alınmamıştır. Trabzon'da, Samsun'da ve-
sahf yerlerde bir çok kibrit depoları vardır. Buna kar
şı İ l ali ye Vekâleti «ben altı ay yahut dokuz ay evvel 
kibjritler için lâzım gelen beyannameyi neşrettim ilân 
e'ttijrn. Bir marttan itibaren inhisar tatbik edilecektir. 
Siz elinizde kibrit bulundurmayın» demiştir. Maliye 

Vekâletinin bunda da halk'kı vardır. Bununla beraber 
tüccar, halkın ihtiyacına kâfi gelecek kibritleri de bu
lundurmayacak mıdır? Tabiî bulunduracaktır. 

Efendiler; yalnız Trabzon'da, Erzurum'da veyahut 
Samsun'da depo edilen miktar karın kesretinden do
layı bir yere sevk edilip satılamamıştır. Bugün eşyayı 
ticariye hiç bir yere gitmiyor. Kendileri bize müracaat 
ediyor, biz de bu müracaat üzerine Heyetli Hükümet
ten rica ediyoruz ki Avrupa'dan cefbetmiş oldukları 
«orijinal» fatura üzerine eğer Avrupa'dan celbetmiş-
lerse - ki zannetmiyorum daima istanbul'dan alırlar» 
o fatura üzerine yalnız ticaret verilmesin, tüccaran ti
caret de istemiyor. Kendi muhitlerine kadar ücreti 
nakliye okturuvasını tediye ederek Hükümet veyahut 
şirket bunları mübayia etsin yoksa müsadere cihetine 
gidilmesin. Son derece mutazarrır olurlar bunu rica 
ediyorum. 

İkincisi geçen defa tenkidatımda arz ettiğim veç
hiyle İslâm tüccarlarına Osmanlı Bankasının ve diğer 
ecnebi bankalarının göstermiş olduğu birtakım müş
külât vardır. Tabiî bundan Maliye Vekâleti haberdar
dır. Lâkin bunun önüne geçmek için, ne gibi tedalbir 
ittihaz edilmiş olduğunu sordum. Maliye Vekili Bey 
cevap vermediler. Halbuki Beyefendiler, Osmanlı 
Bankasını biliyorsunuz. Bu bankanın suiistimali yü
zünden eğer memlekette tş Bankası vesaire gibi ban
kalar açılmazsa idi her yerde hayati ticariyemiz açık 
söylüyorum sönecekti. Ben dağdaki eşkiyayı bundan 
daha haklı görüyorum. Niçin? O hiç kimseden çekin-
meyerek dağa çıkmış ve Hükümet onu tuttuğu yerde 
daima öldürmeye mecburdur. Eşkiya orada tüfeği
nin ucu ile istediğini soyar. Fakat medeni bir şehir
de banka soygunculuğu ancak bu kadar olabilir. 

Bakınız size izah edeyim. Bu sene Erzurum'a git
tiğim zaman, Erzurum Mebusu Muhteremlerini işhat 
ediyorum, banka yüzde dokuz faizle para veriyor. 
Senede dokuz kuruş alıyor. İyi, fena değil. Fakat bir 
aylık kredi açıyor. Üç aylık değil efendiler; yüzde bir 
komisyon istiyor. Senede oniki ay var, oniki dokuz 
daha yirmibir; bunun faizi peşin olduğu için altmış 
para da o, oluyor, yirmiiki buçuk. Senede onsekiz ile 
biri bir para verirse, ona muhtekir diyoruz. Bankaya 
ne diyelim. Efendiler; eğer halk ve tüccarımız ihtiya-
catı ticariyesini, hayatı iktisadiyesini temin etmek için 
bankaların yardımına muhtaç ve bankaların bu soy
gunculuğuna karşı hükümetimiz de bizi müdafaa et
mezse bizim hayati iktisadiyemizin inkişafı için bir 
felâkettir. Maliye Vekili Beyefendiden rica ederiz, 
bu hususta lâzım gelen teshilâtı yapması için banka-
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lar üzerinde teşebbüsatta bulunarak yardım etsin
ler. 

Bankanın bunu yapmasındaki başlıca saik nedir? 
Bankanın müdeti bitmiştir. Banka bu tazyik altında 
kendi sermayesini düzsün. Güya Türkiye'de ondan 
başka banka olamazmış gibi halkı tazyik ederek Hü
kümet üzerinde fazla bir nüfuz peyda ederekten 
amal ve arzusuna muvafak olsun. Ben zannediyo-
rumki, Hükümetimiz bu hususta daima basiretkârane 
hareket ettiği için bu gibi şeylere meydan vermeye
ceğine eminim. 

Sonra maşlar meselesi: Bendeniz Maliye bütçesin
de fazla bir şey görmedim. Geçenlerde bir hesap yap
mıştım. Kadroları yukarıdan aşağı tespit etmiştim. Ge
çen gün Maliye Vekili Beyefendi bizi irşat ettiler. 
Bir erkâm yanlışlığı olarak Maliye bütçesinde, 1 670 
küsur fazlalık görmüştüm. Halbuki bundan bin ade
dinin yanlış olduğunu görerek tashih ettim. Bu sene-
ki bütçemizde (604) rakamı mevcut olduğunu anla
dım. Gerek dahilde, gerek Anadoluda geçen seneki 
bütçemize nazaran bu sene 604 efendi fazla olduğu 
görülüyor. 

Yalnız çok dûn kalmış bir - iki mesele nazarı 
dikkatini celbetmiştir. Bunu da bir vicdan borcu 
olarak söylemek mecburiyetindeyim. Meselâ; Muha
sebatı Umumiye Müdürü, İstanbul bütçelerini tetkik 
ettim. Maaşını altın para yetmişbeş lira olarak gör
düm. Şimdi yine baktım yetmişbeş lira maaş alıyo
rum, tabiî kâğıt para. 

RASÎH EFENDİ (Antalya) — Rüşveti kelamiye 
Zeki Bey; 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Buna ihtiyaç yok 
efendim. Hükümetten bir şey istemiyorum. Velhasıl 
burada iki müdür buldum. Efendiler bu iki müdürün 
istanbul'da yetmişbeş lira maşı aslileri olduğunu ve 
şimdi de aynı maaşı almakta olduklarını gördüm. Şu
nu anladımki, Türkiye'de maaşına zam edilmeyen 
altını kâğıda tebdil etmiş bu iki müdüriyetten fazla 
bir şey görmedim. Bu da pek dûndur. Bu iki haki
kati söylemek isterim. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Muhte
rem arkadaşlar; 18 Nisan 1338 tarihli bir kanunu
muz vardır. Bu kanun, bir dafaya mahsus olmak üze
re mükellefiyeti nakliyei askeriye vergisidir. Bu; ku
ra ahalisi için 50 kuruş, şehir ve kasaba ahalisi için 
100 kuruş maktu, bir de bunun nispî kısımları var
dır diğer vergilere köylerde, 10, şehirlerde 20 kuruş 
zam etmiştir. Kanunda teadül şart olduğu için bazı 
şehir ve kasabalarda emlâk ve akarı olmayıp sırf pa

rasında tutunlar, ağniya kısmı temettü vergisiyle az 
mükellef olduklarından diğer emlâk ve akar sahip
leri veyahut sermayesi meydanda bulunan esnafın 
verdikleri temettü vergilerine teadül ettirmek üzere 
ayrıca da bir zam vardır. 

Ticaret odalarından, belediye dairelerinden, muha
sebeden intihap ve tayin edilecek komisyon marifetiy
le bu vergi tarh edilecektir. 

Malûmuâliniz 23 Nisan 1340 tarihinde bir kanun 
kabul etmiştik. O kanun mucibince İstanbul'da bu
lunan mükellefin de bu vergiye tabi olsunlar denil
di. Bu kanun neşredildikten sonra Maliye Vekâleti 
bu kanunu tatbike başlayınca - sermayedarların ser
mayesinden istifade eden bazı gazeteler - bir itiraz tu
fanı kopardılar. Bu vergi olamaz, fazladır, ahali bu
nu veremez velhasıl bir takım itirazatta bulundular. 
Bu itiraz üzerine Maliye Vekâleti - Muvazenei Ma
liye Encümeninin de ikrar ettiği veçhile - bu işi gev
şetti. Muvazenei Maliye Encümeni bu sene İstanbul* 
da alınacak olan bu vergiyi 300 bin lira tahmin edi
yor. 

Beyefendiler; biliyorsunuz ki Anadolu'da yüzde 
kırk verdik. Köylünün elinde bulunan bir tane mer
kebi vergi olarak verdik. Her şeyi verdik, her tür
lü tekalüfü verdik, istanbul'da bulunan zenginler, ser
mayedarlar buna iştirak etmediler. Bunlar nazarı dik
kate alınarak bu kanun vaz edilmiştir. Binaenaleyh 
bu kanunun herhalde şiddetle tatbik eilmesi lâzım ge
lirken Maliye Vekâleti bu hususta müsamaha göster
miştir. Ben şöyle tahmin ediyorumki, İstanbul'da as
gari biner lira verecek beş bin tane tüccar vardır. 
Bu hesapla beş milyon lira para almak mümkündür. 
Bunun neticesi olarak bihakkın Maliye Vekâletinden 
soruyorum: Bu kanun mucibince istanbul mükellefini 
üzerine gerek nispî, gerek maktu olarak tarh edilip tahak
kuk ettirilen vergilerin miktarı neye baliğ olmuştur ve bu 
komisyon bu ana kadar tahakkuk muamelâtını ikmal 
etmiş midir? Tarihi inikatından beri bu hususta ko
misyona kaç kuruş masraf edilmiştir? Sonra tahak
kuk eden bu vergiden ne kadarı tahsil edilmiştir? Bu 
ciheti sual ediyorum. 

Sonra Maliye Vekâleti bütçesini tetkik ederken as
kerî fabrikalarına sermaye olarak 1340'ta bir milyon 
lira, ecnebi mütehassısları için bir milyon, âşâr his-
sei ianesi için bir milyon, Ankara Şehir Emanetine 
yarım milyon, bazı mahallerin su yollarına 70 bin, hü
kümet konaklarının inşaatına (300) bin, eytam san
dıklarına olan borçlardan dolayı da dört yüz bin ki; 
ceman üç milyon dört yüzyetmiş bin lira ediyor. 
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Maliye Vekâletinin bütçesi yekûnu (10 886 279) 
liradır. Masarifatı da dört milyona kariptir. Bunu ten
zil ettiğimizde (6 886 279) lira kalır. Şimdi 1340 büt
çesinden bu masarifi tenzil ettiğimizde iki milyon se
kiz yüz bin lira fazla tahsisat istiyor ki bu fazladır. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Az istiyor, 
a4; 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Maaşat 
hususunu hepimiz biliyoruz. Herkesin kifaf miktarı 
maaşatına zammiyat icra edilmek lâzımdır. Memur
lar için tabiî bazı yerlerde tevazün kabil değildir. İs
tanbul, Ankara, İzmir, Konya gibi (Konya hariç) 
(hepsi sesleri) pahalı memleketlerde hakikaten me
murlar sıkıntı içindedir. Bazı memleketler vardır ki; 
hakikaten zahiresi, odunu vesairesi ucuzdur. Fakat 
bunu tefrik ederek, memleketin bir tarafında bir ne
vi, diğer tarafında başka maaş vermek imkânı yok
tur. Onun için memurların maaşatına olan zamaim 
için bendeniz itiraz etmiyorum. Yalnız memumurin 
maaşatına vâki olan zemaim iki milyon lira tutmu
yor. Halbuki bu fazla zemaim nereden ileri gelmiş
tir? Onu da Maliye Vekilinden sual ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim 
elimizdeki bütçede şimdi arz edeceğim mesele hak
kında bir faslı mahsus olsaydı buraya çıkmaz, fasıl
ları müzakeresinde arz etmek isterdim. Fakat bunu 
göremediğim için söz almaya mecbur oldum. Malu-
mttâliniz Meclisi Âliden bir mahsubu umumî kanu
nu çıktı. 

! MÜKERREM BEY (İsparta) — Düyunu Umu
miye bütçesinde vardır. 

: SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Madem
ki o bütçede vardır. Şu halde sözümü o bütçede 
söylemek üzere geriye terk ediyorum. 

REİS — Buyurun Muhtar Bey; 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Vazgeçtim efen

dim. 
! HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Muhterem 

arkadaşlar bütçe mülâhazası ile söylenen sözlerin 
aşağı yukarı yarısı memurin maaşatına münhasır ka
lıyor ki memurin maaşatının azlığından veya çoklu
ğundan bahsolunduğu halde bugünkü maaş takdiri 
usulünün muvafık olup olmadığı hakkında hiç kim
se söz söylemedi. Halbuki bugünkü maaşların sure
ti tevzii gayet adalete münafi bir şekildedir. Malu
muâliniz maaş iaşeden gelir. İaşe tabiî en kaba şek
liyle ekmek meselesi demektir. Memurların ekmek 
meselesi düşünülünce memurların mücerret veya ço
luk çocuk sahibi olup olmadıkları nazarı dikkate 
alınmak lâzımdır. 

Malumuâliniz Harbi Umumiden evvel müreffeh 
zamanlarda dahi Avrupa'daki hükümetler, hatta 
memleketimizdeki ecnebi şirketler dahi memurları
nın, aileleri olup olmadığı veya bekâr olup olmadık
ları esası üzerine maaş takdir ederlerdi. Halbuki 
bugün fevkalâde bir müzayikai iktisadiye dahilinde-
yiz. O zamanda nazarı dikkate alınan bir şey bugün 
evleviyetle nazarı dikkate alınmalıdır. 

Bendeniz bu seneki bütçede Hükümetin maaşla
rı bu esas üzerine takdir edip tespit edeceğini zan
nediyorum. Fakat maatteessüf böyle olmadı ümit 
ediyorum ki Maliye Vekâleti Celilesi gelecek sene
den itibaren tetkikat yapar ve memurların fimabaat 
bekâr veya evli, çoluk çocuklu olup olmadıklarını 
tetkik eder ve ona göre tanzim eder. 

Malumuâliniz Hükümetimiz beyanında, mevkii 
iktidara geldiği vakit program olarak okuduğu esa-
satta, en ziyade nazarı dikkati calip olan cihet teksi
ri nüfusa ve ondan sonra çocuk hastalıklarına ve 
nüfusun tezayüdüne matuf olan nokta idi. Halbuki 
çocuklar gökten zembille inmez. Bu cihete mütevec
cih olan tedbirler nazarı dikkate alınmalı, tatbik 
edilmeli. Eğer Hükümet kendi memurları hakkında 
nüfus esasını nazarı dikkate alırsa ileride mesai ka
nununda da aynı esası kabul ederiz. Şirketler nez-
dinde, hususi müessesatta çalışan adamlara verile
cek yevmiye ve maaşları aynı esasa tevfik ettirmiş 
oluruz ve bu suretle gayede esası temin edilmiş 
olur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
Maliye Vekili Beyefendiye birkaç sual sormak iste
rim. Evvelen İstanbul Maliye Hukuk Müşavirliği 
nezdinde kaç tane dava vekili vardır? Istihlâsı mü
teakip ne kadar davaya vaziyet edilmiştir? Yani ne 
kadar dava vardır ve bu davaların ne kadarı ruiyet 
edildi? Elyevm ne kadar derdesti ruiyet dava var
dır? Tahsil edilen mebaliğin yekûnu nelerden iba
rettir? Ve bu hukuk müşavirlerine senevî verilen 
miktarın yekûnu neden ibarettir? Bu husus hakkın
da Heyeti Celileyi tenvir buyurmalarını rica ede
rim. Çünkü birçok daavinin uzun müddet intaç edil
mediği ve takip edilmediği hissî hâsıl olmuştur ve 
bu hususta hukuku milliyenin siyaneti sadedinde ga
yenin muhassalasını anlamak istiyorum. İkinci nok-
tai esasiye: Hazineyi hassadan müdevver birtakım 
emlâk vardırki, bunlar emlâkî milliyedir. Türkiye' 
nin, Türklerin malıdır, Devlet malıdır. Bunların 
siyanet ve muhafazası hakkında tahkikatı kâfiyede 
bulunmuşlar mıdır? Ne gibi tedabir ittihaz etmişler -
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dir? Hüsnü idare edilmediğine dair ihbarat vardır. 
Binaenaleyh zatıâlileri bu mesele ile meşgul olmuşlar 
mıdır ve bu emlâk elyevm tahtı siyanet ve hirasette 
midir? 

Üçüncü nokta havale işleridir. Bu mütalâaı 
umumiyedir. Sual mahiyetini haiz değildir. Birçok 
yerlere havale veriyor ve bu havaleler ayrıca tediye 
edilmiyor ve bu yüzden senenin en çalışılacak za
manlarında, en mühim işlerin neticeleneceği zaman
da havale yüzünden birçok teşebbüsat akim kalıyor. 
Heyeti Celile bunu bilir ve görmüştür ve takdir 
eder bu devrei tatiliyede herhangi bir yere gitti isek 
havale derdi ile karşılaştık. «Havale gelmedi, havale 
gelmedi» en büyük dert, en büyük ıstırap budur. 
Arkadaşlarımızın da iştirak ettiği üzere mademki 
para vardır ve tahsil edilmektedir. Bunu bir intiza
ma rapt etmek «terezöreri» dedikleri devletin banka 
muamelatı meselesini halletmek lâzım gelir. Madem
ki varidat var pekâlâ herhangi bir ferdi müessese ile 
anlaşarak veyahut başka tedbir bularak bendenizin 
hatırına gelmiyor. Tedbir bulmaya aczim manidir. 
Yalnız hissediyorum. Halk da benimle beraber his
sediyor. Hakikaten bu havale meselesi büyük dert
tir. Buna bir çare bulunabilir, hallolunabilir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Havale zaten 
emrazdan biridir. 

BESÎM ATALAY BEY (Aksaray) — Açık oldu
ğundan bütçe ödenemiyor. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Binaen
aleyh buyurdukları gibi bütçe açığı bir mütalâadır. 
Zannediyorumki, hazine meselesi de «terezöreri» 
muamelâtı bir parça intizam esası üzerinde çalı
şılırsa ve bu esasa bir parça daha atfı ehemmiyet 
buyurulursa bendeniz öyle zannediyorumki, memle
ketimizin 1341 senesi zarfında atması lâzım gelen 
birtakım hayırlı adımları daha sehil ve daha seri bir 
surette atılması imkânı hâsıl olacaktır. 

Dördüncü bir noktayı da nazarı âlinize arz ede-
rimki o da: Birtakım memurlar? Meselâ Rüsumat 
Müdürü Umumisi muhtelif müessesatta aza imişler. 
Meselâ: Banka azası imişler. Acaba böyle midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângın) — Hayır hiçbir yerde. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Teşek
kür ederim. Mâruzâtım budur. Tenvirini istirham 
ederim. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; ufaklık, 
kâğıt paraların tebdili için Heyeti Celileniz bir ka
nun kabul etmiş ve Hükümet de tatbik etmek için 

emir vermiş. Fakat intaç edilmedi ve bilhassa orta
lıkta ufak para buhranı vardır. Maliye Vekili Bey 
bendenizi lütfen tenvir buyursunlar. Bu ufaklıklar 
ne zaman çıkıyor ve neticesi ne zamana kadar alına
caktır. 

Efendim; bu defa bendeniz gezerken mal mü
dürlerinin intihabındaki bazı mahzurlar nazarı dik
katimi celbetti. Zannederim şimdi usullerimize na
zaran mal müdürleri doğrudan doğruya defterdar
lar tarafından tayin ediliyormuş. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Defterdar
lar inha eder, valiler tasdik eder. 

HALİT BEY (Devamla) — Yani burası yapmı
yor, valiler yapıyor. Hasan Fehmi Bey zamanında, 
Maliye Vekâletince tayinlerine dair bir kanun gel
mişti. O kanun ortadan kayboldu. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Dahiliye Encü-
menindedir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — İntaç edilmesi. Ben
deniz mal müdürlerinin Maliye Vekâletinden tayi
nine taraftarım ve bunu birçok dinlediğim mahzur-, 
kra binaen arz ediyorum. Onun için Maliye Vekili 
Beyin bu meseleyi tekrar esaslı surette nazarı dikkate 
almalarını rica ederim. Malumu âliniz bizim bilhassa 
hariçte tahsil memurlarımızın başına mal müdürleri 
vardır. Bunların hüsnü intihap edilmesi, varidatın hüs
nü cibayeti ve sarfiyatın kavanin ve nizamat daire
sinde olması için tabii mühim amildir. Onun için 
mal müdürlerinin intihabında dikkat ve itina lâzım
dır. Bu hususta Maliye Vekilinin nazarı dikkatlerini 
celbederim. 

İkincisi, mal müdürlerinin maaşları ne esas üze
rinden veriliyor? Bendenizin vilâyetim dahilinde se
kiz tane kaza vardır. Bir mektula da vekâletin nazarı 
dikkatini celbetmiştim. Meselâ : Bir kazanın 45 bin nü
fusu var. Takriben 120 bin lira kadar varidatı var. 
Bu kazanın mal müdürünün maaşı 1200 kuruş diğer 
tarafından on beş bin, belki otuz bin lira varidatı fazla 
olan ve nüfusu da biraz fazla bulunan bir kazanın 
tahsildarının maaşı 1 200 kuruştur. Nasıl olurda bir 
kaza mal müdürü ile tahsil memurunun maaşı bir 
oluyor? Bir iki kazanın varidatı fazla olduğuna göre 
bunun maaşı tasildardan yüksek olmalıdır. Bu sene 
Encümen en aşağısını 17,5 lira yapmış, Tezyit etmiş, 
sonra her halde ne esas üzerine yapılıyorsa bunu 
nazarı dikkate almalıdır. Meselâ Cide kazasının 37 
bin nüfusu vardır ve bu kazanın mal müdürünün 
maaşı beri tarafta 50 bin nüfuslu ve yariatı da belki 
iki misli olan kazanın mal müdürünün maaşından 
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fazladır. Kıdem ise daha kıdemlidir. Onun için öyle 
zahnediyorumki, vekâlet salâhiyeti defterdarlara veri
yor ve bunu defterdarlar yapıyor. Mahiyetini bilmi
yorum. Bu mahzura nazarı dikkatinizi celbederim. 
Sonra efendiler; heinpiz tastik buyurursunuz, doğ
rudan doğruya varidatı cibayet eden memurların 
mjaaşı fazla olmalıdırki suiistimal vesaire olmasın. Bu 
sejne Muvazenei Maliye Encümenin kabul buyur
duğu esas kadrolarda piyade tahsildarlarının maaşı 
sekiz liradır. Ben memurların azlığı, maaşların çok
luğu esasını, prensibini kabul etmişimdir. Binaena
leyh bilhassa bu varidatı cibayet piyade tahsildarı 
sekiz lira ile, yani 35 lira ile çalışır mı? Dağda, taş
ta her tarafta geziyor. Onun için tahsildarlar hak
kında bir çok şikâyetler dinledik. Bu kürsüden daha 
fa|zla izah etmek istemiyorum. 

Üçüncüsü; 1341 senesinde tahriri emlâk ve kı-
yem için 340 bin lira masraf vardır. Bu tahrir ne
relerde yapılacaktır? Bu mesele hakkında Maliye Ve
kili Bey lütfen izahat versin ve bilhassa bizim vilâ
yetimizin bu husustaki vaziyeti iyi değilir. Onun için 
kendilerinden rica ederim, ilk safhada onu kayıt bu
yursunlar. 

Efendim; dördüncü ricam Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatasında demirbaş eşya cetvelleri nazarı 
dikkatimizi celp ediyor. Geçen sene mazbatada bu 
dejmirbaş eşya hakkında izahat vardı. Bu demirbaş 
eşya cetvelleri Divanı Muhasebata verilecektir. Hal-
buJd bu sene deniliyorki, yalnız Başvekâletle Dü-
yujnu Umumiye demirbaş eşya cetvellerini Divanı Mu-
hajsebata göndermiş başka yerler göndermemiştir. 
Acaba bu doğru mudur? Her sene gelen bütçede bir
çok demirbaş eşya masrafı vardır. Bilhassa Maliye 
Vekâletine bakınız; merkez için bin lira, mülhakat 
için bin lira, mefruşat parası istiyor. Halbuki biz 
Maliye Vekâletini biliyoruz ve görüyoruz. Oldukça 
mÇfruştur. İstanbul'daki vekâletlerin birçok eşyaları 
gelmiştir. İhtiyaç varsa Meclisi Âli yine esirgemez. 
Kibul buyurur ve verir. 

j Fakat bunların miktarları tesbit olunsun, demirbaş 
eşia nedir? 

Divanı Muhasebata cetvel verilsin. Miatları tes
pit edilsin. Her sene demirbaş eşyası parası mı vere
ceğiz rica ederim? Her halde bu eşyaya miat koymalı. 
Sohra Muvazene Encümeni rica ediyor. Ağustos 
nihayetine kadar vekâletler bu cetvelleri göndersin
ler, Bu bir temenni kabilindendir. Bilmem kuvvei 
teyidiyesi nedir? Bu sene de yapılmazsa Heyeti Ce-

lilenizden rica ederim. 1342 senesinde, ne kadar de
mirbaş masrafı varsa Muvazene Encümeni tayye
der ve Meclisi Âlimizde kabul eder. ^ 

Bir de arkadaşlar, geçen gün Mazhar Müfit Bey 
arkadaşımız işaret buyurdu. Her vekâlet için bir kır
tasiye masrafı vardır. Zannediyorum vilâyetlerde de 
böyle. Bu toptan mubayaa edilirse öyle zannediyo-
rumki, daha güzel ve daha esaslı olacaktır. 

Efendim; Feridun Fikri Bey maaş havalelerine 
işaret buyurdu. Bendeniz de buna temas edeceğim. 
Cide kazasının eytam ve eramili 1336, 1337, 1338 ve 
1339 senelerinde maaş almamışlardır. Bunların için
de mütekait zabitan da vardır. 1339 senesinden beri 
bu seneden de dört, beş aylık teraküm etmiş maaş
ları vardır. Mal müdürünü gördüm varidatın ne, 
masrafın ne diye sordum. Varidatı, ki bizim vilâye
tin en fakir bir kazasıdır, diğer kazaların hepsi ken
disini korur. Onlar biraz zengince de bu kazanın 
elli beş bin lira varidat var. Altmış beş bin lira ka
dar da masrafı var. Alettakrip on bin lira açığı var. 
Ben orada iken defterdar kendisini boyuna sıkıştırı
yor. Diyorki, merkeze para gönder, göndermezsen 
seni azlederim, diyor. Halbuki o tarafta memurlar 
3, 4 ay maaş almamışlar. 1336: 1337 senelerine ait 
müterakim maaşat vardır. Sonra vekil beyin nazarı 
dikkatim celbettim. Lütuf buyurdular, yardım etti
ler. Eksik olmasınlar. Defterdara da söyledim. Böy
le zavallı kazalara para vermek icap ederken bu va
ziyette olan bir kazadan merkeze para celbettiriyor-
lar. Şimdi defterdar, ne mülâhaza yürütüyor? Aha
liye borcu var. Fakat diğer taraftan halktan da ha
zinenin alacağı var. Nitekim yirmi bin küsur lira 
ahalide alacağı olduğunu Maliye Vekili Beyefendi 
söylediler. Fakat bunların kısmı azamı, bu paranın 
birçoğu gayrı kabili tahsildir. Meselâ geçen gün 
Maliye Vekili Beyefendiye arz ettiğim gibi oradan on, 
on iki bin neferden ziyade askere gitmiştir ve bu 
neferlerden beş, altı bin neferi ölmüştür ve bu pa
raların çoğu gayri kabili tahsildir. Fakat kâğıt üs
tünde varidat görünüyor. Defterdar mal müdürüne 
diyorki, senin kazanın bu kadar varidatı var, tahsil 
et maaşatı ver; fakat rica ederim gayri kabili tah
sil bir şeyi tahsil et demenin manası var mıdır? Onun 
için para dedik mi, havale kesiliyor. Ama ne? Kuru 
kâğıt üzerinde havale kesiliyor. Sandıkta on para 
yok. Sonra gayri kabili tahsil, yevmiye vaziyeti fena 
kazalarımız vardır. Binaenaleyh biz Heyeti Umumi-
yeyi nazarı dikkate alacağız. Onun için bu gibi müş
kül vaziyette olan kazaların vaziyeti maliyelerini na-
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zarı dikkate almalı ve zannediyorum verilen havale-
lelerin tediye edilmemesinin esbabı hepbu hastalık
tan ileri geliyor. Burada yüz bin lira kabul edilmiş, 
gayri kabili istîyfa masraflar esaslı surette bu sene 
tetkik edilirse ve bu sene bütçeden silinirse bu mas
raflar da buradan kalkar. O zaman vaziyet anlaşı
lır. Hangi masraf kabili tahsildir? Her kaza bilirki, 
benim bilançom budur. Şu kadar tahsil edebilirim. 
Şu kadarını edemem. Binaenaleyh bu gibi haller ve 
fenalıklar olmaz. Benim de ricam bundan ibarettir. 

REİS — Vehbi Bey buyurunuz; 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz son

ra söylerim. 
MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Efendim, evvelâ Vehbi Beyefendi
nin suali vardır. Oda şudur. Tahsildarın tahsil et
mekte oldukları varidat ile kendilerine verilen miktar 
arasındaki nisbeti soruyorlar. 

Tahsildarlar malumuâliniz müsakkafatı, vergiyi, 
temettüü ve ağnamı tahsil ediyorlar. Kendilerine 
verdiğimiz maaş, bu sene tezyit suretiyle yaptığımız 
miktar dört yüz dört bin lira miktarındadır. Tah
sisatı fevkalâdeleriyle bir milyon iki yüz bin lira ile 
bir milyon üç yüz bin lira arasındadır. Galiba Vehbi 
Beyefendi bu nisbeti yaparken bütün bütçesini, bü
tün rüsumat bütçesini cem ederek yapmıştır. Yok
sa yalnız tahsildarların topladığı parayı cem etselerdi 
böyle nisbet çıkarmazlardı. Rüsumatta tahsil masra
fının kati olarak yüzde on raddesinden fazla geçme
diğini arz edebilirim. Kırk iki milyon lira varidat 
alan bir daire dört milyon liralık bir masraf yapıyor. 
Vehbi Beyefendi; Maliye yalnız varidat alıyor ve 
yalnız onunla meşgul oluyor diye kabul ediyorlarsa 
o zaman tabii Maliyenin ve muhasebatın bütün 
masrafını oraya koymak iâzım gelir Yok Maliyenin 
vazifesi yalnız varidat almak değil, masarifatı da 
nazarı dikkate alarak kontrol ifa etmek cihetini ka
bul ederlerse o nisbetten biraz indirmek lâzımdır. 
Nisbet fazladır, buyurdular. Acaba gelecek sene bu 
nisbeti tahfif edebilecek bir usul bulabilirler rni? 
Buyurdular. Şimdiye kadar her kazanın varidatı 
üzerinden bir malumatımız yoktur. Hesabatı vilâyet 
üzerine alıyorduk. Geçen seneden itibaren varidat 
ve masarif at nisbetinde kaza teşkilâtını nazarı itiba-
re aldığımız için bütün kazaların 1339 varidatını al
dık. Fakat maatteessüf varidatı saire; binaenaleyh 
bizim maksadımız olan bütçe füsul ve mevadını va
ridat nisbetinde taksim ederek anlamak imkânı yok
tur. Onun için bu sene bütçe füsul ve mevadı üze

rinde defterler, cetveller tab ettik, bütün mülhakata 
gönderdik. Gelecek seneden itibaren gönderilen bu 
defterleri imlâ edilerek iade etmelerini tebliğ ettik. 
Bu defterler hazır ve tabedilmiştir. Bu suretle gele
cek sene ümit ederimki, kendi arzuları veçhiyle büt
çenin müfredatına göre şu kadar ayda şu kadar tah
sil edilmiştir diye bir cevap vermek imkânı hasıl 
olacaktır. Bu bir kusurumuzdur. 

Ali Fuat Paşa Hazretlerinin de bütçenin umumi 
müazekeresinde buyurdukları gibi varidatı muham-

minenin miktarım gösterip cetvelleri inşallah gelecek 
sene Muvazenei Umumiye lâyihasında merbut göre
ceksiniz ve o suretle de murakabe teshil edilecektir. 

Besim Atalay Bey maaşatta vuku bulan zemaim-
den bahis buyurdular. Heyeti Celilenizin malûmu
dur. Bilmiyorum ekseriyetle memurinin maaşının na-
kâfi olduğu kanaati olmayan var mıdır? Hiç kimse. 
Yalnız Besim Atalay Beydir. Memurların maaşı kâ
fidir diyen, yalnız sözlerini tashih etmelerine mü
saade buyursunlar. Vaktiyle Erzurum'dan dört yüz 
bin koyun çıkarken bugün eski Erzurum vilâyetinde 
altı yüz bindir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray)*—Tadat başka. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 

BEY (Devamla) — Tadattaki maksadınızı da, kendi
leri de pek âla bilirler. Bir senelik koyunlar müs
tesnadır. Herhalde bugünlerde İstanbul'a Erzurum 
koyunu gidiyor. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Dört bin. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Ne kadar gittiğini bilmiyorum. 
Eğer böyle bir suale maruz kalacağımı bilseydim 
cetveli getirip arz ederdim. Eskiden Hakkâri iie 
Van'dan giden miktarla bugün giden miktar arasın
da fark vardır. Ve çok azalmıştır. Fakat miktarı hak
kında sahih bir malumat arz edemeyeccğeim. Ge
çenlerde Vehbi Beyefendiye takdim etmiştim. 

Bizim rüsumat istatistiklerinden birinde bir ay zar
fında çıkan koyunun miktarı otuz sekiz bin diye gös
teriyor. Binaenaleyh o ayın cetveli görülecek olursa 
her halde vilâyatı şarkiyeden çıkan koyunlarla bura
dan çıkan koyunlar pek azdır. Onu arz etmek istiyo
rum. 

Zeki Beyefendi kibrit inhisarı için sualde bulundu
lar. Malumuâliniz geçen sene Muvazenei Umumiye 
Kanununda vermiş olduğunuz bir salâhiyetle kibrit in
hisarını vaz ettik ve ilân ettik, «dikkat ediniz kibrit 
getirmeyiniz getirmişseniz elinizde kalacaktır. Bir 
Marttan itibaren inhisar vardır. Böyle olacak olursak 
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kaçak olacaktır» bu suretle mütemadiyen ilân ettik. 
Bunun için Hükümet tamamen vazifesini yapmıştır. 
Birtakım adamlar dinlemediler ve getirdiler bizim ya
pacağımız kendilerinden aldığımız bandrol hakkını ve 
gümrük resmini geriye almak ve kendilerine buyuru
nuz getirdiğiniz kibritleri geriye götürünüz. Demekten 
başka birşey yoktur. Ve bunları iade ederiz: Çünkü 
bunda hiç bir kusurumuz yoktur. Gazetelerle ilân et
mişiz. Elinizde kalırsa kaçak addedilecektir. İnhisar 
yapılacak. Ta bu yazdan itibaren daima ilânlar yap
mışız, mamafih eğer maliyet fiyatiyle bunları almakta 
bir zararımız olmazsa onları da almaktan çekinmeyiz. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Her halde alıp hal
letmek daha iyidir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Arz ettim efendim, zararımız ol
mazsa alırız. Bize ilk vaki olan teklif hükümet yüz 
paraya satacaktır. Bizim kibritleri de yüz paraya al-
sm yüz para bize elvermez. Bize el verecek fiyat ise 
alınz, yok eğer değilse hiç bir kimsenin zarar etmesini 
istemiyiz. Gümrük ve bantrol resmini iade ederek ne
reden getirdi ise kibriti oraya iade etmesine müsaa
de ederiz. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Hükümet 
alırsa ondan kazanacaktır. Sandığı yetmiş beş liraya 
mal olur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Bilmiyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; kâr istemi
yorlar, fatura üzerinden verecekler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Bendeniz de arz ettim. Eğer ha
kikaten söyledikleri fiyat mutedil ise alırız. Değilse 
kendilerinden aldığımız bütün rüsumu iade ederiz. 
Gerek gümrük resmini ve gerekse bandrol resmini 
iade ederiz. Ve kibritleri çıkarırlar. Buna razı olmaz-. 
larsa evvelce yaptığımız iîânatımız dahilinde muamele 
yapmamız tabiidir. Hakkı inhisar hükümetindir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Paşa Hazretleri 
buna dair bir sual sormak istiyorum. Belki bu meyanda 
cevap verirler. 

REİS — Sözünü bitirsin ondan sonra, sıra ile so
rarsınız. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Zeki Beyefendi bir de banka mese
lesine dokundular. Zannedersem Bütçenin Heyeti Umu-
miyesinin müzakeresi esnasında arzı cevap etmiştim. 
Öemiştim ki yeni bir itilâf yapacak olursak bizim ta
cirlerin hukukunu, yalnız bir banka ile, imti-
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yaz verdiğimiz banka ile, muhafaza etmeye 
çalışacağız. Diğer bankalar hakkında da Tica
ret Vekâletinin murakabesi vardır. Hükümet 
tabiî tevessül eder. İmkân ne ise onu yaparlar pe
kâlâ bilirler ki Zeki Beyefendi, para bu sırada pek 
ucuz değildir. Avrupa'da da, her yerde de '% 10, '% 12 
ile para yoktur. Bunu kendileri de pekâlâ bilirler. 
Maaşattan bahis buyurdular. Hakikaten bir bin yanlışı 
vardı. Bugün söyledikleri 606 da 325 yanlışı daha var
dır. Zammedilen memurların adedi 275'tir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) -— Şimdi arz ederim. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Devamla) — Arzu ederlerse kendilerine tama
men devair üzerine arz ederim, tetkik buyururlar. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Zatıâlinizle beraber 
tetkik ettik, zannederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Zatıâlinizin yekûnlarını arz ettim. 
O suretle olmuştur. 

Mustafa Feyzi Efendi, mükellefiyeti askeriye ver
gisinden bahis buyurdular. Bu varidat bütçesine ta
allûk ediyor. Onun müzakeresinde arzu buyurdukları 
kadar arzı izahat ederim. Yalnız Maliye Bütçesini 
tetkik buyururlarken geçen sene birtakım yekûnlar mev
cut olduğu halde onları tenzil ettiler ve iki milyon 
fazla masraf buldular. Bu masraf nedir? Buyurdular. 
Ellerindeki bütçeyi füsul itibariyle tetkik buyurmuş 
olsalardı o masraflardan meselâ (56/H) faslına konu
lan para geçen sene yoktu. Sonra 50 nci C faslındaki 
600 bin lira Darülfünuna masarifi gayri melhuze ve 
mezkûreye - ki bunda Maliye Vekâletine taallûk eden 
bir cihet yoktur - 120 bin lira zammedildiğini görürler
di. Mustafa Feyzi Efendiye söylüyorum, 47 nci fasıl
da yetmiş bin liranın zammedildiğini görüyoruz. 
Reddiyal faslındaki elli bin liranın keza zam-
medildiği görülüyor. Geçen sene, eşhası mütegay-
yibeden hukuku olanlara, yüz bin liranın ilâve edildi
ğini. eşhası mütegayyibeden alacaklı olanlara verilmek 
üzere koyduğumuzu görürlerdi. 

Halit Beyefendinin Bütçenin Heyeti Umumiyesi-
t'in tenkidatında bahsettikleri eski alacaklarımızı tas
fiye için bu sene muhtes olarak koyduğumuz (100) 
bin lirayı zammetmek lâzım gelir. Sonra âşâr için 
geçen seneye nazaran (600) bin lira fazla gösterdiği
mizi tetkik buyurabilirlerdi. 

Ağnam için geçen seneye nazaran yüz elli bin lira 
fazla koyduğumuzu görürlerdi. O suretle pek açık 
olarak gördükleri masrafın o kadar açık olmadığını 
söylerlerdi, zannederim. Bütçenin füsulu biraz tetkik 
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edilecek olursa yeniden zammedilen ve herhangi mas
rafa zammedildiği görülecek olan paralar vardır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Beye
fendi; kanununun tatbik edilmediği hakkında da suali
me her halde cevap vermediniz. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Tatbik ediyoruz. Kanunun refine 
dair birşey yoktur. Varidat Bütçesinde varidata taal
lûk eden şeyleri koyduk. Yalnız sorduğunuz birtakım 
müfredat vardır ki o müfedatı arz edebilmek için 
biraz müsade istedim ve varidat için sualiniz mahfuz 
kalabilir. Her halde önümüze gelecek bir varidat büt
çesi vardır. Meselede varidata taallûk etmektedir. O 
zaman arzı malûmat ederim. 

Hüseyin Rıfkı Bey, memurin maaşlarının evlât ve 
iyalleri nisbetinde nazarı itibare alınmasını beyan bu
yurdular. Memurin kanununu tetkik eder. Encümeni 
mahsus bu hususta bir takım mevat tedvin eder ve 
Heyeti Celile kabul ederse bunda da tabiî ona göre 
hareket edilir. 

Feridun Fikri Bey, İstanbul'daki daavimizin adedi
ni sordular. İstatistik olmak üzere arzu ediyorlarsa 
bugün ikinci celsenin nihayetinde veyahut yarın diğer 
bir vekâlete ait bir bütçenin müzakeresi esnasında 
istatistik! arz ederim. Bu, birinci suallerine cevabım-
dır. 

ikincisi : Hazinei hassadan müdevver olan em
lâki tamamen aldık. Yedimizdedir. Bunların hüsün 
idare edilmediğini söylediler. Bütçenin Heyeti Umumi-
yesinin müzakeresinde irat getiren emlâkin elimiz
de tutulmasına taraftar olmadığımızı arz etmiştim. Bu
gün idare ediyoruz. Fakat bunları her halde eşhasa 
devretmek ve satmayı daha ziyade tercih ediyoruz. 
O suretle gerek vergisinden ve gerekse hükümete 
taallûk eden birçok irattan istifade edeceğiz. 

Üçüncü suallerine gelince: Sene, başında verilen 
havalelerin parası birden bire gitmesinin kabiliyeti 
icraiyesi olmadığını kendileri pekâlâ takdir buyurur
lar. Biz varidatı Martın birinci günü birden tahsil et-
miyoruzki, Heyeti Celilenin verdiği tahsisatı gönderir 
göndermez arkasından buyurun paranızı, diyelim. Va
ridatı tahsil nisbetinde tabiî gönderiyoruz. Her vilâ
yetin ve bugün devletin varidatı ne bir günde ve ne de 
bir ayda tahsil edilmiştir. Verdiğiniz varidatı muham
mine; önümüzdeki Martın birinci gününden gelecek 
Martın birinci gününe kadar tahsil edilecek varidat
tır. Binaenaleyh tediyat da buna göredir. Mamafih 
varidatı az olan, müsait olmayan kazalara muave
netten geri durmuyoruz. Biz doğrudan doğruya vilâ

yetlerle muhabere ediyoruz, sandık açığı olan vilâyet
lere daima muavenetten geri durmuyoruz. Herhangi 
vilâyet; verdiğiniz havalatın - muhteviyatını tediye 
edemiyorum, benim varidatım müsait değildir, dediği 
zaman dakikasında telgrafla veyahut posta ile ken
dilerine para yetiştiririz. Hiç bir vilâyet yoktur ki, 
sandık açığı yüzünden bizden para istemiş olsun da 
para gönderilmemiş olsun. Varidatı yekten tahsil 
etmediğimiz için masarifat da birden olamaz. Ha
valatın ihtiva ettiği masarifatı da yekten tediye etme
nin imkânı yoktur. 

Kredi müessesesinden ve başka müesseselerden 
kredi alarak bunu icra etmenin acaba imkânı yok 
mudur? Dediler. Bunun imkânı da olsa doğrudan 
doğruya elli milyonluk bir kredi almak lâzımdır. 
Verdiğiniz masraf yekûnu seksen milyon liradır. Eğer, 
kredi açmak lâzım geliyorsa arz ettiğim gibi, 50: 60 
milyon lira almak lâzım gelir. Zannedersem maksa
dınız sandık açığı olmak üzere vilâyata muavenet et
mektir. 

FERİDUN FİKRİ BET (Dersim) — Evet mak
sadım odur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Teşekkür ederim. Bu ifa edilmek
tedir. (Tirezoreri) ile biraz daha uğraşılsın deniliyor. 
Bu tavsiyeye riayet etmek için elimizden geleni yapa
cağız. Öğle görüyoruz ki diğer senelere nazaran bu
gün bu vazife daha çabuk ifa edilmektedir. Zaman 
geçtikçe daha ziyade ıslah edilecektir. Müdürü Umu
milerimizden meselâ Rüsumat Müdürü Umumisi ve
yahut başka bir müdürü umumî, hulâsa devletin ma
aşını alan müdürü umumilerden hiç birisi bankaların 
h'ç birinde aza değildir. Hiç bir şirkette aza değildir. 

Halit Beyefendi; ufaklık meselesini beyan buyur
dular. Kânunusani nihayetine kadar (8 550 000) 
parça para çıkardık, bunun nısfından fazlasını mev
kii tedavüle çıkardık. Yalnız karşılığı olmayan beş, on 
ve yirmi beş kuruluşluklar mübadele edilecektir. Maa-
lesseef getirmiyorlar ki, mübadele edelim. Onun için 
sandıklara avans vermeye mecbur olduk ve o suret
le mevkii tedavüle çıkardık. Geçen hafta peşinen iki 
yüz bin lira sandıklara gönderdik. Onlar da ufaklık
ları topladılar, bize gönderdiler. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Yirmi kuruluş çıktı 
mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Yirmi kuruşluk nikel yapmadık. 
Yüz paralık, beş ve on kuruluşluk çıkardık. Çünkü 
Heyeti Celileden çıkan kanun ancak bunlara müsaade 
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veriyordu. Bunlardan miktarı kâfi vardır ve her gün 
tezyit edilmektedir. İmalâtı harbiye fabrikaları, Zey-
tinburnu fabrikası bu ihtiyacı temin etmektedir. On
ların pulları doğrudan doğruya bizim fabrikalarımız
da yapılmaktadır. Şekli de diğer bütün paraların şek
linden fena değildir. 

Mal müdürleri hakkındaki mütalâatına, vekâlet, 
bütün kuvvetiyle iştirak eder, fakat bu, Heyeti Celi-
jenizin takdir buyuracağı bir meseledir. Her kazada 
^n büyük memurların merkezden hiç olmazsa bir 
jıakkı tasdiki olmalıdır. İntihap edildiği zaman hak
kı tasdik vekâlete verilmelidir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Bu meselenin çok 
ehemmiyeti vardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
JîEY (Devamla) — Fakat bu geçen sene Heyeti Ce-
İilede mevzuubahsolduğu zaman, Heyeti Celile taraf
tar olmadı. Onun için böyle bir teklife cesaret ede-
jnedim. 

HALİT BEV' (Kastamonu) — Hükümetten rica 
«deriz, zatıâliniz de Hükümet reisinin lütfen nazarı 
dikkatlerini celbedersiniz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Maaşat meselesini, mal müdür
lerine hangi esas üzerinden maaş verildiğini buyur
dular. Deminden arz ettiğim gibi şimdiye kadar ka-
iaların varidatı üzerine bir istatistik yoktur. 1341 
senesinde mal müdürlerinin maaşı bu varidat ista
tistiği üzerine tespit edilmiştir. Yüz bin liraya ka
dar varidatı olanı kaza mal müdürlerine on yedi şer 
buçuk lira, yüz bin liradan yukarı olanların maaşı 
yirmi şer lira olarak tespit edilmiştir. Yani varidat 
ijizerine, muamelât üzerine ve kazalardan getirtmiş 
olduğumuz muamelâtı natık istatistikler üzerine gerek 
\[i!âyatın kadrolarını ve gerek kazaların kadrolarını, 
yaptık, buna bizi en ziyade sevk eden sebep varidat 
îjneselesidir. 

Demin de arz ettiğim gibi, varidat hakkında is-
tjediğimiz malûmat ve istatistikleri hesapları, zama
nında almak imkânını göremedik. Heyeti Celileye beş 
altı ayda bir veya birkaç ayda bir malûmat olarak 
fjüsul ve mevat üzerine tahsilatımızın miktarını gös
teremedik. Onun için hem onu değiştirdik, hem de 
Kazalardaki kadrolarını varidat üzerine tespit ettik ve 
bu seneki bütçeyi osuretle takdim ettik. Burada taş
ra memurlarında görülen fazlalığın kısmı azami bun-
cjian mütevellittir. 
I Tahsildarlara verilen paranın az, olduğu buyrul

tu . Mümkün olduğu kadar bunların da maaşatını 

tezyit ettik. Ümidindeyiz. Bütün varidatı olan daire
lerde gerek Maliyede, gerek Rüsumatta küçük memur
lara zam yapmışız. Bu bütçe noktai nazarından daha 
fazla zam yapmak imkânını göremedik. Hatta Rüsu
mat Bütçesinde muayene memurlarına yaptığımız zam, 
bir dereceye kadar geldi. Ondan sonra zam yapa
madık. Çünkü ondan fazla zam yapsaydık âmirleri
nin maaşını geçerdi. Onun için Heyeti Celileden, üc
ret namiyle verilmek üzere maktu bir para istedik. 

Demirbaş eşya hakkında sual irat buyurdular: 
Maliye, merkeze ait olan demirbaş eşya defterini 
vermiştir. Başvekâletin demirbaş eşyası, yalnız mer
kezdedir, vermiştir. Maliyenin mülhakatta bulunan 
demirbaş eşyasının cetvelleri, bütün mülhakattan za
manında toplanmadığı için verilmemiştir. Görülen bin 
lira, mefruşat parası değildir. Mefruşattan yırtılan ve 
kırılan eşyayı tamir etmek için konulmuş bir para
dır.. 

Toptan mubayia meselesi, birkaç defa tecrübe 
edilmiştir ve tevhidi mubayia yapılmıştır. Toptan mu
bayia ederek tevzi etmek daha nafidir. Her halde bü
tün vekâletlerin kırtasiyesini birden ve toptan muba
yia etmek ve göndermek daha nafidir. Fakat iki defa 
tecrübe edilmiştir. İki defasında da tekrar rücu etmek 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. Bu usul gerek Harbi Umu
miden evvel ve gerekse Harbi Umumi esnasında iki 
defa tatbik edilmiş ve fakat herkesi memnun edeme
miştir. Birçok suubet görülmüştür ve bu yüzden yine 
bu usul bozulmuştur. Mamafih, bu sene yine tec
rübe etmeye çalışılırız. Eğer iyi netice verirse tatbik 
ederiz. 

Bazı defterdarların, kazalardaki tahsilatı merkeze 
topladıklarını ve bu suretle kazaların kendi masrafla
rını temin edemedikleri ve buna se'bep olmak üzere 
defterdarların vermiş oldukları cevapta kazalarda bir
çok bakaya görüldüğünü ileri sürdüklerini ifade bu
yurdular. 

'Biz, bunu tamamiyle nazarı dikkate aldık. Onun 
için bu bütçede bu bakayanın kabili tahsil olan mik
tarını tespit etmek için yüz hin lira bir tasfiyei hesa-
bat parası istedik. Eğer Heyeti Celile bunu bu sene 
verirse 1341 senesi zarfında buna tevessül edeceğiz ve 
ümit ederim ki 1342 bütçesinde hükümet, kabili tah
sil olan varidatı arz ederek ve gayrı kabili tahsil olan 
varidatın tamamen affını Heyeti Celileden rica ede
cektir. 

(«Nerelerde tahrir yapılacak?» buyurdular. Kasta
monu'yu görmediğim için biraz tereddüt ettim. Tah
rir yapılacak olan vilâyetleri arz edeyim. Bu sene yir-
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mi vilâyette ve altmış komisyonla tahrir yapacağız. 
Geçen sene vermiş olduğumuz tahrir masrafı ile me
murlarımızı ihzar ediyoruz. Eğer masrafı bu sene için 
de kabul edecek olursanız işe başlayacaklardır. 

Tahriri yapılacak olan vilâyetleri arz edeyim. Eski
şehir, Bozok, Karesi, Bilecik, Erzurum, Karahisarı-
sahip, Kırklareli, Kocaeli, Çanakkale, Gelibolu, Edir
ne, Samsun, Amasya, Antalya, tzmir, Kozan, Kütah
ya, Tokat, Mersin, Adana. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bize, sıra çok 
geç gelecek galiba Vekil Bey; 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Eğer, sene içinde, verilmiş olan 
tahsisat kâfi gelecek olursa dana yirmi vilâyette veya 
on vilâyette tahrirde bulunmak için teşebbüs edece
ğiz ve tedabir alacağız. Şimdiki halde birden bire ce
saret edemedik. Altmış komisyon ile tecrübe edece
ğiz. Ababa her vilâyette üç komisyon, bizim maksa
dımızı temin edecek mi? Etmeyecek mi? Onu tetkik 
ve tespit ettikten sonra paramız da kâfi gelecek olur
sa sahil vilâyetlerimizde bilhassa Trabzon ve Kasta
monu Vilâyetlerinde sene içinde başlamak istiyoruz. 

REİS — Sual sormak arzu buyuranlar sorsunlar!.. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, vekil bey 

buyurdular ki biz, kibrit tüccarlarına evvelce ihtarat-
ta bulunduk. Mart iptidasında artık kibrit inhisara 
tabi olacaktır. O vakite kadar mallarını elden çıkar
mayanların mesuliyeti kendilerine aittir.» Bu doğru
dur. Yalnız Vekil Bey kalbul Duyurmuyorlar mı ki; 
sevahilde bu sene şiddeti şita, hiç bir asırda görül
memiş bir halde olduğu için bir kaç aydır münakalât 
muntafci olmuştur. Tüccarlar ellerindeki malları dahile 
sevk edememişlerdir. Bu esbabı meobure, bu kadar 
bariz bir surette memleket için baisi felâket olmuştur. 
Ya bunların müddetini temdit buyursunlar, yalhut ken
dilerine mal olduğu fiyattan bu kibritleri kabul etsin
ler. Başka türlü olacak olursa bir çok tüccarlar felâ
kete uğrayacaklardır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, müsaade 
buyurursanız benim sualim de aynı mahiyette olduğu 
için ikisine birden cevap versinler : 

REİS — Buyurunuz; 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şimdi Vekil Beye

fendi buyuruyorlar ki : «'Beher tanesini yüz paraya 
alamayız» halbuki bendeniz deminki beyanatımda 
yüz paraya alınsın demedim. İstanbul'da kaça mubayaa 
edildiyse, dedim. Belki tanesi altmış paradan da nok
san gelir. Eğer bu kibritleri; inhisar şirketi almazsa 
asıl satan, doğrudan doğruya fabrikadan getirip satan 
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tüccar hiç bir vakit kabul etmez. Çürikü o, üç ay ev
vel, dört ay evvel sattığı malı, nasıl geri alsın? Bunun 
için gösterilecek teshilât, doğrudan doğruya inhisar 
şirketinin bunu almasıdır. Eğer tüccar, piyasada tane 
hesabından sattığı fiyatı isterse tabiî şirket almaz. O 
vakit müsadereye de hükümetin hakkı vardır. Almış 
olduğu fiyatla alınmasını teklif ediyorlar. Maruzatım 
budur. Yanlış telâkki edilmesin. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; evvelâ Muhtar Beye arzı 
cevap edeyim. Buyururlar ki «sahil bulundukları için 
nakliyat yapamamışlardır. Satamamışî'ardır» Eğer 
müracaat, yalnız sahilden vukübulmuş olsaydı maal
memnuniye fikirlerine iştirak edecektim. Fakat, Rüş
tü Paşa Hazretleri buradadır, Erzurum'da bulunanlar 
da satamamıştır. Dahilde bulunanlarda satmamış'tır. 
Dahilde kibrit yoksa o hükümetin lehinedir. Hükü
met alır, kendi namına satar. Fakat varsa ve bunlar 
satacak olurlarsa saklı satacaklardır. Ve o kadar kib
rit memlekete yayılacak olursa herhalde bir müddet 
için bizden kibrit alınmayacaktır. 'Ve bu bizim men-
faatimizedir. Bu, bir fiyat meselesidir. Fiyatlar bizi 
izrar etmeyecek bir fiyat olursa maalmemnuniye ala
cağız. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim; zannediyo
rum ki, bunda anlaşamadığımız bir nokta vardır. Iz
rar meselesi mevzubahis değildir. İstanbul'da ben şu 
malı elimdeki fatura mucibince altmış liraya aldım. 
Tüccar İstanbul'da meydandadır ve benim (orijinal) 
faturamda meydandadır, bunun tanesi altmış paradır. 
Bunu, İstanbul'dan aldım ve Erzurum'a veya Trab
zon'a kadar nakliyat ücüratını, bandrolünü ve rüsu
mu sairesini verdim. Bunun geri iadesini kabul buyu
ruyorsunuz. Fakat tüccar tarafından bu kabul olun
mazsa ne vaziyet tahaddüs edecektir, tüccar bunu ki
me verecektir? Halkın hukukunu muhafaza etmeli
yiz. Eğer üç buçuk tüccarı da, bu inhisar şirketi na
mına, bu suretle ızrar edecek olursak yazıktır, günah
tır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA AİBDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; farzediniz ki iki kuruşa 
mal olmuştur. Ve Hükümet alacaktır. İnhisar şirketi 
alacaktır. İnhisar şirketinin sermayesi malûmdur. Bu 
parayı şirket verebilir mi? Arz ettiğim budur. Ve bir 
hesap meselesidir. Bu şirkete bazı yerlerde kutu ba
şına 15 para veya yirmi para belki kalacaktır. Bey'i-
yesini verecektir, şunu verecektir, bunu verecektir. 
Bununla masrafını korumak imkânı yoktur. Bu arz 
ettiğim hesap meselesidir. Nısıf hissesi şirketin ve 
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nısıf hissesi de hükümetin olduğu için bu fiyatın ne 
hükümeti ve ne de şirketi ızrar etmeyecek bir mahi
yette olması lâzımdır. Bu kibritler saklı bir surette 
satılacağına, Hükümet satar ve istifade eder. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim; istenilen 
fiyat eldeki faturadadır. Faturayı, hükümet ve inhi
sar şirketi kabul ediyorsa mesele yoktur. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Efendim; bu tüc
carlar, bu malları çıkaracak olurlarsa çıkardıkları 
yerde tekrar gümrük vermek mecburiyetindedirler ve 
'bundan zarar edeceklerdir. Onun için Vekil Beyefen
dinin buyurdukları gibi bizden kâr istiyorlar nok
tası varit değildir. Onlar, malolan fiyat üzerinden Hü
kümete, Maliye Vekâletine vermeye mecburdurlar ve 
müracaatları da öyledir. Nasıl ki bu nokta, sigara kâ
ğıdı inhisarında nazarı dikkati celbetmiştir. Bu ka
nun da aynı esas üzerinde yapılıyor. Kibrit üzerinde 
bu. meselenin düşünülmemesi, kendi tüccarlarımızın 
zararını mucip oluyor. Zaten memlekette iş yok
tur ve azdır. Hükümetin, Maliyenin mütemadiyen 
böyle ihdas ettiği inhisarlar bizi ızrar ediyor diye tüc
carlar bağırıyorlar ve hakları da vardır. Gerçi Ve
kil Beyefendi «ilân ettik» buyuruyorlar ve çoktan 
ilân etmişlerdir. Fakat daha evvel gelenler de var
dır. Sarfedilmemiştir. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Yoktur efendim! Şimdi arz edece-
ğijm. Efendim; buyuruyorlar ki (sigara kâğıdı kanu
nunda da bu nokta, nazarı itibare alınmıştır) fakat 
efendiler; sigara kâğıdı kanununa (işbu kanun tarihi 
neşrinden muteberdir) diye bir madde koyuyorsunuz. 
Bu kanun, altı, yedi aydan beri ilân edilmektedir. 
Eğer sigara kâğıdı kanununa «dört ay sonra tatbik 
edilecektir» diye bir madde koysaydınız o zaman olur
du. Fakat şimdi müsaade ediyorsunuz ve «şu kadar 
zamanda getirmeyiniz» diyorsunuz. Sonra «filân ta-
rifıte şu mal, yedinizde bulunacak olursa alamam, sa
taşmam ve siz de satamazsınız» diye hükümet, ilân 
etmiştir ve bu husustaki bütün vazifesini yapmıştır. 
Arz ettiğim veçhile birçok zevatın yedinde kalmıştır. 
O kalan miktarı herhalde bir hesap meselesidir. Demin 
arz ettiğim gibi bu gibi şeyleri almakla bu sene hükü
meti ızrar etmek istemezsiniz zannederim. Kibrit me
selesi, sigara kâğıdı kanunundan çok farklıdır. 

j REÎS — Sorunuz Rıfkı Bey; 
! HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim; mü

teaddit vekâletlerin ya İstanbul'da, ya Avrupa'da mü
bayaat komisyonları vardır. Bu mübayaat komisyon
ları birbirinden haberleri olmaksızın ayrı ayrı iş göre

cek. İşler, mahiyetlerine göre tevhit edilerek Avrupa 
veya İstanbul'da bir veya birkaç komisyon iş yapsa ve 
tekmil vekâletlerin ihtiyaca ti bir noktada teksif edilse 
daha muvafık değil midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Avrupa'da hiçbir mübayaat ko
misyonu yoktur. Eğer Avrupa'da memur varsa, mu
bayaa için burada aktedilmiş bazı kontratların ahkâ
mını, mevadını orada kontrol etmek içindir. O me-
vad da malûmuâlinizdir. Ümit ederim ki İstanbul'da
ki komisyonların vazaifine artık tamamen nihayet ve
rilecektir. Ve tüccarların hepsi buraya gelir ve muba
yaada burada meşgul olurlar. Şimdiye kadar gelme
melerinin sebebi Ankara'da oturacak yer bulunma-
masmdandır. Onun için otel inşaatını çok tesri edi
yoruz. Otel inşaatı biter ve bir iki bina da tesis edi
lirse herhalde tacirler buraya kadar gelerek mal tek
lif edebileceklerdir. İstanbul'da ayrıca bir komisyon 
bulunması fikrinde değilim, bu muamelât artık mer
kezî Hükümette cereyan etsin. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — İdarei husu
si yen in veznedarlığını Ziraat Bankası yapıyor. Her 
yerde olmazsa bile bazı yerlerde mal sandıklarında 
veznedarlık Ziraat Bankasına verilmek suretiyle idare 
edilmek imkânı yok mudur? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Eğer Zirat Bankasının kuvvetini, bi
zim veznedarlığımızı yapacak bir kuvvette görüyorsa
nız mesele yo'ktur. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — O halde ona 
göre kuvvetlendirmeli. 

MALİYE. VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — İcabında 3, 4, 5 milyon lira verme
li. Ziraat Bankası böyle bir parayı birden veremez. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Memur azlı
ğından bahsediyorum. Maliyenin hesap işlerinde mu
hasiplere ihtiyacı yoktur. Bu muhasiplerin bir kısmı 
yerine hesap makinesini koymak mümkündür. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Bu düşünülmüş ve birkaç numune 
getirtilmiştir. Türkçe ve Fransızca yapılmışları var
dır. Tecrübe ediyoruz. Eğer cem, tarh ve zarp ve tak
simde istifade görecek olursak tatbik edeceğiz. 

REİS — Efendim; arkadaşlar suali size inkılâp et
tiriyorlar. Sözleri sırasıyle tertibe mecburum. Çünkü 
söz sırası kayboluyor. Buyurun Vehbi Bey; 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; Halit Bey
efendinin ve Vekil Beyefendinin temenniyatı gayrı ka
bili kabuldür. Çünkü biz, merkeziyete değil, ademî 

— 324 — 



İ : 53 11 . 2 . 1341 C : 1 

merkeziyete doğru gidiyoruz. Binaenaleyh tevsii me
zuniyete doğru gittiğimizi hatırlatmak isterim. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Bendenizin arz edece
ğim şeylere Maliye Vekili Beyefendi cevap verdiler. 
Daha fazla uzatmayacağım. Yalnız vilâyetlerde tah
rir yapılmakta olduğunu söylediler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Elviyei selâsede ayrıdır. 

HİLMİ BEY (Devamla) — Giden komisyonlar 
henüz Ardahan'dan, Artvin'den dışarı çıkmamışlar
dır. Eğer böyle tahrir yapılacak olursa on senede 
ancak bir vilâyet bitecektir. Rica ederim. Bunu tesri 
ediniz. 

ESAT BEY (Rize) — Malûmuâliniz geçen devrei 
içtimaiyede vilâyatı selâsedeki arazi için bir kanun 
kalbuL edilmişti. Bu kanun, o havalideki halkın men
faatine gayet muvafık bir kanundu. Malûmu âliniz 
bu havali uzun boylu istila altında kalmış ve yarım 
asra karip anavatandan mahrum yaşamıştır. Anava
tana ilti'hak ettikten sonra memleketin en büyük ve 
acil dert ve ihtiyacı, bu arazi meselesinin halli idi. 
Çünkü birtakımları arazilerini bırakmış, çıkmış git
miş, başkaları tarafından işgal edilmiş. Tabiî bunla
rın vaziyeti hukukiyelerini tespit etmek icabediyor. 
Bu kabul edilen kanun hakikaten bu ma'hzuru berta
raf etti. İhtiyacı temin etti. Oraya bir heyeti mahsusa 
gönderilmişti. Gerek Ardahan'dan, gerek Artvin'den 
gerek dairei intiha'biyem olan Kemalpaşa nahiyesin
den aldığım mektupla da arazinin tahdit ve tespit edil
mediğini ve bundan dolayı son derece müteellim ve 
müteessir olduklarını söylüyorlar. Eğer bu mal bun-
larınsa bir an evvel tespit edilmeli. Tapusu verilmeli, 
çünkü ziraat edecekler. Ardahan'da bulunan heyet 
yalnız kasaibadaki muameleyi ifade edememişler. Hâlâ 
kroki tanzimi ile meşgul bulunuyorlar. Binaenaleyh 
heyetin faaliyet göstermesini rica ediyorum. Bu mua
meleyi bir an evvel icra etsin. İkinci bir ricamız da 
tahrir ücreti % 5 kabul edilmiştir. Gerçi kanun ol
duğuna nazaran buradaki beyanatımın bir tesir yap
mayacağını biliyorum. Tâdil teklifi vermek icabedi
yor. Biliyorsunuz ki efendiler uzun boylu istilâ altın
da kalmış bir halk var. O halk ki, ananatı milliyesini 
katiyyen bozmamış, Berestlitovsk muahedesi mucibin
ce reyi âmme müracaat edildiği zaman Türkiye ida-

I resini istemişlerdi. Onların en mühim arzuları bir an 
evvel bu arazi meselesinin halli, ikincisi kendilerine 
bir yol yapılması idi, Dört seneden beri bu yolu ik
mal edemedik. Biliyorsunuz ki Batum öbür tarafta 
kalmış, Çoruh suyu da öbür tarafta kalmıştır. On-

, lara refah vermek için hukuku tasarrufiyelerini te
min ve tevsik etmek ve yollarını bir an evvel yap-

i mak lâzım gelir. Sonra kazançları pek azdır. Yüzde 
' 'beş pek ağırdır. Nereden servetü saman tedarik ede

cekler de ta'hrir ücreti verecekler. 
REİS — Eyüp Sa'bri Efendi; sualinizi sorunuz. 

j EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Fasıllara sıra 
\ geldiğinde soracağım. 
j REİS — Heyeti Umumiye hakkında başka söz 
| isteyen yoktur. Bir takrir vardır, okunacaktır : 
! • Riyaseti Celileye 
| Maliye Vekâletinin, 1340 senesi kadrosunu mufaa-
I 

I faza ederek senei mezkûrede tahsis edilmiş olan ma-
j aşata zemaim icra edilmemesini arz ve teklif eyleriz. 
i Aksaray Maraş 
| Besim Atalay Abdülkadir 

REİS — Efendim; Heyeti Umumiyesi hakkında 
kadroya taallûk ediyor. Eğer kabul edilirse bütçenin 
Encümene iadesi lâzım gelir. Binaenaleyh nazarı dik
kate alınmak üzere reye vaz edeceğim. Nazarı dik
kate alanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alma
yanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Usul hakkında söy
leyeceğim. 

REİS —.Takrir bütün Maliye Vekâletinin kadro
suna aittir. Kadroyu beğenmiyor, kadronun heyeti 
umumiyesinin tenkisi Encümene aittir. Kadronun tes-
piten buraya gelmesi iktiza eder. 

I ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Teşkilât vardır. 
REİS — Reye arz ettim, kabul edilmedi. Fasıllar

da ve maddelerde ayrıca söylemekte serbesttir. (An
laşılmadı sesleri.) Bu, takyit etmek demek değildir. 
Şimdi fasıllara geçilmesini reyinize arz ediyorum. Fa
sıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Fasıllara geçilmesi ka
bul edilmiştir efendim. On dakika teneffüs edilmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

I Hitamı Celse; Saat : 3,20 

mm- >• 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 4,55 

REİS : Kâzım Paşa 

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

i REİS —• Celseyi açıyorum efendim. Maliye büt
çelinin fasıllarını müzakere edeceğiz. 

Fisıl Lira 

31 İdarei merkeziye 117 684 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BfeY (Kângırı) — Faslın birinci maddesinden 
(11 200) lira bir tenzilât yapılacaktır. Geçen gün ka
bili edilen şekil üzerine bu madde tenzil edilecektir. 
Bî r de ikinci maddesinde bir noksan kalmıştır. Bir 
mjimeyyiz maaşı konulmamıştır. Bunun için de bu 
maddeye 360 lira ilâve edilecektir. Yani fasılda 
(1 200) lira tenzilât ve (360) lira zam vardır. Yekûn 
116 844 lira olacaktır. 

REİS — Hangi maddeden tenzilât olacak efen
dili? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Birinci maddesinde (1 200) lira 
tenzilât efendim. İkinci maddede (360) lira zam ki 
faslın yekûnu bu suretle (116 844) lira oluyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; 31 nci 
faslın üçüncü müessesatı maliye komiserleri madde
sinde geçen seneki maaş bakidir ve daha (720) lira da 
zam vardır. Dikkat ettim, reji lâğv olmuştur. Hâlâ 
kpmiseri duruyor. Sonra, Düyunu Umumiye Komi-
seiine de iki odacı ilâve olunmuştur. Düyunu Umu
miye Komiserine odacıyı bendeniz muvafık görüyo-
rupı ve memnuniyetle telâkki ediyorum. Anlaşılıyor 
ki| şimdiye kadar Düyunu Umumiye Komiserimizin 
odacısı Düyunu Umumiyeden veriliyordu. Şimdi 
onu ayırıyorlar. Maliye odacıyı doğrudan doğruya 
kejndisi veriyor. Lâkin bir komisere iki odacı bil-
mbm ki çok değil midir? 

j MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
B ĴY (Kângırı) — Komiserlik kalemi de vardır 
efendim. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Düyunu Umumi
ye Komiserinin ancak bir kendisi, bir de kalemi var
dır. Bir tanesi bunlara herhalde kâfidir. Reji 1341 
senesi bidayetinde mülgadır. Komiseri ipka etmek 
ddğru değildir. Eğer muhasebatı bitirmek için bir

kaç aylık bir şey verilecekse ona göre bir şey koy
malıdır. Bütçe beyhude kabarmamalrdır. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Maaşına 
zam var mı? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Maaşının bir sene
lik miktarı da duruyor. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, rejiye hatime veriyoruz. 
Fakat onun hesabını bitirmek için zaman lâzımdır. 
Daha 1329 senesi hesabı katisini almadık, 1339 dan 
sonra 1340 senesinin de hesabatını almak mecburiye
tindeyiz. Komiser aynı zamanda tasfiye komisyonu 
reisidir. Bu hesabatın ne kadar zamanda tasfiye 
edileceğini bilmediğimiz için ipka ettik. Dört ayda 
biterse dört aylık maaş alacaktır. Mütebakisini al
mayacaktır. 

REİS — Efendim; otuz birinci fasıl hakkında 
Vehbi Beyin bir takriri vardır. Fakat Maliye Ve
kili Bey ile Muvazenei Maliye Encümeni bunu na
zarı dikkate alarak maddenin (3 600) lira tenzilini 
teklif etmişlerdir. Binaenaleyh bu takriri reye koy
mağa lüzum kalmamıştır. Şimdi efendim, Maıliye 
Vekilinin teklifi veçhiyle faslı 116 844 lira olarak 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

32 Devair muhasebe müdürleri ve 
aklamı maaşı 95 388 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; geçen gün bir kanun ka
bul buyuruldu. Ziraat müessesatına sermaye vesaire 
verildi. Ziraat Vekâletine merbut olan muhasebeye 
aynı zamanda varidat kaydı salâhiyeti de verilmiş
tir. Şimdiye kadar yalnız sarfiyata bakıyordu. Bu
nun da, posta ve telgraf ve rüsumat muhasebesi 
gibi, varidat ahzı gibi mesailden dolayı, bir mümey
yizle iki hesap memurunun ilâvesini rica edeceğim. 
Onların da maaşları (780) lira'dır ki yekûnu (96 168) 
lira oluyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim bir sua
lim vardır. Zaten bu diğer devairin muhasebeleri 
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için oflbeşbin lira zam olmuştur. Bunun içerisinden 
idare olunamaz mı?.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Arz edeyim efendim. Geçen şene 
Heyeti Celile bütçe müzakeresini yaparken bilhas
sa Müdafaai Milliye Vekâleti muhasebesinin, hesa-
batın biran evvel intacı için, takviyesi arzusunu iz
har etmişti. Müfredat üzerine tetkik buyurulursa 
görülecektir ki bizde bu sene Müdafaai Milliye Mu
hasebesini (17) kâtip ilâve ederek takviye ettik ve 
en ziyade masrafınızı yapan Müdafaai Milliye He-
sabatını biran evvel almak için tedabir aldık. Diğer 
devairden işleri çok olan diğer muhasebelerin de 
hepsi, Meclisi Âlinin izhar etmiş olduğu tavsiye ve 
arzular üzerine takviye edilmiştir. 

REİS — Efendim; Maliye eVkili Beyin buyur
dukları zam hakkında Encümenin bir itirazı var mı? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul ediyoruz efen
dim. 

REİS — Efendim; o halde 32 nci faslın yekûnu 
bu suretle (96 168) lira oluyor. 32 nci faslın yekû
nunu ka'bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Fasıl yekûnu 
kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

33 Heyeti Teftişiye 30 660 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? ( Hayır 
sesleri) Efendim, 33 ncü fasıl yekûnunu kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elle
rini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

34 Levazım 22 850 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
VEHBİ BEY (Karesi) — Birinci maddede «Da

ruşşefakaya mevkuf dükkânlar bedeli icarı ve darı 
mezkûre muavenet» diyor. Yani Maliye Vekâleti, 
muaveneti içtimaiyenin vazifesini üzerine alıyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Arz edeyim efendim. Bu para 
Sıhhiye bütçesinde idi biz aldık. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ne için?... 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHÂLİK 
BEY (Devamla) — Biz yardım etmeyeceğiz. Biz bir
çok mevadda yardım ediyoruz. Bedeli icarı olan bu 
onbin lirayı siz verin dediler. Eğer Heyeti Celile 
bunu Maliye Bütçesinden alarak başka bir bütçeye 
koymak istiyorsa o başkadır. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bizde anlaşıl
mayan vekâlet unvanlarından birisi de muaveneti 
içtimaiyedir. Bunu öğrenelim ve oradan da buraya 
nakledelim. Bu doğru değildir. Muaveneti içtimai
ye bütçesinde olması lâzım gelir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; öteden 
beri bazan Maliye bütçesinde ve bazan Sıhhiye büt
çesinde daruşşefakaya on bin lira senevi muavenet 
yapılıyordu, bu müesseseye yapılan muaveneti diğer 
müesseselere yapılan muavenetlerle beraber, Maliyeye 
devrettiler. Zaten daruşşefaka Maliyenin idaresinde 
olduğuna nazaran, tahtında olan dükkânları işgal et
tiğinden dolayı maktuan beş bin lira bir tahsisatı var
dır, onu veriyoruz. Bu on bin lirayı da buraya koyu
vermekte bir mahzur yoktur. Encümen de bu veçhile 
tensip etmiş buraya geçirmiştir. İstirham ediyorum, 
daruşşefaka en ziyade muhtacı muavenet bir müesse
se olduğu halde ve daruşşefaka diğer darüleytanlara 
nispeten eskiden beri müesses ve kendi kendini idare 
edip bu kadar rical yetiştiren bir mektep, bir mahal
li feyz olduğu halde, yaptığımız muavenet on bin lira
dan ibarettir. Diğerlerinin bugün bütün masarifini 
üzerimize aldığımız halde bu küçük masrafı kaldırıp 
öbür tarafa geçirirken bir kazaya uğraması ihtimali 
de vardır. Çok istirham ediyorum burada kalsın. (Tez
yit edelim sesleri.) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Tezyit edelim efendim, 
fakat yerine gitsin. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efendi
ler; muaveneti içtimaiye meselesi, hakikaten arkadaş
lar arasında, tereddüdü mucip oluyor. Muaveneti iç
timaiye alelıtlık kendisinin şunu taksiri olmaksızın 
bir sefalete düşenlere yardım etmektir ve Sıhhiye Ve
kâletinin muaveneti içtimaiye kısmı da sırf buna ait
tir. Şimdi bu gibi sefaletleri tasnif edip de müspet ola
rak ifade edebilmek için bunları uzun uza^iye tetkik 
ederek birkaç sınıfa ayırmışlardır. Bunlardan bir ta
nesi küçük çocuklara yardımdır. O küçük çocukların 
da birçok envai olabilir. Onları uzun uzadiye izah et
mek istemem. İkincisi, hastalara yardımdır. Üçüncüsü 
de gayri kabili tedavi hastalar, ihtiyarlar ve bir de 
malülin vardır. Dördüncü" sınıf da hâmile kadınlar-
dir. 

Beşinci sınıf da öyle bir aileki, onun geçinmesi 
sa'i zatisine vabeste, başka bir varidatı yok, evlâdı da 
çok, bunlar muavenet meselesidir. İşte bu gibi mesail, 
Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye bütçesine girebilir, 
bunlara ait olmayan müessesata ise cemiyeti hayriye 
namı verilir. Binaenaleyh buradaki daruşşefaka tahsi-
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satının Maliye bütçesinden verilmesi doğrudur, Mua- I 
veneti İçtimaiye ile alâkadar değildir. Burada kalması 
lâzımdır. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim; burada da-
rüŞşefakanın mezayasmdan bahsedecek değiliz. Mem
leketimize hizmetini cümlemizde biliyoruz. Hatta bu 
para azdır. On bin lira yerine, yirmi bin lira veririz. 
Fakat burada değil. Teşkilâtımız içinde Muaveneti İç
timaiye diye bir vekâlet vardır, Mustafa Beyin say
dıkları şeyler meyanına dahil olan bu çocuklara ya
pılacak muavenet faslı, Muaveneti İçtimaiye bütçesin-
dedir. Encümen bunu ne için buraya getirmiştir? An
layamadım. 

LÜTFİ MÜFİT BEY (Kırşehir) — Dükkânların
dan dolayı getiriyor. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Bendeniz bütçe itiba
riyle diyorum efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim istirham 
ederim, darüleytamlar; Muaveneti İçtimaiyenin dai-
reij şümulü haricindedir, Maariftedir. Vehbi Bey bir 
hayratı düzeltelim derken bu hayratı bozmasınlar. 
Zaten darüleytamlar ile Sıhhiye Vekâleti beyninde bir 
münasebet yoktur. Maarif Vekâletinindir, bu ayrı bir 
şeydir ve Maliye bütçesinde kalması lâzım gelir. 

REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. Bu 
fasıl hakkında zamma dair bir teklif vardır. Fakat 
tek imzalı olduğu için tabiî nazarı dikkate alamayız. 
Abdullah Bey beş bin lira daha zam icrasını teklif 
ediyorlar. Fakat tek imzalı olduğu için reye koyamı
yoruz. i 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Fakat Encümen ka
bul ediyorsa mesele yoktur. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır, kabul etmiyo- i 
ruz. ! 

i 

REİS — 34 ncü faslın yekûnu «22 850» liradır. I 
Bu faslın yekûnunu reyi âlinize arz ediyorum. 34 ncü 

i 
faâh kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir' efendim. 

Fasıl Lira 

35 İdarei merkeziye müteferrikası 4 750 
REİS — Efendim; otuzbeşinci faslın yekûnunu re

yinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kftbul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

35 A 10 830 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Üçüncü madenin, geçen sefer ve
rilen karar üzerine, buradan silinmesi lâzımdır. Yani 
fasıldan 7 600 liranın tenzili icap eder. Yalnız Heye
ti Celileniz müsaade ederse, bir - iki bin lira kalsın, 
yok kabul buyurmadıkları takdirde bu da şilinsin. 

REİS — Üçüncü maddenin silinmesini mi isti
yorsunuz efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Evet efendim, üçüncü maddesi 
silinecektir. Geçen gün kabul edilen karar mucibince 
silinmesi lâzımdır. 

REİS — Efendim; yekûn 3 230 liradır. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler... 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

36 İdarei Vilâyat (1 192 818) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, emlâki milliye 
memurları diye memur var, temenni ediyoruzki, bun
ları gelecek sene görmeyelim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — İnşallah. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Biliyorsunuzki, Em
lâki Milliye namı altında toplanan evler nasıldır ve 
bunların nasıl idare edildiğini ve hükümetin idare ede
meyeceğini hepimiz bilfiil gördük. Binaenaleyh gele
cek sene bu fasıldaki şu maddenin olmamasını te
menni ederiz. Tabiî bunun merkezdeki ve vilâyattaki 
masrafı da kalkmış olur. Yalnız şurasını Maliye Veki
li Beyefendinin nazarı dikkatlerine arz ederim; bunu 
satacak olan memurlar - ağır almaları ihtimali var
dır - sattırmalıdır, takip edilmelidir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Cevap vereyim efendim, bunu dai
ma takip ediyoruz. Ümit ediyorum ki - gelecek se
ne için söz vermezsem de - iki sene sonra belki bu 
kayıt kalkar. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim; 
bu fasla merbut kadroları gözden geçirdim. Vilâyat 
derecata ayrılmış. Meselâ, elli yedinci sahifede vilâ
yat muhasebe ketebesinden kırkaltı tanesine onbeş; 
yüzdoksanına oniki, yüzyetmişine onar lira maaş ve
riliyor. Bu kırkaltı adedi içinde herhalde Ankara'da 
dahildir. Ankara'ya diğer vilâyetlerle kıyas etmek ka-
tiyyen doğru değildir. Onbeş lira maaş alan bir efendi 
şöyle böyle kırkbeş, kırk yedi lira almaktadır ki 
bunun en aşağı yirmi lirasını ev kirasına veriyor. Es-
narın galası meydan iken, sonra Ankara'daki memur-
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ların. mesaisi hiçbir yere makis değilken bunların büt
çede kalmaları muvafıkı madalet değildir. Yukarda-
ki fasılda tasarruf edilen 7 600 liradan hiç olmazsa 
Ankara merkez aklamı ketebesine birer miktar hisse 
ayrılmasını Meclisi Âlinin merhametine terk ederim. 
(istisna yapmayız sesleri.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, demin kabul buyurduğu
nuz vekâlet kâtipleri de aynı maşı alacaklardır. He
yeti Vekile bunu müzakere ederken ve Encümenlerde 
arzı malûmat eylerken kâtiplere 10, 12, 15, mü-
meyizlere 20, 25, 30, müdürlere 50, 60, en büyük mü
dürlere (75), nezaret ve emanetten kalbedilmiş mü
dürü umumilerle müsteşarlara yüzer lira olarak tes
pit edilmiştir. Eğer bu kısım ayrılacak olursa çok 
gider, bunun arkasını bulmak imkânı yoktur. Demin 
idarei merkeziye için kabul buyurduğunuz miktarda 
aynen budur. Kâtiplerin maaşı onbeş liradır. Mali
yede bir kâtibe onbeş lira verirken vilâyatta yirmi li
ra vermek doğru değildir zannederim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, zaten 
vekillerimizin de her vakit tekrar ettikleri veçhiyle ne 
Ankara'nın ve ne de İstanbul'un Çemişkezek'ten far
kı yoktur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
burada sandık eminlerinin maaşı, diğer memurların 
maaşına göre bir teaddül tespit etmediği için bende
niz Encümende muhalif kaldım. Sebebini kısaca arz 
edeyim. Bilvesile arz etmek isterim ki, memurların 
terfihi için herhalde Hükümetimizin esaslı bir şekil
de gelecek seneye kadar bize gelmesi ve bilcümle me
murlar arasında bir teadül temin edilmesi şarttır. Ni
tekim arz edeceğim sandık eminleri meselesinde bu 
mesele anlaşılacaktır. Sandı keminleri geçen sçne al
tı - yedi liradan başlayarak on liraya kadar maaş alır
ken bu sene asgarî onbeş lira üzerinden tespit olun
muştur. Halbuki buna mukabil diğer devairin aynı 
derecedeki memurları yedi - sekiz lira maaş almak
tadır. Dahiliye bütçesinin bu şekilde tespit olunduğu 
vâkidir. Bilhassa Maliye bütçesinde mal müdürleri
nin maşları 1 7W) kuruş iken maiyetlerinde bulunan 
sandık eminlerinin maaşlarının 1 500 kuruş olarak 
tespiti açıktan açığa prensipsizlik hissini vermekte
dir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Kefili 
vardır. 

AHMET REMZİ BEY (Devamla) — Evet; onu 
Maliye Vekili Bey de söylemişlerdi. Kefil verecekler
dir. Mühim varidat mevzubahistir. Buna mukabil bun

ların maşlarını tezyit ettik dediler. Şimdiye kadar 
devlet idaresinde diğer memurin arasında bu - suret
le bir teadül vardır. Kefil vermişlerdir diye bunu boz
mak doğru değildir. Zaten kefalet miktarları da ma
lumdur, az bir şeydir ve biz maaşını tezyit edince o 
da kefaleti tezyit edecek değildir. Sonra eski bir 
memura altı, sekiz lira verirken birden bire onbeş li
ra vermek bendenize biraz fazla göründü. Onun için 
muhalif kaldım. Arz ettiğim gibi diğer devairde bun
ların emsali vardır. Evvelce beraber alıyorlardı, şim
di beraber almıyorlar, meselâ bir kazada tahrirat kâ
tibi sekiz liraya kadar alacaktır. Tahrirat kâtibi ile 
sandık emini ki tahrirat kâtibi Meclisi idareye de
vam eder onunla beraber almalıdır. Bendeniz hesap 
ettim. Kâtiplerin arasında teadül tesis edilirse hiç ol
mazsa 30 bin lira kadar bir tasarruf yapılabilecek
tir. Eğer biz memurları terfih etmek istiyorsak bil
hassa devair arasında müsavatsızlık yapmayalım. 
Çünkü bir dairenin memuru diğer daireye geçmek için 
fırsat araştıracaktır. Bendeniz hiç olmazsa mühim 
varidatı olan kazalarda onbeş liranın kabul edilmesi
ni buna mukabil 17,5 lira alan mal müdürlerinin mai
yetinde bulunan sandık eminlerine on lira verilmesi 
gayet muvafık olacağı kanaatindeyim. Bunun için 
teklif arz ediyorum. Diğer cihetten kâtiplerin de bu 
teaddül esasına göre tebdili teklifimde mevcuttur. 
Bunu kabul buyurmanızı rica ederim. 

KÂZIM BEY (Ergani) — Efendim burada de-
niliyorki, muhasebeci unvanı teşkilâtı mülkiyeye mü-
tenazıran sureti umumiyede defterdarlığa kalb ve 
maaşları kırk, elli, altmış, yetmiş lira olmak üzere 
dört sınıfa tefri kolunmuştur. Bu tenazurun ne suret
le olacağında bendeniz mütehayyrım. Yani her şeyi 
Türkçe olarak ifade etmek istediğimiz bir zamanda 
lisanımızda teessüs eden munis İstılahı, muhasebeci 
kelimesini defterdara tebdil etmek tenazura ne dere
ce hizmet ediyor bilemem. Sonra mektupçu unvanı 
tahrirat müdürlüğüne tahvil edildiği halde bu tena
zuru ihlâl etmiyor da bu neden ihlâl ediyor? Bu söz
lerim şekle aittir. 

Bir de deniyorki, maaşat 40; 50, 60, 70 lira ol-
,mak üzere tasnif edilmiştir. Bugün malumuâlileri bin 
bir dağdağa içinde bulunmuş olan ve tekmil idarei 
umumiyenin barı mesuliyeti üzerinde bulunan valiler 
altmış lira alıyor. Onun ziri murakabesinde bulunan 
muhasebeci ise yine altmış lira alıyor. Öyle değil ses
leri.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Arz edeceğim. 

— 329 — 
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i KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Müsaade 
bulyurun. Efendim; sonra buradan söylersiniz. Bura
daki vekâletlerin noktai amudu istinadını teşkil eden 
mesele; Dahiliye Vekâleti memurin müdürü altmış 
lira alıyor. Bu tenazur bu teadül nerede kalıyor? Ben
deniz şunu arz edeyim ki, memurlarımızın aldıkları 
maaşı istiksar ediyor değilim, bir muhasebeci, altmış 
lir^ alsın, yetmiş lira alsın, fakat bütün idarei devlete 
aitj vazaif tevzi ve taksim edilirken maaşatta muade
leti aransın. Binaenaleyh cevap istiyorum. (Doğru ses
leri.) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Kâzım Vehbi Bey arkadaşımız eğer 
miktarları tetkik buyursalardı tenkit etmezlerdi. Yüz
elli lira maaş alan valiler vardır. Yüzelli lira alan 
bit valinin maiyetinde bulunan bir defterdar yetmiş 
lir .̂ alacaktır. Tahsisatiyle bugün yüzelli lira alan o 
dejfterdar zaten altmış veyahut elli lira altın alıyordu. 
Dİğer itirazları «tenazur yaptıkları halde niçin defter
dar denmiştir» biz tamim yaptığımız zaman şu, şu 
defterdara, şu, şu muhasebeciye gitmesin diye yap
tık. Nasıl ki, umum vilâyetlere dediğimiz zaman yal
nız muhasebeciye denir. Biz onda mısır değiliz. He
yeti Celile nasıl kabul ederse öyle oluyor. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Yalnız şimdi 
nekien muvafık görmediniz? Onu soruyorum? 

; MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
B$Y (Devamla) — Bu, niçin valiyi kabul ettiniz de 
mutasarrıf demediniz, demektir. Sonra altmış lira alan 
bir defterdar herhalde 100 - 120 lira maaş alan vali
lerin maiyetinde bulunacaktır. Diğer devair memur
larının da orada aldıkları parayı söyleselerdi daha 
iyi olurdu. Nitekim kazalarda mal müdürleri kayma-
kajmlardan çok aşağıdadır. Biz demedikki, bir kaza 
kaymakamının alacağı para kadar mal müdürü de 
pajra alsın. Mesuliyet itibariyle tabiî idare memurunun 
mesuliyeti fazladır. Onu tamamiyle muterifiz. 

REMZİ BEYEFENDİ sandık eminleri için söy
lediler. Sandık eminleri için mesele kefalet meselesi
dir. Hiç kimse bugün kefalet vermiyor. Onun için 
daima vekâletle idare olunuyor. Ondan sonra sandık 
erbinlerinin başında başka bir vazife vardır. Para kay
bolduğu zamanlarda tediyat yaparken veyahut kab-
zederken yanlışlık yaptığı vakitlerde kendisi tediye 
etmek mecburiyetindedir. Bunu da zarar mukabili 
koyduk. Bunun da sebebi budur. Başka mesele de
ğildir. Demin nitekim tahsildarların maaşına da bir 
arkadaşımız itiraz buyurdu. Sekiz lira azdır, denildi. 
Süvari tahsildarları oniki lira alıyor. Süvari tahsilda
rı iile sandık eminlerini bir tuttuk. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) - Arkadaş-
lar bendeniz Gaziantep Mebusu muhteremi Remzi 
Beyin fikirlerine iştirak edemeyeceğim. Biliyorsunuz-
ki, sandık eminleri paranın bütün mesuliyetini kendi 
üzerine almıştır. Para cevval bir şeydir. Maliye Ve
kili Beyin buyurdukları gibi bazan noksan sayıp al
dığı gibi verirken de noksan veya fazla sayıp vermek 
imkânı vardır. 

Sonra müessesatı Maliyede görüyorsunuz ki ikin
ci ve üçüncü sınıf memurlar derecesinde sandık emin
leri iktar edilmiştir. Bir sandık emini her halde bir 
müessesatı maliyede, bir bankada ve Bankı Osmanide 
görürsünüz ki mutlak ikinci sınıf bir memura muad-
dil maaş alıyor. Elbette düşünmüşlerdir ki, paraya 
elini süren bir memura fazla maaş vermelidir. Me
suliyet daha azimdir. Sonra az bir maaşla bu azim 
külfeti idare edecek memur bulunmuyor. Bendeniz 
ezcümle Bolu'da birçok defa görmüşüm ki, memur 
maaşının azlığından dolayı tenezzül etmemiş, girme
miş ve bu külfeti düşü tahammülüne almamış onun 
için birçok zaman vekâletle idare edilmiştir. Bu me
murlar her halde iktar edilmelidir. Kefalet meselesi de 
vardır. Sandık Eminleri diğer memurlar gibi değildir. 
Bu teklif edilen miktarın çok doğru olduğuna kaniim 
ve bu suretle kabulünü rica ederim. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
iki kelime daha arz edeceğim. Müsaade buyurursanız 
bendeniz maaşlarının teadül esası üzerine bu sene 
için kalmasını gelecek sene teadüle istinaden daha 
esaslı bir iş yapılmasını teklif etmiştim. Sandık emin
lerinin maaşlarını artıracak olursak Dahiliye bütçesin
de daha çok tezyidat yapmaya mecbur olacağız. He
yeti Âliyeniz bunu düşünürken beş, altı liradan bir
den bire on beş liraya çıkmasını tensip buyurmayın. 
Bendeniz düşündüm. Bütün memurun terfihi mevzuu-
bahistir. Fakat sandık eminlerinin elinde para var
dır, diyorlar .Bir defa her kazada çok mühim meb
lağ toplanmaz. Onun için bendeniz bütün kazaların 
mal müdürlerinin maaşlarının on liraya tenzilini tek
lif etmiştim. Yalnız mal müdürü on yedi buçuk lira 
alırken maiyetindeki sandık eminlerinin onbeş lira 
almasını muvafık görmem. Hiç olmazsa on lira al
sın ki, hem mafevki olan memurlara, hem de diğer 
vekâletlerin memurlarına nazaran bir teadül olsun bel
ki bunu Maliye Vekili Beyefendi tensip ederler. Belki 
Encümen de tensip eder. 

MÜKERREM BEY (İsparta) 
cümen iştirak etmez. 

Hayır hayır, En-

380 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim bu maaşattan 
her zaman burada bahsediliyor. Geçen Heyeti Umu-
miyede de bahsedildi. Rica ederim, bütçenin bir ta
rafı şarka bir tarafı garba doğru gidiyor. Karmaka
rışık bir şekil alıyor. Rica ederim insaf buyurunuz. 
Bir kazanın tahrirat kâtibi demek kaymakamdan son
ra en büyük idare reisi demektir ve kaymakamın gay
bubetinde bütün mesuliyet onun üzerindedir. Meclisi 
idare kâtibi meclisi idare azası... Sonra doksan bin 
nüfuslu Uşak kazasının da kaymakam vekili. Bu 
alacak sekizyüz kuruş; sandık emini alacak beşyüz ku
ruş. Bu doğru bir şey değildir. 

Sandık eminine binbeşyüz kuruş verilmelidir. Fa
kat tahrirat kâtibine de o suretle verilmelidir ve teadül 
gözetilmelidir. O, bu devletin memuru da diğeri bu 
devletin memuru değil midir? Sonra kefaletten vesaire-
den bahsediliyor. Bendenizin devlet idaresinde ma
nasını anlamadığım lügatlardan birisi de kefalettir. 
Devlet memurları herhangi bir yere gittikleri zaman, 
kefil aradığı zaman, kendi memuriyetine ve hükü
metine değil, oradaki kefil bulacağı zevata karşı 
medyunu şükrandır. Çünkü ona hükümet vazife tev
cih etmiyor. 

Memuriyeti için beş tane adam kefalet verirse ve
yahut malî kefalet verirse memur tanıyor. Hükümet 
onun memuriyetini, idaresinde, istikametinde, ikti
darında değil; malî kefaletinde tanıyor. Bir defterdar 
tayin ediyor, bütün vilâyatın umurunu tevdi ediyor 
ve beş tane kefil bulursan seni memur tanırım diyor. 
Dünyanın en büyük malî müesseselerinde ve daha çok 
muamelât içerisinde bulunan şirketlerde bu kefalet 
muamelesi yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok doğru bir 
esastır, hakikaten nazarı dikkate alınmalıdır. 

VEHBÎ BEY (Devamla) — Evet sağlam bir esa
sı vardır. Hırsızlık eden bir memuru, yolsuzluk ya
pan bir memuru bir daha kullanmayız. Sende bu esa
sı kabul et ve doğrudan doğruya memurlarını şuna 
buna müracaata mecbur etme. Belki de birtakım fe
dakârlık yapan kimselere faiz vermek veya sefil ol
ması dolayısıyle işini görmek suretiyle onların min
neti altında kalacaktır. 

Kendi memurunu şuraya buraya göndermek hiç 
aklımın ermediği bir şeydir. Posta memurlarına bir 
zaman bu tatbik ediliyordu ve zannederim bu madde 
meridir. Hiç olmazsa kefaleti müteselsile kabul edil
sin, eğer behemahal bu kefalete lüzum varsa bu su
retle olsun. Hiç olmazsa kefaleti büsbütün kaidırmı-

yorsak - bendeniz kefaleti büsbütün kaldırmak ta
raftarıyım - ve devlet; memurini bilerek, seçerek ta
yin #eder. Senin hırsızlık etmek ihtimalin vardır, üç 
tane kefil getireceksin de, seni öyle istihdam edece
ğim, demek nasıl olur? Dünyanın hiç yerinde bu mev
cut değildir ve ayıp bir şeydir. Mal sandığı memur
ları hakkında bunun mazeret olarak dermeyan edil
mesi, paranın cevval olması, faal olması, maaşlarının 
fazlalaştırılmasına badi olamaz. Eğer fazlalştırılması 
lazımsa, - ki bendeniz de taraftarım - bütün devlet 
memurları için esas itibariyle bir teadül esası düşü
nülerek tezyit edilmelidir. Taşrada küçük memurlar; 
terfih edilmeli ve maaşlarının miktarı tespit edilme
lidir, her sene bütçe çıkarken benim maaşım fâzla-
laşacak mı diye bin kadar kapı çalmamalıdır. Bilme
li ki, maaşım şudur. Sonra filân ve filâna muhtaç ol
maksızın senesi gelince terfi ettirilmelidir. Senesi gel
diği vakit maaşına zam icra edilmelidir. Böyle olur
sa her sene bütçenin tetkiki için uğraşılmaz, bir haf
ta' içerisinde bir merasimle buradan geçer. Evet böy
le bütçe geldikçe her memurun maaşı tezyit edilmek 
icap eder bu doğru bir şey değildin Bendeniz de 
Ahmet Remzi Beyin tekliflerine iştirak ediyorum. 
Bu, Encümene gitmeli ve teadül noktası nazarı dik
kate alınmalıdır. Muvazene noktai nazarından bu da 
dhail olsa gerektir. (Doğru sesleri) 

MEHMET VASFI EFENDİ (Bolu) — Vehbi Bey 
biraderimizin beyanatından anlıyorum ki, mal me
murları veyahut sandık eminleri tahrirat kâtipleri ile 
mukayese ediliyor. Arkadaşlar; biz birçok işlerde şek
li muhafaza edelim derken maksadı öldürüyoruz, iş
ten maksat; bunların biraz iktarı ve keza ellerindeki 
paranın ve kendilerine olan emniyetin hüsnü istima
lidir. Bu, dünyanın her tarafında kabul edilmiş bir 
usuldür ve her müessesatı maliye kabul etmiştir. Bu
gün sandık eminleri, demin arz ettiğim gibi, banka
larda ikinci ve üçüncü sınıf memurlar derecesinde 
maaş alıyorlarken bunları tahrirat kâtipleri ile bir tut
mak ne dereceye kadar muvafıktır bilemem. Bu nok
tai nazardan Encümenin bu baptaki düşüncesini ve 
hükümetin teklifini gayet muvafı kgörüyorum. Mama
fih, Heyeti Celilenizin tasvibine vabeste bir şeydir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Efendim; ortaya bir 
memurinin mukayesesi meselesi çıktı. Bunu evvelce 
de arz ettim ki, kadroların tespiti ne vakit mukadder 
olursa o vakit herhangi bir meslek, kendi kıdemini, 
terfihini o nispette terakki ve teali ettirir. Yoksa bu
gün sandık emini şunu alıyor, tahrirat kâtibi bunu 
alıyor diyerek, bunları yekdiğeri ile mukayese eder-
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sek ve bu mukayese esasını kabul edersek vilâyette I 
valiler ile, jandarma kumandanlarının maaşlarını mu- I 
kayese edersek bu mesele burada da tebarüz edecek
tir] Meselâ beş bin kuruş maaş alan bir vali zammi- I 
yatı ile beraber 115 lira bir para alıyor. Beri taraf- I 
ta vilâyetin jandarma kumandanı 125 lira alıyor. Va- I 
linin emrinde olan bir jandarma kumandanı validen I 
çok maaş alıyor, şimdiye kadar denilmiş midin (De- I 
nümiştir sesleri) O halde Heyeti Celileniz bu nazari- I 
yeyi kabul ediyorsa 1342 senesinde Heyeti Vekile me- I 
murin kadrosunu tespit etsin, Heyeti Celilenize getir- I 
sini Eğer bütçeyi elimize alıp müspet bir kadro olma- I 
dan bir bakkal defteri gibi şuna üç kuruş zammede- I 
lim, bundan sekiz kuruş tenzil edelim diyecek olur- I 
sak bu, bütçelikten çıkmış olur. Bu sene bununla ik- I 
tifa edilsin veyahut Heyeti Celileniz esasatı tespit I 
ederek 1341 içinde muhakkak bunun yapılmasını ka- I 
bul ediyorsanız o halde bütçelerin heyeti umumiye- I 
sini Encümene iade edelim. Encümen yeniden kadro- I 
lan tespit ederek buraya getirsin. Başka türlü bunun I 
içerisinden çıkmak kabil değildir. I 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Tadil takrirleri I 
okunacaktır. I 

Riyaseti Celileye I 
Faslın Encümene iadesiyle teadül esası dahilinde I 

tanzim edilmesini teklif eylerim. I 
Karesi I 

Mehmet Vehbi [ 

Riyaseti Celileye I 
Sandık eminlerinden 221 adedinin maaşının on I 

liraya tenzilini vilâyat kâtipleri ile varidat kâtiple- I 
rinin asgarî on lira üzerinden tespitini teklif eyîerm. I 

Gaziantep I 
Ahmet Remzi I 

Riyaseti Celileye I 
36 ncı fasıldaki defterdar unvanının muhasebeci I 

olarak tespit ve kabul edilmesini teklif ederim. I 
Ergani I 

Kâzım Vehbi I 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
müzakere kâfi görülmedi ise söz istiyorum. I 

REİS — Kifayet takriri yoktur. Fakat müzakere I 
hitam bulmuştur. I 

Riyaseti Celileye I 
Ziraat Bankası şubesi mevcut olan kazalardan yüz 

tanesinde Maliyeye veznedarlık yapmak vazifesini 
banka şubelerine tevdi edilmek üzere yüz mal sandı- J 

i ğm ve bilnetice o miktar sandık emininin lağvını tek-
I lif ederim. 
I Edirne 
I Hüseyin Rıfkı 

I ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Onlar kendi işlerine 
I bakamıyorlar. 
I REİS — Efendim; faslın Encümene iadesi hak-
I kındaki teklif tekrar okunacaktır. 
I (Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin takriri 
I tekrar okundu) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
I usul hakkında... Teadülü muhafaza için faslm En-
I cümene iadesi talep ediliyor. Bu da veznedarların 

maaşları münasebetiyle yapılan bir tekliftir. Teadülün 
I temini için yalnız Maliye bütçesinin Encümene iadesi 
I icap etmez. Bilumum vekâletlerin bütçesinin gitmesi 
I iktiza eder. (Öyledir sesleri) Bir kısım bütçeler kabul 
I edilmiştir. Bunları da iade etmek lâzım gelir; hal-
I buki kabul edildi. Tenazur ve teadülü tespit etmek 
I için muayyen ve muntazam bir kadro bulunmak ve 
I şu memuriyet bunun muadilidir diye tespit etmek 
I lâzımdır. 
I Encümen, teadül ve tenazur şudur diyerek kendi 
I kendine nasıl bir şey yapabilir? Ve yapsa kendi ken-
I dine ne diye yaptı deriz. Bu uzun meseledir. 
I ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Elde mikyas yoktur. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Evet, elde 
I mikyas yoktur. Bu sene bütçesiz kalırsınız, mart yakın

dır. Senei atiye için hazırlanınız. Veznedarların maaşı 
on mu olacak onbeş mi olacak, o ayrı bir meseledir. 

I Fakat Encümene gitmesi vahimdir. Kabul edilen büt-
I çelerle teadül imkânı kalmayacaktır. Binaenaleyh tea-
I dülsüzlük yapılmış olacaktır. Bu takririn reddini tek-
I lif ediyorum. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hoca Efendi kabul edi-
I len bütçelerden bahsettiler. Bendeniz kaç bütçe ge-
I çirdiğimizi düşündüm. Bir Başvekâlet bütçesi geçti. 

O da merkeze aittir. (Divanı Muhasebat sesleri) Di-
I vanı Muhasebatın mulhakkatta yalnız murakıpları 
I vardır. Ve bunun da burada ne kadar münakaşalarla 
I kabul edildiği malumdur. İşi muğalitaya boğmayalım, 
I Meclisten geçmiş bütçe yoktur ve ilk mülhakatla alâ-
I kası olan bütçe budur. Binaenaleyh mülhakat hak

kında bütçeyi tespit ederken soruyorum ki, bu tea-
I dülü düşünmüşler midir? Düşünmemişlerse siz nasıl 
I bunu çıkaracaksınız? Ve size sordukları zaman kaza

lardaki memurlar; filâna şunu yaptınız, bana niçin 
J yapmadınız derlerse ne cevap vereceksiniz? Hak nok-
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tasından soruyorum. Binaenaleyh faslın Encümene 
gitmesi demek, bütçenin çıkmaması demek değildir. 
Onu da Musa Kâzım Efendi Hazretleri çok iyi tak
dir buyururlar, fasıl gidecektir. Bütçe gitmeyecektir. 
Bu fasıl vilâyat faslıdır, bu teadül tatbik edilip gide
cektir. Bundan tenzil ederler, diğerlerine zammeder
ler, ötekilere bakarlar, gelecek bütçeleri de hazırlar
lar, Encümene öyle gider. Muvazenenin manası ne
dir, neyi esas tutacaklar? Deniyor. Buna ne esas tu
tulursa ona da o esası tutacaklardır. Binaenaleyh, 
esası nasıl tutulursa, nasıl tahrirat kâtiplerine sekiz li
ra, sandık eminlerine, 15 lira veriyorlarsa bunu bir 
esas üzerinde bir biri yanına getirip esasları koya
caklardır. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim; Vehbi Beyin takririni nazarı 
dikkate alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dik
kate almayanlar lütfen ellerini kaldırsın... 

SAKİR BEY (Çatalca) — Müsaadenizle bir şey 
arz edeceğim. (Gürültüler),* (Olmaz Paşam sesleri) 

REİS — Efendim; nazarı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın... (Anlaşılmadı sesleri) 

SABRİ BEY (Saruhan) — Usulü müzakere hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Müzakere hitam bulmuştur Musa Kâzım 
Efendi usula dair söz istedi, söz verdim. Takrir sahi
bine takririni izah etmek için söz verdim .Takririn 
nazarı dikkate alınıp alınmayacağını reye koyacağım. 
(Neyi sesleri) Vehbi Beyin takriri, faslın Encümene 
iadesi hakkındadır. Tekrar reye vaz edeceğim. (O, o 
sesleri) Faslın Encümene iadesini nazarı dikkate alan
lar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el kal
dırsın... (Alınmıştır sesleri) Müdahale etmeyiniz ri
ca ederim : Efendim; ihtilâf vardır. Nazarı dikkate 
alanlar ayağa kalksın „. Nazarı dikkate almayanlar 
ayağa kalksın... Efendim; reylerde müsavat vardır. 
Evvelâ Divan Kâtiplerinden biri bir tarafı fazla gör
dü, diğeri diğer tarafı fazla gördü, sonra ayağa kalk
tıkları zaman fazla gören kâtip bu defa diğer tarafı 
fazla gördü. (Tayini esami ile reye müracaat edin 
sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Gözlüğümü vere
yim. Kâtipler iyi göremiyorlar. 

REİS — Vehbi Beyin takririni nazarı dikkate alan
lar ayağa kalksın... 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Bir kişi saysın 
Paşa Hazretleri. 

REİS — Devamla) — Nazarı dikkate almayanlar 
ayağa kalksın; yine müsavat vardır. Divan kâtipleri 

de reye iştirak ediyorlar ve nazarı dikkate alınmama
sı taraftarıdırlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Zatıâliniz 
Paşa Hazretleri? 

REÎS — Ben bitarafım, ne lehte ve ne de aleyh
teyim. Efendim; diğer takrirleri reyinize arz ediyo
rum. 

HALİL BEY (Zonguldak^ — Efendim, bu mesele 
hakkında nizamname mucibince tayini esami ister. 

REİS — Efendim; sonundan şüphe etmedik. 
SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim makamı ri

yaset tereddüt etmemiştir. Karar -tefhim kılınmıştır, 
mesele bitmiştir. Tekrar reye konamaz. 

REİS — Efendim; tekrar tereddüt hasıl olursa di
van o vakit tayini esami ile reye koyabilir. Tereddü
de mahal kalmadı yegân yegân saydık, tesavi husule 
geldi. İlci kâtip bir tarafa iltihak etti. Mesele bitti. 

(Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı Beyin takriri tek
rar okundu) 

REİS — Efendim; Hüseyin Rıfkı Beyin teklifini 
dinlediniz. Reyinize arz ediyorum. Nazarı dikkate 
alanlar ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır efendim. 

(Gaziantep Mebusu Remzi Beyin takriri tekrar 
okundu) (Kabul, kabul sesleri) 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Takriri 
izah edeceğim. 

REİS — Remzi Bey; bir fasıl hakkında bir mebus 
yalnız bir defa söz söyler. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Takririmi 
izah edemez miyim? (reye, reye sesleri) 

REÎS — Remzi Bey bu mesele hakkında mı? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evet bu 
mesele hakkında (reye sesleri, gürültüler) Müsaade 
buyurun, iki kelime arz edeceğim. (Hayır sesleri) 
Tadil teklifim bütün kadroya şamil değildir. Maliye 
Vekâleti bütçesinde teadül husule getirmek için tek
lif ettim. Kabulünü rica ederim. (Kabul sesleri) 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kabul efen
dim. 

REİS — Efendim; müsaade buyurunuz. Remzi 
Beyin birinci fıkrası tenzili, ikinci fıkrası zannediyo
rum ki zammı mutazammındır. Binaenaleyh... 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — İkinci fık
ra zammı mutazammın değildir efendim. 

REİS — Bu iki fıkranın zammı mutazammın olup 
olmadığını Encümenden soruyorum. Zammı mutazam
mın mıdır? 
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MÜKLRREM BEY (Ispı rta) ~ Encümen noktai 
njazannda mısırdır. 

REÎS — O halde takriri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almayanlar el kaldırsın... Efendim, Remzi Beyin 
takririnin birinci fıkrası kabul edilmiştir, tkinci fık
rası zammı mutazammın değilse onu da reye koya
cağım. 

(Takririn ikinci fıkrası tekrar okundu) 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — İkinci fık

ra zammı mutazammın değildir efendim. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Zamdır efendim. 
REİS — îkinci fıkrayı reye koyamam efendim, 

diğer bir takrir vardır. 
Riyaseti Celileye 

i 1340 senesinde sandık eminleri kadro ve maaşa-
tının aynen ipkasını teklif eylerim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — On lira kabul 
ettik. Geçen sene sekiz lira da vardı. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
B|EY (Kângırı) — Remzi Beyin teklifi kabul edildik
ten sonra artık ona hacet yoktur. 
i SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — 1341 için 

yeniden bir teşkilât yapacaklarını söylüyorlar. Bu 
münazaaya mahal kalmamak için aynen kabulünü tek
lif ederim. 

REİS — 1340 senesi kadrosuna müteallik bir key
fiyet vardır. Remzi Beyin teklifi 1340 senesi kadrosu
na taallûk etmiyordu. Kadro tabiri vardır. 1340 se
nesinin kadrosuyle 1341 senesi kadrosunda bir fark 
vardır. Remzi Beyin teklifi sırf maaşa aittir. Bu sırf 
kadroya aittir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kadro teşkilâtını Ma
liye Vekâleti hariç mi bıraksın? 

REÎS — Takriri izah ediyor. Binaenaleyh aynı 
maalde değildir. Şimdi bu takrir 1340 senesinin kad
rosunun ipkasını talep ediyor. 

İ KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Daha evvel na
zarı dikkate alınacaktı. (Daha evvel reye koymak lâ
zım sesleri) 

REİS — Takriri reye koyacağım. Nazarı dikka
te alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar 
el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamıştır. Efendim; 
bu fasla ait bir takrir daha vardır. 

(Kâzım Vehbi Beyin (Ergani) takriri tekrar okun
du) 

REÎS — Efendim; müsaade buyurunuz. Yalnız 
bu fasıldaki defterderları muhasebeci yapmak bir şey 
değildir. Birçok kanunlar vardır. Talimatlar vardır. 
Onun için öyle zannederim ki bu takrir Encümene 
tevdi edilmek icap eder. Encümence umumi olarak bu 
unvanın kanunlarda, talimatnamelerde tadil edilip 
edilmeyeceği tayin edilir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Hayır efen
dim. 

REÎS — Efendim; yalnız fasılda yapılacak tadi
lat bir mana ifade etmez. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri; madem ki bu takrir reye konulmuyor, o halde 
Maliye Vekâletinin muhasebeci unvanını defterdar 
yapmaya salâhiyeti yoktur. Yine muhasebeci muhase
becidir. (Tabiî sesleri) 

REİS — Öyle ise bu takriri evrakı varideden ad
dederiz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Evrakı vari
deden nasıl addolunur, efendim? 

REÎS — Reye koyamam efendim. İsmin değişme
siyle bütün kanunlarda, bütün talimatnamelerdeki isim
lerin değişmesi icap edip etmeyeceğini Encümen ta
yin edecektir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Zaten kabul 
edilmiş bir unvandır. 

REÎS — Siz öyle diyorsunuz. Bakalım herkes öy
le diyor mu? 

RAİF EFENDİ (Erzurum) — Müsaade ederseniz 
bu idarî bir tekliftir. Kadrolara ait bir tekliftir. Büt
çe müzakeresindeyiz. Bu müzakere esnasında bu su
retle teklifin reye konulması gayri caizdir. Ayrıca 
kanun olarak teklif edebilir. Yoksa bütçe esnasında 
Makamı Riyasetin izah ettiği veçhile bu takririn re
ye konulması caiz değildir. Kabul edilmiş olursa te-
şettütü muameleyi mucip olur. Binaenaleyh şimdi 
müzakere edilmesi muvafık değildir. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim, bu bir fasıldır. 
Faslın unvanının burada arkadaşların tebdil ve tah
vilini başka nam altında yadedilmesini teklife hakları 
vardır. Nitekim buraya gelen herhangi bir teklifte 
defteri hakani denmişken burada arkadaşlardan biri 
tapu olsun dedi ve o suretle kabul edildi. 

REİS — Geçen gün Meclisi Âli bu husustaki nok
tai nazarını izhar etti. Kırkkilise'nin Kırklareli olma
sına dair bir takrir verilmişti, müzakere cereyan etti, 
teklifin kanunî şeklinde verilmesi ve usulen encümene 
gitmesi lâzım gelir dendi ve öyle oldu. Binaenaleyh 
bu takriri reye koyamam. 
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KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bütçe kanun 
mahiyetindedir. Paşa Hazretleri. 

VEHBÎ BEY (Karesi) — Kanunda esasen bunla
rın unvanı defterdar değildir, muhasibi mesuldür. 
Muhasebei Umumiye Kanununun eğer kabul edecek 
olursak (Vilâyet Muhasibi Mesulü) demek lâzım ge
lir, defterdar değildir. Bunların unvanı resmileri, mu
hasibi mesuldür. Yoksa defterdar değildir. Binaena
leyh eskiden beri bir defterdar unvanı kalmıştı. Ben
deniz ipkası taraftarıyım. Usul itibariyle reye kona
bilir. 

REÎS — Efendim; encümene gider, tetkik edilir. 
Ondan sonra reye konur. (Nereye gidecek sesleri.) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Muvazenei 
Maliyeye efendim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — İllâ defter-
darbğı kabul edeceksiniz, diye ısrar olunur mu efen
dim? 

REİS — Derhal sual sorunuz efendim; ne için de
ğiştirdi diye sorun. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Benim tek
lifim vardır. 

REİS — Efendim; yalnız sizin reyiniz burada hâ
kim olamaz. Geçen gün Mecliste cereyan eden bir mu
amele vardır. Kendinize bir arkadaş bulmuşsunuz. 
Bütün Meclise hâkim olmak istiyorsunuz. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Defterdar 
kalsın. 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine gönderece
ğiz. 

Efendim; Remzi Beyin nazarı dikkate alınan tak
ririnden sonra yapılan tahsisat üzerine faslın yekûnu 
1 179 558 lira oluyor. Faslı bu veçhiyle kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

37 Taşra levazımı 118 750 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Sual soracağım efen

dim. 
Arkadaşlar; Meclisin bir ferdi sıfatiyle Paşa Haz

retlerinin sözünü kabul etmiyorum. Hiçbir arkadaşın 
Mecliste tahakkümü yoktur. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu sözü ben
deniz de kabul etmem. (Pekâlâ sesleri), (Devam ses
leri). 

VEHBİ BEY (Karesi) — Buradaki 37 nci fasılda 
ve 38 nci fasılda - ki henüz gelmedi - icare, mefruşat 
tenvir ve teshin, kasa esmanı ve nakliye masarifi de

niyor. Bunların ne suretle tahakkuk ettiğini sormak 
istiyorum. Bunlar merkezle ne suretle mukayese edil
miştir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Kasa ihtiyacımızı iki seneye tak
sim ettik. Bu sene istediğimiz para ile bir kısmını, 
gelecek sene bütçesinde de bir kısmını, önümüzdeki 
senede taşra ihtiyacını temin etmek istiyoruz. 

Diğer üç maddede de doğrudan doğruya şimdiye 
kadar taşraya sarfedilen miktarı tespit ettik ve o su
retle koyduk. Taşra ile vukubulan muhaberemizde 
geçen seneyi ve bu seneyi nazarı dikkate alarak koy
duk. 

REİS — Faslın yekûnunu reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen elini kaldırsın... Etmeyenler lüt
fen eîini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

38 Taşra müteferrikası 20 900 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bunu da sora

cağım, geleyim mi kürsüye? 
REİS — Oradan sorunuz efendim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — 72 vilâyetin - İstanbul 

da dahil olduğu halde - müteferrikası yekûnu 20 000 
lira bu ne suretle tahakkuk etti? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Demin arz etmiştim, aynı suretle
dir. Müteferrika hesabı da taşra ile yapılan muhabere 
neticesidir. 

REÎS — Efendim, faslın yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

39 Masarifi mütenevvia 874 380 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, bendeniz bu
rada beşinci ve altıncı maddelere ilişeceğim: Memu
rin harcirahına mümkünse sıfır koyalım. Taki, teb
dil edemesinler. Memurin harcirahı olarak ne kadar 
fazla miktar verirseniz o kadar fazla memura buradan 
oraya, oradan, oraya köşe kapmaca oyunu oynata
cağız. Binaenaleyh senei sabıka harcirahları 50 bin li
ra tutmuş. Senei sabıka harcirahlarını aynen kabul 
etmeli. Hiç olmazsa memurlar bir sene yerlerinde 
otursunlar efendim. (Doğru sesleri) 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; teklifimiz senei sabıka
ya aittir ve her halde memurlarımızı burada değiştir
medik. Fakat demin Vehbi Beyefendi, Halit Beyefen-
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dîye itiraz etti. Bu nu hiç nazarı dikkate almıyor. Be
nim yedimde olmayan vilâyet memurlarını valiler de-
ğjştirhüe benim kusurum nedir? Tabiî harcırahlarını 
vereceğim. Buradaki ifadeleri tamamen mütenakızdır. 

! ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Defterdarları vali 
nasıl değiştirir efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Malmüdürlerini ben tayin etmiyo
rum, valiler tayin ediyor. Bittabi bunlar tamamiyle 
harcirahlarını da almak mecburiyetindedirler. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Defterdarların muva
fakati olmadan bir vali bir malmüdürünü doğrudan 
doğruya kaldırabilir mi? 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY g a n g ı n ) — Dediğim budur. Vekâletin hakkı 
tasdiki olsaydı; o vakit başka türlü olurdu. 

JrJALıT BEY (Kastamonu) — Avrupa'ya gönde
rilen müfettişler ve muavinler ne tahsil ediyorlar ve 
ne para alıyorlar? 

| MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim Avrupa'da 11 müfettişi
miz vardır. Altısı Müfettiş Muavini ve beşi Müfettiş
tir. Fransa heyeti teftişiyesinde staj yapıyorlar. Bu 
suretle bütün müfettişler birer sene staj yapıyorlar ve 
Heyeti Celile Muvazenei Maliye Encümeni Heyeti 
Teftişiyenin arz edilen raporu mucibince daima bi
rer sene staj yaparak müfettişlerin ondan sonra bura
da vaizfe görmelerini tensip etmişlerdir. Ondan sonra 
Muavinler müfettiş oluyorlar. Bir sene burada ifayı 
vâzifoe ettikten sonra bilimtihan Avrupa'ya gidiyor 
vfe oradan geldikten sonra müfettiş olabiliyor. Şim
diki halde Avrupa'da onbir müfettişimiz vardır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen
dim bu faslın birinci maddesinde bir masarifi muha
keme var. 1340'ta doksanbin lira, 1341 için Hükü-
njet 130 bin lira teklif etmiş. Bunu Muvazenei Mali
ye Encümeni yüzyirmibin liraya indirmiştir. Malu-
rriuâliniz masarifi muhakeme Hükümetten sarfedildik-
t0n sonra mahkûmu aleyhlerden daima tahsil edilir. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Haklı çı
karsa. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bütçe
ye bar değildir. Yalnız bu meselede nazarı dikka
tinizi celbedeceğim şurasıdır ki, Hazineye ait daavinin 
kj[smı azamini taşralarda malmüdürleri, beş, on ku
ruş ücret almak için, takip ediyorlar ve hukuku Ha
zineyi daima zayi etmektedirler. Çünkü malmüdür
leri hukuk mezunu değildir. Hazineye ait daaviyi 
kendileri ikame ederler. Halbuki davaların arzuha
lini bile yazmaktan aciz olanları vardır. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Berayi 
tahsil hukuk mektebine. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Evet 
malmüdürleri hukuk mezunu olsa daha iyidir. Hatta 
valileriniz de hukuk mezunu olsa daha iyi olur. (Bra
vo sesleri), (Valiler cürümden korkar sesleri.). 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Valilere ben de ta
raftar olurum. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Evet, 
herkes mesleğini saik olsun. Bahsi karıştırmayalım. 

ALİ BEY (Rize) — Zatıâliniz hukuktan mezun 
musunuz? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Evet 
hukuktan mezunum, mesleğime ait söylüyorum. Ben
deniz 5 - 6 sene kadar Hazine vekâletinde bulundum, 
Hazine vekillerinin ütcreti de bu masarifi müteferrika 
tertibinden az bir miktarda verildiği için vilâyetlerde 
Maliye, kâfi derecede Hazine vekili bulamıyor. 

NAİM HAZIM EFENDİ (Konya) — Az para 
verdikleri için. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bir 
tane Hazine vekili buluyorsa onun da elinde ceza, hu
kuk, araziye ait birtakım davalar olduğundan bunları 
intaç etmekten aciz kalıyor. Bahusus bu sene öyle 
bir kanun kabul edeceğiz k i : Âşâr, inhisar, rüsumat, 
kibrit, sigara kâğıtları gibi... Bunların birtakım istih
lâk resimlerinden mütevellit davaları olacaktır ki birer 
dosyasını yapsalar yine azdır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — 500 bin ya
palım Hocam. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bun
dan Hazinenin hiçbir zararı yoktur. Hazine parayı bir 
taraftan veriyor, diğer taraftan alıyor. Fakat para ol
mazsa davalar sürüncemede kalır. Binaenaleyh bu pa
ra boşa gitmeyecektir. Bir taraftan alınacak, bir taraf
tan verilecektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — İyi ama Ho
ca Efendi elli imzalı bir takrir ister. İşte mektebi 
hukukta bunu okutmazlar. (Handeler) 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Tez
yit değil, Hükümetin teklifinin kabulünü istiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu faslın birinci maddesinde masarifi muhakeme de
niyor. Hoca Efendi işaret buyurdular. Bendeniz de 
tenevvür etmek istiyorum. Geçen devrede yedinci 
Avans Kanunu Meclisi Âlide müzakere edilirken Hü
kümet Hazine dava vekilleri namına büyük bir para 
istediler. O vakit bendeniz bir takrir verdim. Dedim-
ki, taşralarda malmüdürleri, kazalarda defterdarlar ve-
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ya muhasebeciler Hazine vekili vazaifiyle mükellef
tir. Sonra Maliye Vekâleti İstanbul'da istediğine dava 
verebilir. Şöyle buhranlı devrede ağır bir teklife mahal 
yoktur. Tayymı teklif ederim diye bir takrir ver
dim. O takririm Meclisi Âlice kabul edildi. O masraf 
da bütçeden tenzil edildi. Bir müddet sonra Hükü
met; Yozgat Mebusu Süleyman Sırrı'nın 7 nci Avans 
Kanunundaki tahsisat teklifinin ne suretle tatbik edi-

.leceğini Meclisi Âliden sordu. Meclis, Kavanini Ma
liye Encümenine havale etti. Kavanini Maliye En
cümeni (Mecmuanın 479 ncu sayfasından okuyorum): 
Yedinci Avans Kanununun esnayi müzakeresinde Yoz
gat Mebusu Süleyman Sırrı Bey tarafından verilip 
Meclisi Âlice kabul edilen ve devairi Devletin eşhas 
zimmetindeki matlubatının tahsiline mütedair olan 
takririnin ne suretle tatbik edileceğine dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyasetinin tezkeresi üzerine Kavanini 
Maliye Encümeninde tanzim edilip mezkûr takririn 
devairi Devletin eşhas zimmetindeki matlubatını ta
kip ve ledelicap alâkadaran aleyhine mahkemei ai-
desi nezdinde ikamei davaya Maliye Vekâletinin me
zun odluğunu tazammun. eden bir maddenin tayyını 
ihtiva eden bir takrir olduğu ve yeni bir vaziyet ih
das etmediğini «mübeyyin olan mazbata, Heyeti Umu-
miyenin 24 - 1340 tarihinde münakit 89 ncu içti
main ikinci celsesinde bilkırae aynen kabul edilmiş
tir.»' Şimdi Maliye Vekâleti geçen sene bu maddede 
90 bin lira göstermişti. Bu sene de 130 bin iken En
cümen 123 bin liraya indirmiştir ki, bendeniz istan
bul'da kaç tane davavekili olduğunu ve bunların şim
diye kadar ne iş görüp şu tahsisatı temin edecek Dev
lete ne varidat gösterdiklerini soruyorum. Çünkü 
Meclisi Âli evvelce şu kadar parayı ibzal etmediği 
halde işittiğime göre 13 : 14 vekil varmış, ondört pa
ralık iş görmüyorlarmış, yatıyorlarmış binaenaleyh bu 
hususta tenevvür etmeyi arzu ederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; masarifi muhakeme ge
çen .-ene 120 bin liradır. 90 bin idi. Sonra 30 bin 
daha alındı. Malumuâliniz Mustafa Efendinin bu
yurduğu gibi muhakeme olursa, dava olursa o zaman 
para vermek mecburiyetindeyiz. Feridun Fikri Beyin 
sualleri münasebetiyle cevap vermiştim. Bu gibi mesail 
istatistik meselesine aittir. Daha beş bütçemiz var
dı. O bütçelerde de cevap veririm. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bütçe bittik
ten sonra cevap almak müşküldür. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bendeniz de
min harcirahların tenzilini teklif ettim. Vekil Beye

fendi mütenakız ifadatta bulundular. Demin malmü-
dürlerinin valiler tarafından tayinlerini müdafaa edi
yorlardı. Benim sunutaksirim olmaksızın valiler ta
rafından tahvil ve tebdil edilmiş olan malmüdürleri 
hakkında ben ne yapayım. Bilmecburiye harcirahla-
rını veriyorum, dediler. Bendeniz soruyorum, Vekil 
Beyden. Bu meseleye dair tecrübelerini, mebusluktan 
evvel vaki tecrübelerle mi elde ettiler? Yoksa şimdi 
vekâletleri sırasında böyle yolsuzluklara mı vâkıf oldu
lar? Eğer Vekâletleri zamanında böyle haksız mua
melelere vâkıf oldularsa bunlar hakkında ne yaptılar? 
Böyle bigayri hakkın rnemur tebdil ve tahvil edenler 
hakkında yapılan muameleyi izah buyursunlar. 

Bendeniz kanun dairesinde hareket edileceğini zan
nediyorum ve kanun haricinde herhangi bir memuru 
tebdil eden vali olsun, defterdar olsun, vekil olsun, 
muaheze edilmelidir. Ufak memurların hakkının mah
fuz kalması taraftarıyım. Onun için şayet haksızlık 
yapanlar varsa ve buna vâkıf olmuşlarsa ne muamele 
yapmışlardır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY ((Kângırı)— Efendim; Vehbi Beyefendi biraz 
garip mübahaseye girdiler. Benim valiliğim zamanın
da benim tarafımdan haksız yere memur tebdil edil
mediğini herkes bilir. Vilâyette değil hatta Vekâlet
te bile bilâlüzum kimseyi kaldırmak taraftarı değilim 
ve kaldıramam. 

VEHBİ BEY (Karesi) — O halde? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Bunda çok mutaassıbım. İnat edi
yorum. Hakikaten müfettişimin raporu olmadıkça o 
memurun oradan kalkmasını icabettirecek bir sebe
bi cebri bulunmadıkça, kendi talebi olmadıkça kal
dırmıyorum. Yalnız malmüdürleri değildir, tahsildar
lar var. Vesaireler var. Bütün memurini taliye vi
lâyetçe intihap ve tayin olunur. Fazla tahvil edilmiş 
veya fazla istifa vukubulmuş. Bunları bilmiyorum ve 
nasıl malumat verebilirim? Hakkı tasdikim yoktur. 
Bu hak oraya verilmiştir. Mustafa Feyzi Efendi hu
kuk mezunu olsun diyor, bu hakkı intihap ve tayin 
doğrudan doğruya oraya verilmiştir. Bendeniz geçen 
sene bu müzakere edilirken; hakkı tasdik Vekâletin 
olsun diye teklif etmiştim. Dahiliye Encümenine git
ti, kabul edilmedi. 

REİS — Efendim Karesi Mebusu Vehbi Beyin 
39 ncu faslın beşinci ve altıncı maddeleri hakkında 
takriri vardır, okunacaktır: 
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Riyaseti elileye 
39 ncu faslın beşinci ve altıncı maddelerinin Hü

kümetin teklifi veçhile kabulünü teklif eylerim. 
11 Şubat 1341 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
ŞEY (Kângırı) — Bu maddelerin kalkması demek 
Maliye müfettişlerine harcırah vermemek ve onla-
riı gezdirmemek demektir. Zannederim, kendileri
nin maksatları bu değildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hayır maksadım o de
ğildir. 
i MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
$EY (Kângırı) — Yani beşinci, altıncı maddelerin 
ijayysnı teklif ediyorsunuz, bu müfettişleri gezdir-
liıemek demektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Hayır: efendim, yalnız 
beşinci maddesinde tenzilât icrasını teklif ediyo
rum. Müfettişlerin teftişine taraftarım. (Takriri 
tashih et sesleri) 

REİS — O halde takririnizi tashih ediniz efen
dim. Vehbi Beyin musahhah takririni arz ediyorum: 
JK39 ncu faslın beşinci maddesinin 1340'taki veçhile 
tabulünü teklif ederim» 

Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak-
iini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yani elli bin lira olarak 
teklif kabul ediyorum. 

REİS — Bu teklifi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Elli bin lira olarak Vehbi Be
yin teklifi kabul edilmiştir. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
İBEY (Kângırı) — Yirmialtı bin lira tayyedildi de-
ftıek. 

REİS — O halde efendmi faslın yekûnu (848 380) 
lira oluyor. Faslı bu veçhiyle kabul edenler lütfen 
pllerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum kabul 
jstmeyenler lütfen el kaldırsın... Fasıl kabul edilmiş-
jir. 
! Fasıl Lira 

40 Emlâki milliye masarifi 329 000 

VEHBİ BEY (Karesi) — Müsaade buyurun, bir 
jsual soracağım. Efendim; emvali metruke hakkın
da malûmuâlileridirki, birçok safahat geçti ve Mec
lisi Âliden de muhtelif kanunlar geçti. Bendeniz 

Maliye Vekili Beyefendiden soruyorum. Bundan ev
vel tasfiye devri var ve tasfiye devrinden evvelki de
vir var. Bir de, elyevm Maliye memurları tarafın
dan rüiyet olunan devir var. Askerde bulunan bir 
zat tasfiye devrinde, bittabi bizzat vazifei vata-
niyesi başında bulunduğu için tasfiye Komisyonun
da ispatı vücut edemzedi. Şimdi ispatı vücut ede
mediği için kendisini ne mahkeme dinliyor, ne mal 
memurları dinliyor. Bunlar hakkında ne düşünü
yorlar? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; vekâlet tevdi ettiğiniz 
kanunlarla muamele yapar. Başka suretle muamele 
yapamaz. Eğer o tevdi buyurduğunuz kanunlarda 
o suretle kayıt varsa tabiî o suretle hareket edilir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yani ne yapıyorsunuz? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Kanun sarihtir. Ve tasfiye müd
detini tespit etmiştir. Tasfiyeye bir sene müdet 
verilmiştir. Tabiî ondan sonra tasfiye için müddet 
yoktur. Yalnız zatiâlinizin buyurduğu yedinci mad
de gösterilen mevaddan ise onu bu suretle ifade et
mek için şöyle bir şey yazacağını. (Eşhası mütgayy-
benin emvali menkule ve gayri menkulesinin ilâmatı 
katiye veya ilâm mahiyetindeki senedatı resmiye ile 
müspet deyinleri ile Hazinei Maliye..) diye yazaca
ğız. Bunu bu suretle izah edersek Divanı Muhase
bat da ilâm mahiyetinde değildir, diyemez evvel
ce kabul ettiğimiz kanunda kâtibi âdiller tarafın
dan yapılmış ve ilâm mahiyetinde bulunan şeyler
de tasdik edilmiyor ve o vakit parayı veremiyoruz. 

.VEHBÎ BEY (Karesi) — Askerde bulunup mü
racaat edemeyenlere de teşmil edilecek mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Emvali metruke kanunlarının dai-
rei şümulüne, yani filân zamandan itibaren yap-
lır diye gösterdiği mevat varsa tabiî bu da yap?-
hr. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Eşha
sı mütegayyibenin deyinleri, emlâki mevcudesin-
den yani Hazineye intikâl eden emlâki metruke-
sinden, - daha müddet olursa - aynen verilecek mi 
efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Maddeyi değiştiriyorum, nasıl olur 
efendim? 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Şu hal
de faslın ifadesinde sarahat yoktur. 
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MALİYE VEKİLÎ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Maddeyi değiştiriyorum işte be
yefendi; 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; faslın dör
düncü maddesinde (Zürraa tavizen verilen tohum
luk ve zahire esmanı) deniyor. Demek emaneten 
idare edilen emlâki milliye vardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Hayır efendim emaneten değil. Bi
zim çiftliklerimiz vardır. Bu sene zürraa tevzi edi
yoruz. İzmir'deki Tepeköy gibi, Karacaova, Sultan-
suyu gibi birtakım çiftlikler vardır. Orada sakin 
olanlar bizden tavizen tohum aldılar. Tohum veri
riz, alırız. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Eşhası müte-
gayyibe hakkında bir şey... 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim onun cevabı vardır, bu
rada... 

AHMET SAKİ BEY (Devamla) — Karşılık var. 
Fakat mübadeleye tabi olup da aleyhinde ilâm ile 
mahkûm olanlar, deyinden dolayı mahkûm olan
lardan dainleri tarafından ne suretle istihsali hak 
edileceğini soruyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; mübadele bir kanunla
dır. Kabul buyurulmuştur. Artık kanuna tabi olan 
malda kimsenin tasarrufa hakkı yoktur. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Hayır; ilâm 
ile mahkûm olmuş o mübadil. Halbuki mahkûm olan 
o mübadilin tabiî burada menkul bir malı yok
tur, gayri menkul bir mal ise gelecek mübadille
re aittir. Bu babta bizim halkın hukuku ne' suretle 
temin edilecektir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Tasfiyesi umumiyede olur. Bu 
ise şimdiden olamaz. Çünkü iki devlet arasında yek-
diğerinden fazla kalacak miktar mübadele bittikten 
sonra anlaşılabilir. Daha evvel anlamak imkânı 
yoktur. Mademki, kanunen nezedilmiştir. O ada
mın burada m?!ı yoktur. Mademki, o adamın bu
rada malı yoktur artık tediyei deyin edemez. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Fakat tesviyei 
deyin her şeyden mukaddemdir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Malt yoktur. Burada ne suretle 
tesviyei deyin edeceğim diyecektir. İki hükümet 
tasfiyei umumiye yaptıkları zaman hangisi alacak
lı çıkarsa o verir ve o zaman mahsup edilir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Efendim; emlâki mil
liye faslının dördüncü maddesindeki zürraa tavi
zen verilen tohumluk meselesini bendeniz muva
fık bulmuyorum. Sebebi ise Devletin emaneten bir 
çiftlik idare etmesi pahalıya mal olur. Orada meskûn 
ahaliye de bizim Ziraat Vekâletimiz vardır o yar
dım etmelidir, bu istisnai vaz'iyet teşkil ediyor. Bun
lardan icar alınacak ise icar alınmalı, irat masrafı da 
muvafık, değil, devlet bunlardan da icar alacaksa 
icar almalı, onlar da, diğer zürraa gibi, muhtacı mua
venet zürraadan ise Ziraat Vekâleti bakmalıdır. 
Bendeniz bu maddenin tayyını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; bu faslın yedinci maddesinin 
serlevhasının tebdili hakkında Maliye Vekili bir tek
lif yapıyor. Teklif de şudur: (Eşhası mütegayyibe ve 
menkulenin ilâmatı katiye ve ilâm mahiyetindeki 
senedatı resmiye ile müspet deyinleri ile Hazinei 
Maliye namına mütefevviz emvali gayri menkule 
karşılığı) bu suretle tashih edilecektir. Başka ta
dil teklifi yek. Efendim; kırkıncı faslın yekûnunu re
yinize arz edeceğim. (329) bin lirayı kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl - Lira 

41 Masarifi tahsiliye 1 040 250 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurun efendim. Bu fa
sıl âşâr Kanununun müzakeresinden sonra reye ko
nacaktır. Çünkü bu fasılda âşâr için masraf görü
lüyor. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim; 41 nci faslm, âşâr Kanunu
nun müzakeresinden sonra reye konmasını Maliye 
Vekili Bey teklif ediyor. Onun için bu faslı geçi
yoruz. 

Fasıl Lira 

42 Muamelâtı nakdiye 130 150 

REİS — Söz isteyen var mı? 
EMİN BEY (Eskişehir) — Encümen, yahut ve

kil bey izahat versin. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — İzahat istiyoruz, bu

rada bir kayıt vardır. (Bank Osmani şubeleri ikrami
yesi 950 lira) yani bazı yerlerde açmış olduğu şu
belere muavenette bulunuyoruz, Bankı Osmani zi
yan mı etmiştir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Bankı Osmani kazanacağı yerde 
şube açar. Tabiî Hükümet mukavelename yapmış-
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tır. İkramiye verir. Mamafih bizim bir şey verdiği-
rniz yoktur. Bu bütçeye ihtiyaten konur. Meselâ 
filân yerde bir şube açacaksın diyoruz. Orada iş 
kapamıyorsa o vakit Hükümet yardım eder, işte ko
nulan ikramiye bu gibi vaziyetler içindir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Faizi ve harcı? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Tabiî faiz ve harcını veriyoruz. 
Hem bizim onunla hesabı carimiz var. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Onun da bize ver
diği faiz var mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
ŞEY (Kângırı) — Tabiî biz ona para verdiğimizde faiz
siz vermiyoruz. 

REİS — 42 nci faslı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

I 43 Darphane: Maaşat 11 196 

REİS — Bu fasıl hakkında söz isteyen yok. Ka
bul edtnler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kadirsin... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

44 Masarifi idare 1 900 

! REİS — Söz isteyen yok. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
jKabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

45 İşletme masrafı 31 650 
REİS — Söz isteyen yok. Kabul edenler lütfen el 

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

Fasıl Lira 

46 nıadal 23 750 

HAL İT BEY (Kastamonu) — Bu para yalnız is
tiklâl madalyası için mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Evet, burada tayin edilen miktar-
|dan fazla tahmin etmiyoruz. 

REİS — Başka söz isteyen yok. Kabul edenler 
I lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal-
Idırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

47 Ebniyei milliye 95 000 

REİS — Söz isteyen yok. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

30 000 48 Maliye tatbikat mektebi 
(Bu faslı izah etsinler sesleri) 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Efendim, mektepte muallim ve he
yeti idare doğrudan doğruya Maliye memurinin-
dedir ve ücretledir. Dışarıdan bulmak için fazla üc
ret vermeli, fakat buna da imkân yoktur. Kâtiplik 
vazifesini ifa için bir memur bir saat kadar bulu
nuyor. Ona yirmi otuz lira bir ücret veriyoruz. Bu
nun zabta geçmesini rica ediyorum. Yarın Divam 
Muhasebat ayrı bir memur tayin edeceksiniz, der. 
Yirmibeş otuz lira ile hariçten bir kâtip bulmanın 
imkânı yoktur. Mektebe devam ettiği müddetçe ora
da bulunacak bir adama maktu bir ücret verilebi
lir. (Muvafık sesleri) 

AHMET SAKİ (BEY (Antalya) )— Ücret değil 
mi efendim? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
EEY Kângırı) — Ücrettir efendim. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Bu talebe 
memurinden midir, yoksa hariçten mi.. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Memurinden efendim. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Mektepte 
bulundukları müddetçe vazifeleri kimin tarafından 
ifa ediliyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim nasıl anlayamadım. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Efendim bun
lar mektepte bulundukları zaman vaz'ifeleri kimin 
tarafından görülüyor, bunların alâkaları kat edi
liyor mu edilmiyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim bunlar memurdurlar ve 
memuriyetleri bakidir. Ekserisi taşra mal memur
larıdır. Bunlar burada bulundukları zamanda maaş
larını tamamen alırlar. Ve oradaki vazifesini mal 
müdür muavini görür. Çünkü ertesi sene mal müdü
rü gidecek ve muavini gelecektir. Bunlar vazaifi müş
terektendir. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Muallimleri 
memurinden midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Demin arz ettim efendim. 
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EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Pekâlâ bun
ların mektebe devam etmeleri kendi vazifei asli
yelerini ihlâl etmez mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLlK 
BEY (Kângırı) — Müsaade buyurun eğer böyle bir 
fikir varsa teşrif ettikleri zaman görürler ki, bu 
vazifeye memur olan müdürlerimiz saat 5 - 6'dan ev
vel Maliye Vekâletinden çıkmamışlardır. Orada ders 
veren beş, altı kişidir. Tatbikat mektebinde ders 
veren zevatın doğrudan doğruya maliyeden olması 
lâzım gelir. Hariçten usullerimizi bilmeyen bir za
tın muallimlik etmesi doğru değildir. Maliye mü-
düranının ne vakit çıktıklarını gelir ve görürler ve 
Maliye Müdüranı saati mesai haricinde bir para 
almışlar mı? Onu da tetkik ederler. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Sual değil 
temenni mahiyetinde bir şey arz edeceğim. Bu Ma
liye Tatbikat Mektebini kuşat buyurduklarından 
dolayı ahvali maliyemize cidden hizmet etmiş ol
dular. Yalnız bu sene olduğu gibi gelecek sene de 
yalnız yakın olan menatıka münhasır kalmasın. 
Temenni ederim ki; uzak mıntıkalardan gelecek mal 
müdürlerimize de imkânı kabul temin buyursun
lar. Çünkü müsavat temin edilmiyor. Yakın yer
lerden geliyorlar, fakat uzak yerlerden gelmek müm
kün olmuyor, gelecek sene bu hususu temin bu-
yurmalantu adalet noktai nazarından lâzimeden 
addediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLlK 
BEY (Kângın) — Efendim; geçen sene harcirahımız 
azdı. Uzak yerlerden getirmek imkânı yoktu. Fa
kat bu sene daha fazladır ve bu sene alacağımız ta
lebe uzak vilâyetlerden olacaktır. 

RElS — Efendim; başka söz isteyen yok, bu 
faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

49 Masarifi gayri melhuza 66 500 
REtS — Söz isteyen yok. Kabul edenler lütfen 

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

Fasıl Lira 

50 Tahsisatı mesture 237 500 
ZEKt BEY (Gümüşhane) — Görüyorumki, Hü

kümetin istediğinden daha fazla Muvazenei Mali
ye Encümeni cömertlik göstermiş, çünkü gerek Mü
dafaa^ Milliye ve gerek Dâhiliye ve gerek Hariciye 

vekâletleri ellişer bin lira istedikleri halde Muva
zenei Maliye Encümeni (71) bin, ve (95) bin lira ve
riyor. Muvazenei Maliye Encümeninden ilk evvel bu
nun izahını rica ederim. Bundan sonra da Hükü
metin göstermiş olduğu miktarın da mümkün ise 
tenzilini teklif ediyorum. Bunun için de bir takrir 
takdim ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLlK 
BEY (Kângın) — Efendim izah edeyim. Bunu Mu
vazenei Maliye Encümeni zam etmemiştir. Hükü
met teşekkül ettikten sonra yeni Hükümetin tekli-
fatıdır. Binaenaleyh buradaki teklif Hükümetin
dir. Muvazenei Maliye bunda alâkadar değildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Kabulüne hayret ede
riz efendim; geçen seneki zabıtları tetkik buyurur
sanız tahsisatı mesture hakkında saatlerce müza
kere cereyan etti. Bendeniz ondan bahsedecek de
ğilim. Mücadelei milliye esasında, Lozan Muahede-
namesinin müzakeresi esnasında - ki asıl lâzım ol
duğu zamanlardı - tahsisatı mesture elli bin lira iken 
şimdi bunun (71 250) ve (95 000) îira olmasına akıl 
erdiremiyorum. Tahsisatı mesture üzerinde uzun 
uzadıya, münakaşanın bendeniz zait olduğuna ka
niim. Devlete tahsisatı mesture lâzımdır. Fakat dev
lete en mühim olan zamanlarda lâzımdır. Şimdi hiç 
lüzum görmüyorum ve bunun için de Hükümetin 
teklifi veçhile elli bin lirada kalmasını teklif edi
yorum. Maliye Vekili Bey buyurdularki; biz bu ka
dar teklif ettik. Evvelki Hükümet elli bin lira tek
lif etmişken Encümenimizin yeni teklifi kabul et
mesine şaşıyorum. Temenni ederimki, Encümen nafi 
masraflarda da ibzal göstermiş olsun. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler; benden ev
vel söz alan arkadaşlar vaziyeti izah ettikleri için 
fazla söz söylemeyeceğim. Yalnız bir takrir takdimi 
ile iktifa ediyorum. 

ALI BEY (Rize) — Siz de bir takrirle iktifa edi
niz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz iki lâkır
dı söyleyeceğim. Yalnız Heyeti Vekile programında: 
Heyeti sabıkanın takip edeceği meslekte gideceğim 
diye buyurmuşlardı. Halbuki görülüyorki, Müda-
faai Milliyede yüzelli, dâhiliyede yüzde elli, harici
yede yüzde yüz zam yaptılar, bu programlarına mu
haliftir. Encümen ise Heyeti Vekilenin teklif ettiği 
bu miktarlara yüzde bilmem kaç zam ederek tezyit 
etmiştir. Yoksa Heyeti Vekilenin teklifi daha azdır. 

Vthbi Beyin buyurduğu gibi en sıkı zamanımız
da harpe ve tahsisatı mesture ile iş gördüğümüz za-
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mjanlarda elli bin lira ile idare eden vekâletler şim
di istirham ederiz, o vakitten ziyade para iste
mesinler, ellişer bin lira kâfidir. 

; REİS — Efendim; başka söz isteyen yoktur. 

i MALİYE VEKİLt MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kâftgırı) — Müsaade buyurunuz cevap vere
ceğim efendim. Arkadaşlar cidali millî esnasında 
vaziyetten bahsettiler. Yalnız hariciye hakkındaki 
o I günkü vaziyet bugünkü gibi değildi. Hariciye hak
kında bu kadar arzı malûmat edeceğim. Müdafaai 
Nİİlliyeyi de pekâlâ bilirler. Erkânı Harbiyei Umu-
miyenin vaziyetini de keza ve daha iki vekâletin 
masarif atı vardır ki, bu fasıldan verilir. 

I Bu sene niçin böyle oldu derseniz; birtakım va-
k^yi bu şekilde bazı masarifatın ifasına mecbu
riyet hissettirmiştir. Gerek Şarkta gerek Garpta 
vıjıkubulan vakayi Heyeti Celilenin malûmudur. O 
zaman Müdafaai Milliye ve Dâhiliye fazla para 
sarfetmek mecburiyetinde bulunmuştur. 

: HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Bahriye Ve
kâletinin de ayrı tahsisatı var mı? O da bu paradan 
sarfiyat yapabilecek mi? 

! MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BpY (Kângırı) — Bahriye Vekâletinin ayrı bir tah-
siişatı yoktur. Erkânı Harbiyei Umumiyeye verilir 
o | yapar. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Sonra efen
dim, bu tahsisatı mesture hiçbir makama göste
rilip tasdik ettirilmez mi? 

j MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
PJEY (Kângırı) — Onun bir usulü vardır. Mesul olan 
bjir vekil ile Başvekil ve Maliye Vekili imza eder. 

| HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Efendim 
Fjransa'da tahsisatı mestureyi Reisicumhur görüp tas
dik ediyormuş, bizde bu hususta bir usul yok mü
dür? 

j MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
B(EY (Kângırı) — Hayır efendim. Bizde mesul olan 
vjpkil, imza eder, ondan sonra bir de bu tahsisatın 
Maliye bütçesinde bulunmasından dolayı Maliye 
Vekili de imzasını koyar. 

i REİS — Efendim başka teklif yoktur. Takrir
ler var reye koyacağım. 

Riyaseti Celileye. 
! (50 nci) fasıldaki tahsisatı mesturenin Hükü-

njıetin teklifi veçhile 150 bin lira olarak kabulünü 
aj-z ve teklif ederim. 

Eskişehir Mebusu 
Arif 

Riyaset 
Maliye Vekâleti 1341 bütçesinin 50 nci tahsisatı 

mesture faslının Hükümetin teklifi veçhile yüzelli 
bin lira olarak kabulünü teklif ederim. 

11 Şubat 1341 
Kastamonu 

Haîit 

NEŞET BEY (Aksaray) — Reis Paşa Hazretleri 
ekseriyet yoktur zannederim. 

Riyaseti Celileye 
Hükümetin teklif ettiği yüzelli bin liranın kabu

lünü teklif eylerim. 
Gümüşhane 

Zeki 

Riyaseti Celileye 
Tahsisatı mesturelerin Hükümetin teklifi veç

hile kabulünü teklif eylerim. 
11 Şubat 1341 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

BAŞVEKİL ALİ FETHİ BEY (İstanbul) — Mü
saade buyurunuz efendim. Yanlışlık vardır. Hükü
metin teklifi değildir izah edeceğim. 

Efendim; muhterem refikimiz Muhtar Beyefen
di, İsmet Paşa Hazretleri ve kabinesinin hududu 
umumiyesi üzerinde yürüyeceğimizi kabul ettiğimiz 
halde nasıl olupda tadil yaptığımızı soruyorlar. Ben
deniz huzuru âlinizde okuduğum beyannamede arz 
etmiştim ki; bütçeyi geri almayacağız. Vakit ziyama 
beyhude meydan vermemek için vekiller icabeden 
tadilât için Muvazene! Maliye Encümeni ile görüş
tükten sonra Meclisi Âlinize getireceğim demiştim. 
Bu tadilâtta bu meyandadır. Yani «Hükümetin tek
lifi veçhile» buyurulan şey Hükümetin teklifi de
ğildir. Müvazenei Maliye Encümeni ile muvafık kal
dığımız ve Encümenin teklifi şeklinde görülen er-
kâm, Hükümetin teklifidir. Hükümetin başka tekli
fi yoktur. Bu cihetin Heyeti Celilece tashihini ri
ca ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bizim Hü
kümetin teklifinden maksadımız bütçedeki teklifi 
tasrih için öyle yaptık. 

REİS — Efendim tadil tekliflerini reye arz ede
ceğim. (Hepsi birden reye konsun sesleri) 

Efendim; tadil tekliflerini nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almayanlar el
lerini kaldırsın. 
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Efendim; lütfen tekrar reye arz edeceğim. 
FUAT BEY (Rize) — Ekseriyet yoktur, Reis Pa

şa Hazretleri; mecmuu ârâyi hesabettik. 
REİS — Efendim; tekrar reyinize arz edeceğim. 

Takrirleri nazarı itibara alanlar lütfen ayağa kal
sın... (Ekseriyet yok sesleri) 

FALİH RIFKI BEY (Bolu) — Reis Paşa Haz
retleri ekseriyet yoktur. 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim; takrirle
ri nazarı itibara almayanlar lütfen ayağa kalsın... 
Efendim takrirler nazarı itibara alınmıştır. 

Efendim; tahsisatı mesküre faslının yekûnunu 
reyinize arz ediyorum. Tahsisatı mesture faslının 
yekûnu; kabul edilen takrirlere nazaran yüzelli bin 
liraya indirildi. Ellinci faslın yekûnu olan yüzelli 
bin lirayı kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim; ellibirinci fasla geçiyoruz. 
MALİYE VEKtLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Efendim ellibirinci fasıl oradan çı
karılmıştır. 

REÎS — O halde elliikinci fasla geçiyoruz. 
Fasıl Lira 

52 Memurini muvazzafa tahsisatı 
fevkalâdesi 3 108 071 

REİS — Efendim; faslın yekûnunu reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

53 Memurini mazule 110 000 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bütçemizden 
kalkmasını istediğimiz fasıllardan birisi de bu me
murini mazuledir. Bir memur ya memurdur. Ya de
ğildir. Memurini münfasilâ olabilir. Memuriyeti ilga 
edilebilir. Mebus olur. • Tekrar intihap edilmemiş 
olur. Fakat mazul memurun mânâsı nedir? Bende
niz anlamıyorum. Bir memur ya işe yarar bir me
murdur istihdam edilir veya işe yaramaz tekaüde 
sevkedilir. Bunun haricinde memur yoktur. Böyle 
devlet memuru addedilip de işsiz adama maaş ver
mek doğru bir şey değildir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Maaşından kesiyor
sunuz. 

VEHBt BEY (Karesi) — Kesmeyiniz efendim; 
kesilsin demiyorum. Memurini mazule demek doğru 
değildir. Onun için inşallah teklif edeceğimiz, hu
zuru âlinize getireceğimiz kanunda idareten azli 

kaldırıyoruz. Bir memur herhangi bir idarî sebep
ten azledilip gidiyor. Bu idareten azil usulü kalk
tıktan sonra bunu göremeyeceğiz. Yalnız vekâlet
lerden temennimiz bu mazul memurları sırasiyle 
istihdam etsinler, yüksek nispette ifayi vazife ede-
miyorlarsa tenzili sınıf etsinler, ellerindeki nizam
nameler buna müsaittir. Lâzım olan yerlerde is
tihdam etsinler, açıktan maaş vermesinler. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Paşa Hazretleri bunun için bir 
kanun vardır. Geçen sene verilmiştir. Lâyihai kanu-
niyeyi Muvazenei Maliye ve Kavanini Maliye En
cümenleri birlikte müzakere ettiler. Bu hafta gele
cektir zannederim. 

REİS — Elliüçüncü faslı reyinize arz ediyorum.-
Kabul edenler Kitfen el kaldırsın... Kabul etmeyen-
lar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

54 Ecnebi mütehassıslar 114 000 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 

bendeniz Maliye Vekili Beyefendiden bir sual sora
cağım. Efendim; burada (114 000) lira ecnebi müte
hassısları hakkında bir meblâğ vardır. Bu ne hak
kında hangi hususat içindir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Arz edeyim efendim; bu Maliye
ye merbut tapu, rüsumat, heyeti teftişiye ve Muhas-
sesatı Zatiye devairi içindir. Maliyeye merbut olan 
şu beş bütçenin mütehassısları buradadır. Tapu-
nunki geldi, tetkikatını yaptı raporunu 15 Şubatta 
verecektir. Eğer tahsisat kalırsa kadastro için bir lâ
yiha yapmıştır. Tetkik ediliyor. Onu da takdim ede
ceğim. Kabul buyurulduğu takdirde Mayıstan iti
baren çalışacağız. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Rüsumat? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Rüsumat hakkında da buraya ge
len zat birtakım tekâlifte bulunmuştur. Bilhassa me
murları doğrudan doğruya azletmek çıkarmak me
selesi vardı ki, onu kabul etmedik. Şimdi Alman
ya'dan rüsumata istatistik mütehassısı bir de müşa
vir istiyoruz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bu müşa
virlerin salâhiyeti ne olacaktır? Eski Müsyo Kravford 
mudur? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Reyi, istişari olacaktır. Yalnız rü
sumatta bulunacak olan doğrudan doğruya çalışa-
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çaktır. Fakat daha kimseyi bulamadık. Fransız he
yeti teftişiyesine rica ettik. Orada müfettişlerimiz 
vardır. Gelecekleri zamanda birisini bulurlarsa ala
cağız. Herhalde bizim heyeti teftişiyede evvelce hiz
met eden bir zat gibi birisini istiyoruz. Bulabilirsek 
alırız. Bulamazsak bittabi bu parayı sarfedemeye-
ceğiz. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Muhtelif 
vekâletlerin getirecekleri mütehassıslar arasında bir 
irtibat var mıdır? Yoksa münferiden midir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Her vekâlet ayrı ayrı getiriyor ve 
her vekâlet ihtiyacı olduğu şubeye getiriyor. Biz 
tapu için İsviçreden bir profesör getirdik, orada 
umuru tasarrufiye müdürüdür. Kadastro mütehassısı
dır. Kadarstroya onu getirdik. İki ay burada dolaş-
ti. Yeni gitti. Teklif ettiğimiz tahsisat kabul edilirse 
teklif ettiği bir kanun vardır. O Heyeti Celilece ka
bul edilirse bittabi gelip çalışacaktır. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Malûmuâli-
niz bir memleketin imar ve ıslâhında en mühim esas 
ahvali maliyesidir. Nitekim Lehistan'da, Avustur
ya da mütehassıs yalnız Maliye Vekâletine aid olur. 
Acaba bizde pek yüksek bir maliye mütehassısı ge-
t'irtsek ve muhtelif mütehassısları onun idaresine ver
sek daha salim, daha esaslı, daha şümullü bir esas 
meydana gelmez mi? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Maliye için geçen sene Amerika
lı büyük bir profesöre rica ettik ve lâakal üç se
ne bizde çalışmasını teklif ettik. Kendisinin ver̂  
diği cevapta üç aydan fazla burada kalamayaca
ğını ve Darülfünunu bırakamayacağını söyledi. Üç 
ayda gelsin ve bizim ahvalimizi tetkik etsin, anlasın 
ve bize faydalı olsun, gayri mümkündür. Büyük bir 
profesördü ve çok rica ettik. Fakat maalesef gel
medi. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Temenni ede-
rimki, eJii altmış kişilik bir heyet yerine üç beş ki
şi getirilsin. 

REİS — Hüseyin Rıfkı Bey sualiniz söz mahi
yetini alıyor. Söz istemiyor musunuz? Arzu ediyor
sanız söz söyleyiniz; 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) — Hayır efen
dim. 

REİS — Efendim; 54 ncü faslın yekûnunu reyi
nize arz ediyorum. 54 ncü faslın yekûnu olan 
(114 030) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 

Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil-
• mistir. 

Fasıl Lira 

56 Öksüzler Yurduna yardım 930 000 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — 56 ncı fasıl
da öksüz yurduna yardım diye 930 000 lira konul
muştur. Millî zaferi temin için hayatlarını feda 
eden şehitlerin ve herhangi bir sefaleti hayatiye 
ile bedbaht olan insanların çocuklarından, yavrula
rından terekküp eden bu kudsi müesseselere karşı 
fazla bir semahatle mütehassıs olmalıyız. Bendenizin 
tahminime göre reye konulan şu tahsisat öksüz yurt
larının bütün ihtiyaçlarını temin edecek kâfi bir 
mertebede değildir. Fikrimce başka şeylerde bin
lerce israf yaparken bizim hayatımızı temin eden 
mukaddes şehitlerin canlı yedigârlarma karşı nasıl 
bigâne kalabiliriz? Binaenaleyh Maarif Vekili Bey
den soruyorum. Tahsis olunan bu para Darüleytam-
larm 'ihtiyacını temin edebilir mi? (O ayrı sesleri) 
Yarın bir mülhak bütçe gelecek, mülhak bütçe
de şimdiden biz mukayyet bulunuyoruz. Bunu 
kabul edersek yarın öksüz yurtlarının ihtiyacatma 
karşı ne yapabiliriz. Bu hususta tenevvür etmeli
yiz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim bu Hükümetin yardı
mıdır. Geçen sene kabul buyurulan mülhak bütçenin 
açığım da Hükümet yapacaktır. Heyeti Celile bu
nun için de ayrıca 197 000 lira daha tahsisat vermiş
tir. Binaenaleyh kendi bütçelerindeki bir milyon 
yüz bin lira da maliyeden verilmiştir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Kifayet et
mezse yine tahsisat konulacak mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Kendi bütçesini yapmıştır ve bu
raya geldi. Eğer kendi tahsisatı, kendi varidatı ki
fayet etmezse Maliye yardım edecektir diye ge
çen seneki, bütçesinde bir tahsisat kabul edilmiş
tir ve tahsisatı munzama alırken o madde mucibin
ce öksüzler yurduna ayrıca 197 000 lira daha tahsi
sat verilmiştir. (Pekâlâ reye sesleri) 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim; 
Öksüzler Yurdu idarî cihetten Maliye Vekâletine, 
ciheti sairede Maarif Vekâletine merbuttur. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY Kângırı) — Efendim, Maarif Vekâletine mer
buttur. Doğrudan doğruya müstakil bir bütçe ile 
idare olunur. Maarife merbuttur. 
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MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Hükümetin 
vereceği muavenet gösteriliyor burada. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Geçen sene kanun yapılırken ha
riçten teberruat kabul edebilmek için ayrı bir büt
çe ve ayrı bir kanun yapılmıştır. Orada denilmiş
ti ki, bu bütçenin açığı eğer varidatla kapatılmaz
sa varidatı umumiyeden kapatılacaktır. Ona bina-
endir ki, Hükümet varidat almamıştır. (197 000) lira 
bir tahsisatı munzama teklif etmişti ve Heyeti Ceh
le vermiştir. Yani bütçenin açığı Muvazenei Umu
miyeden kapanmıştır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bununda nerelere yar
dım edilecektir? Öksüzler her yerde vardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Buraya bütçesi gelecektir. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Umumî bütçeden para 
birkaç yerde müesses darüleytamlara verilecektir. 
Başka yerde öksüz yok mudur? Hükümet, darüley-
tam olmayan yerlere açmayacak mıdır? Hiç olmaz
sa olmayan yerlere de muavenet edilmelidir. (Gü
rültüler) 

REİS — Emin Bey; söz vereyim. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Efendim Emin Bey her yere Hü
kümet para versin diyor. Mesele bir bütçe açığını 
Muvazenei Umumiyeden kapatmaktır. Yoksa Ma
liyeden her yere para dağıtmanın ne yeri var ve ne 
de imkânı. Onu bütçe geldiği zaman sorarlar ve 
cevabmı alırlar. O, ayrı mülhak bir bütçedir. 

yorum. Mülhak bütçesi geldiği zaman beraber mü
zakere ederiz. Bunun Heyeti Celilenizden kabulü
nü rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Eğer mülhak bütçe Marttan son
raya kalırsa o zaman Muvazenei Umumiyeden na
sıl yapılacaktır? 

i 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Kalmasın. 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Bu bütçeler müzakere ediliyor. 
Bütçeler bitmeden araya ayrı ayrı bütçe mi gire
cektir? Geçen sene açık nasıl temin edilmişse bu se
ne de bir madde konur ve aynı suretle temin edilir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — O halde Meclisi Âli 
şimdiden tahsisatı munzamma için taahhüde giri
yor demektir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim, bu faslın bir maddesinde eytam sandık
lan matlubatı vardır. Bu sene konulmamıştır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — O ayrı fesıldır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
56 ncı fasıl değil midir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — 56 A faslıdır. Bu ay
rı fasıldır. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ben 
bunun için söz istemiştim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane)— Teklifimi reye vaze
diniz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim 
zannediyorumki, Zeki Bey arkadaşımız doğru bir 
mütalâa dermeyan etmiştir. Şimdi burada (950) 
bin lira kabul ediyoruz. Sonra bütçenin heyeti umu-
miyesini tetkik edeceğiz. Rica ederim, bu ne gara
bettir. Bütçede (930) bin lirayı kabul ettikten sonra 
bütçenin nesini tetkik edeceğiz?. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Ayrıca kendi varidatı var. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Böyle mül
hak bir bütçe kabul ettikten sonra, varidatını tet
kik etmekte ne mâna vardır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Tabiî; çünkü varidatı yalnız mua
venetten ibaret değildir. Onun hariçten aldığı pa
ralar, imalâthaneleri vardır. Varidatı içerisinde Hü
kümetten muavenet diye alınan (930) min lira gös
terilmiştir... Mesele budur. (Reye sesleri), 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Takrirler var, 
okunacaktır: 

EMİN BEY (Eskişehri) — O bütçede de veril
medi. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Arkadaşlar, Maliye 
Vekili Muhteremi Beyefendinin ifadelerinden anla
şılan bir hakikat varsa o da bu Öksüz yurtlarına 
muavenet için 930 000 lira istiyor. Halbuki bende
nizin istihbaratıma nazaran bunların mülhak büt
çeleri 1 200 000 lira olarak teklif edilmiştir. Eğer 
Heyeti Ceîilenizce tenzili icap ederse veyahut zam
metmek icap ederse ne olacak? Onun için bunu te
hir edelim. Nitekim Maliye Vekâletine aidolan 41 nci 
faslı tehir ettik. Bunun mülhak bütçesi geldiği za
man müfredat üzerine birer birer Heyeti Celileniz 
tetkik buyurarak kabul edecek olursanız daha mu
vafık olacaktır ve o zaman tecelli eden hakikat 
neticesinde lâzım gelen miktarı Heyeti Çelüeniz 
tespit eder ve bk daha istikbal için sene içerisin
de mtmzâm tahsisat istemek yolu kapanmış olur. 
Beadeaiz bunun şimdiki halde tehirini teklif edi-
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Riyaseti Celileye 
56 ncı faslın mülhak bütçesinin tetkikine ve Maa-
Vekilinin huzuru ile müzakere edilmek üzere 

tehirini teklif eylerim. 
Rize 
Ali 

REÎS — Efendim; bu takriri nazarı dikkate alan
lar lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Na
zarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Faslın yekûnu olan (930 000) lirayı reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dıksın... Kabul edilmiştir. 

Hasıl Lira 

56 D Telgraf ücüratı 200 000 

f ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Etlendim, arada konmamış, tayyedilmiş kısımlar 
vardır. Onlar hakkında söyleyeceğim. 

: REİS — O halde yeni bir teklif yapıyorsunuz. 
Encümen ve Hükümet bir teklif yapmayınca.. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Bir 
teklif yapmayacağım, tayyının sebebini soracağım. 

Efendim; eytam sandıkları matlubatı var. Ge
çen sene konmuştu, tesviye edildiği anlaşılıyor. 
Halbuki mahsup Kanunu mucibince mahsup Kanu
nundan istisna edilen eytama aidolan paralarla vak
fa! ait olan paralar vardır. Bunların vacibuttediye 
olanları vardır. Bunlar evvelce tesviye edilmiş mi
dir? Buraya konmamıştır. Acaba tesviye edilmiş 
d«ı mi konmamıştı? Bu suallerden birisi; ikincisi 
tevlit bedelâtı vardır, buda konmamıştır. Halbuki 
tevlit bedelâtının ashap vaza'ifi vardır. Niçin kon-
mıamıştır? Tafsilât istiyorum. 

! MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BjEY (Kângırı) — Efendim eytam sandıklarının borç-
lajrını verdik. Yalnız Eskişehir'in bir mkitar alacağı 
vardır. Onların da havalesini verdik. Bitmiştir, ala
cak bir şey kalmamıştır. Eytam sandıkları 'ile bir 
ihtilâfımız vardır. Faiz meselesidir. Heyeti Celile 
bunu verdiği zamanda 1336 senesinden sonra İstanbul' 
d̂ ı aktedilmiş mukavelâtı muteber tutmadı. Yalnız 
Zjraat Bankası ile eytam sandığından alınan para 
aynen iade edilsin denildi. Avans yine Heyeti Celi-
lejnizin kararı ile bilâ faiz verildi. Eytam sandığına 
da böyle verildi. Eytam sandığı bunun üzerine birde 
faiz istiyor, diyor k'i, bize faiz vereceksiniz. Fakat 

faiz hakkında Heyeti Celilenin bir kararı yoktur. 
Onun için faiz olarak para veremedik. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Dava 
edersek alırız. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Dava ederseniz kanun mucibin
ce bir para alamazsınız. Çünkü 1336'dan sonra ya
pılmıştır. Büyük Millet Meclisinin kararı vardır. 
1336 senesinden sonra aktedilmiş olan mukavelât 
değildir. Davada bir para alamaz. Burada bilhas
sa eytam olduğu için müsaade edilmiştir. Senedatı 
da 1336 senesinden sonradır. Hükümet almıştır. 
Mustafa Feyzi Efendi. Başka kimse almamıştır. Es
kişehir'in parası da verilmiştir. Havalesi gönderil
miştir. Divanı Muhasebattadır, alacakları yoktur. 
Tediyat bedeline gelince: Bunu da bütçemize koy
muştuk. Buna mukabil evkaftan 849 bin lira vari-
datda göndereceksiniz. Biz mütevellilerle ve evkafla 
alâkadar oymayı muvafık görerek dedik ki 849 bin 
liradan 600 bin lirasını bize verin, tevliyet bedelâtını 
da evkaf versin. Onun için bütçemizden çıkardık. 
Nitekim varidat bütçesinde de göreceksinizki, ev
velce evkaftan aldığımız 849 bin lira iken bu se
ne (600) bin liradır. Onun da sebebi bu tediyat be
delâtının evkafa tamamiyle devredilmesindendir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — Ya
ni verilmiştir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Devamla) — Evkafa verilmiştir, evkaf vere
cek. 

REİS — 56 ncı (D) faslı telgraf ücüratı olan 
(200 000) lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... (200 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Efendim; bundan sonraki fasla geçmezden evvel 
su yollarına ait ellişer ve daha ziyade imzalı dört 
takrir vardır. Bunlar sıra dahilinde ve ellişer imza 
olduğu için okunmak lâzımdır. 

Riyaseti Celileye 
Ertuğrul vilâyeti merkezi olan • Bilecik kasabası 

Yunanlılar tarafından tamamen yakıldığı sırada su 
yolları da tahrip edilmiştir. İstislâstan sonra harap 
yurtlarına dönen felâketzede kasaba ahalisi bugüne 
kadar her türlü mahrumiyetlere katlanarak çoluk ço
cukları ile başlarını sokacak birer mesken inşasına 
hasrı gayret etmişler ve elyevm kasabanın yüzde 
seksen nisbetinde yeniden imar ve inşasına muvaffak 
oimuşlarsa da bütün gayret ve fedakârlıklarına rağ
men muktazi parayı tamamen tedarik edemedikle--
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rinden su yollarını yaptırmaya imkân bulamamış
lardır. Biçare halk bilmecburiye âdi ve açık arklar
dan akan müleyves suları içmekte ve bu yüzden za
ten işgal ve muhaceret tenakus etmiş olan nüfusu
nun kısmı mütebakisi de her an muhtelif sari hasta
lıkların tahtı tehdidinden bulunmaktadır. Geçende 
Bor Kasabası suyu için tahsisat talebini tavi teklifin 
reddini mutazammm olarak Muvazenei Maliye En
cümenince tanzim ve Meclisi Âlice de kabul buyrul-
muş olan mazbatada (hareketi arz, seylâp, kuraklık, 
kaht ve büyük yangın ve hastalıklar gibi afat karşı
sında felâketzede mahallere muavenet ifası tarzında
ki ahval hariç olmak üzere mahallî hizmet ve vazife
lerin ifası için bütçeden tahsisat itası usulü reddedi
lerek fimabat anifülbeyan noktai nazarın takibine 
karar verilmiştir.) deniliyordu. Bilecik kasabasının 
hali bu noktai nazara bir kaç cihetten tamamiyle 

muvafıktır. Filhakika müteaddit defalar işgal ve 
yağma felâketleri geçiçrdikten ve düşman tarafından 
baştan başa yakılarak hak ile yeksan edildikten son
ra bugün mütebaki sekenesi mülevves sular içmek 
yüzünden yeni felâketlere mâruz bir halde bulunan 
bir kasabanın Meclisi Âlinin kabul buyurduğu mua
venet noktai nazarına ehzeri cihet mutabakat ve li
yakati aşikârdır. 

Mezkûr kasaba su yollarının otuz. bin lira ile 
imar edilebileceği tahakkuk etmiş ve bunun yirmi 
bin lirası suveri saire ile temin edilmiştir. Noksan 
kalan on bin lira gibi cüzi bir meblâğın Maliye büt
çesine faslı mahsus olarak (Bilecik kasabası su yol
larının inşasına muavenet) namiyle vazını ve bu su
retle naçar kalan musibetzede halkın tehvini ıstıra
bına inayet buyrulmasını rica ve teklif eyleriz. 

Karesi 
Mehmet Vehbi 

Bursa 
Refet 

Diyarbekir 
Zülfü 
îzmir 

Mustafa Necati 
Kars 

Ağaoğlu Ahmet 
Bozok 

Süleyman Sırrı 
Adana 

Mehmet Kemal 
Kozan 

Ali Saip 
Hakkâri 

Asaf 
Sivas 

Rasim 
Denizli 
Yusuf 

Amasya 
Rıza 

Kırşehir 
Lütfü Müfit 

İstanbul 
Doktor Adnan 

Erzurum 
Cazim 

Ertuğrul 
Ahmet Ifet 

Bozok 
Avni 

Kütahya 
Ferid 

Tekfurdağı 
Faik 

Elâziz 
Hüseyin 

Van 
İbrahim 
Erzincan 

Sabit 
Am.ısya 

Esat 
Sivas 

Ahmet Muammer 
Ankara 
Hilmi 
Urfa 
Kadri 

Gaziantep 
Kılıç 
İzmit 

İbrahim 
Karesi 

Mehmet Cavit 
Gümüşhane 

Zeki 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Rize 
Ahmet Fuat 

Bolu 
Falih Rıfkı 

Genç 
Muhittin 
Dersim 

Ahmet Şükrü 
Edirne 
Faik 

Niğde 
Galip 

Mardin 
Necip 

Kütahya 
Cevdet 
Ankara 
Şakir 

Siverek 
Ali 

Giresun 
Kâzım 
Karesi 

Haydir Adil 
Zonguldak 

Halil 
Diyarbekir 

Şeref 
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Ergani 
İhban 

Kayseri 
Halit 

Zonguldak 
Ragıp 

Erzurum 
Rüştü 
Kângırı 

Ziya 
îçel 

Mehmet Emin 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
Urfa 
Refet 

Aksaray 
Vehbi 
Van 

Münip 
Konya 

Musa Kâzım 

Maraş 
Tahsin 

Aksaray 
Neşet 

Kayseri 
Sabit 
Elâziz 
Naci 

Çorum 
Münir 

Kırklareli 
Şevket 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

İsparta 
Hafız îbrahim 

Van 
Hakkı 

Giresun 
Ali Şevket 

İstanbul 
Hamdullah Suphi 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Eskişehir 
Mehmet Emin 

İçel 
Dr. Tevfik 

Kângırı 
Talât 

Menteşe 
Esat 

Maraş 
Abdülkadir 

Sinop 
Recep Zühtü 

Aydın 
Reşit Galip 

Çorum 
Mustafa Lütfü 

İstanbul 
Süleyman Sırrı 

Kırşehir Yozgat 
Yahya Galip Ahmet Hamdi 

(Her memleket ister sesleri) 

Riyaseti Celileye 

Susuzluk dolayısiyle otuz kilometre mesafeden su celbetmek üzere İsviçreli bir kumpanya ile seksen iki 
bin liraya akdi mukavele eyleyen Denizli'nin Tavas kazası halkına yardım için geçen sene Konya vilâye
tine yapıldığı müsillü Devlet bütçesine yirmi bin lira zam ve ilâvesini teklif eyleriz. 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Niğde 
Galip 
İzmir 

Ahmet Münir 
Kütahya 

M. Ragıp 
Giresun 

Ali Şevket 
Sivas 

Ahmet Muammer 
Bolu 

Mehmet Vasfi 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

İzmir 
İbrahim Süreyya 

Denizli 
Mazhar Müfit 

İzmir 
Kâmil 
Rize 

Ekrem 
Rize 
Ali 

Karesi 
Osman Niyazi 

Karesi 
Ali Şuur i 
Kırklareli 

Şevket 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
İzmit 

İbrahim 

Denizli 
Necip Ali 

Mardin 
Yakup Kadri 

Maraş 
Tahsin 
Giresun 
Kâzım 
Kayseri 

Halit 
İçel 

Mehmet Emin 
Van 

İbrahim 
İçel 

Hafız Emin 
Tokat 

f 

— 348 — 



t : 53 11 . 2 . 1341 C : 2 

Antalya 
Murat 
Elâziz 

Hüseyin 
Mardin 
Necip 

Trabzon 
Süleyman Sırrı 

Elâziz 
Mustafa 
Kırşehir 

Lütfü Müfit 
Ergani 

iCâzım Vehbi 
' Sivas 

Ziya 
Konya 

Eyüp Sabri 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Erzurum 
Rüştü 
Aydın 

Reşit Gailp 
Kastamonu 

Mahir 
Elâziz 

Muhittin 
Aksaray 

Neşet 
Saruhan 
Kemal 

Ardahan 
Talât 
Konya 

Tevfik Fikret 
Kozan 

Ali Saip 

Riyaseti Celileye 

Siverek 
Kadri 

Amasya 
Ziya 

Ertuğrul 
Halil 
Ordu 
Recai 

Kângın 
Talât 
Urfa 
Ali 

Zonguldak 
Halil 

Konya 
Naim Hazım 

Sinop 
Recep Zühtü 

Münbit ve vasi bir ovayı, milyonlarca tuz çıkarılan geniş bir gölü muhtevi bulunan Koçhisar kasabı 
halkı yıllardan beri içmeye salih bir suya malik bulunmadıkları, bu yüzden birçok hastalıkların zebunu ol
makta ve bir türlü nüfus tezayüt edememektedir. Bu zarureti takdir eden ahali, kasabaya otuz kilometre 
mesafede bulunan güzel bir menbam suyunu kasabaya getirmek üzere aralarında iane topladılar. îki sene 
de muhasebei hususiye dahi (13) bin lira kadar bir para vererek yirmi kilometrelik yerin harfiyatını ya
pabildiler. Halk pek fakir olması yüzünden daha fazla iane toplamak ve bedenen hizmet ettirmek imkân
sız bir şekil almıştır. Bu halde bırakmak sarfedilen emek ve paranın daha fazlasını yapamayacak bir hale 
gelmiştir. Bin türlü ihtiyaç altında kıvranan zavallı halk daha fazlasını yapamayacak bir hale gelmiştir. Me-
nafii umuma ait olan bu hayırlı ve nafi işin intacı için sarfı iktiza eden ufak bir meblâğın itasını kabulde 
Meclisi Âlinin tereddüt etmeyeceği şüphesizdir. Her sene sülükten, dalak ve boğaz hastalıklarından ölen 
birçok Türk'ü kurtarmak menbaın kasabaya irsaline sarfolunmak üzere bütçenin masarifi gayri melhuze 
faslından sarf edilmek üzere on bin liranın mezkûr fasla ilâvesini teklif ederiz efendim. 
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Konya 
Musa Kâzım 

Aksaray 
Besim Atalay 

Karahisar 
Musa Kâzım 

Genç 
Muhittin 

Maraş 
Mithat 

Konya 
Naim Hazım 

İsparta 
Hafız İbrahim 

Maraş 
Tahsin 

Ankara 
Şakir 

Bolu 
Cevat Abbas 

Aksaray 
Vehbi 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Ankara 
Hilmi 

Kângın 
Yusuf Ziya 

Kaetafrt©«u 
M. Fuat 
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Sivas 
Ziya 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Ordu 
Hamdi 

Siverek 
Kadri 

Ertuğrul 
Rasim 

Mardin 
Necip 

Bolu 
Mehmet Vasfi 

Biga 
Samih Rıfat 

izmir 
Ahmet Münir 

Çorum 
Münir 

Rize 
Ali 

Saruhan 
Reşat 

Malatya 
M. Hilmi 

İstanbul 
Süleyman Sırrı 

Konya 
Tevfik Fikret 
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Konya 
Eyüp Sabri 

Ordu 
tsmail 

Kângırı 
Rifat 

Van 
ibrahim 

Ordu 
Recai 

Mardin 
Abdürrezzak 

Menteşe 
Esat 

Mardin 
Abdülgani 

Karesi 
Ali Şuuri 

içel 
Mehmet Emin 

Biga 
Mehmet 

Kütahya 
Cevdet 

izmit 
İbrahim Süreyya 

Kütahya 
Nuri 

Saruhan 
Mehmet Sabri 

Erzincan 
Sabit 

C : 2 

Denizli 
Necip Ali 

Eskişehir 
Emin 

Zonguldak 
Ali 

izmit 
İbrahim 

M araş 
Abdüldakir 

Canik 
Süleyman Necmi 

izmir 
Mustafa Rahmi 

Ertuğrul 
Halil 

Amasya 
Nafiz 

Karahisarı Şarki 
ismail 

Saruhan 
Kemal . 

İzmir 
Kemal 

Elâziz 
Hüseyin 

Kângırı 
Talat 

Kütahya 
Ferit 

Riyaseti Celileye 

istiklâl Muharebatı esnasında Yunanlıların birçok mezalim ve şenayiine maruz kaldıktan sonra ihrak 
eiiilen Gediz kasabasının su yollarının tamiri için muktazi on bin liranın emsali müsillü inayet buyrulmasını 
Büyük Millet Meclisinin lütuf ve merhametinden niyaz ve istirham eyleriz efendim. 

Kütahya mebusları 
Ragip, Ferit Cevdet 

Cebelibereket 
Avni 

Denizli 
Haydar Rüştü 

Bozok 
Salih 

Karesi 
Ali Şuuri 

Rize 
Rauf 
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M araş 
Mithat 
Mersin 
Besim 

Denizli 
Mazhar Müfit 

İzmit 
Saffet 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Van 

İbrahim 
/ 

Murat 
İsparta 

Hafız İbrahim 
İstanbul 
Ali Rıza 

Kars 
Ağaoğlu Ahmet 

Konya 
Eyüp Sabri 

Urfa 
Ali Fuat 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Giresun 

Musa Kâzım 

Urfa 
Yahya Kemal 

Antalya 
Rasih 

Sinop 
Recep Zühtü 

Mardin 
Yakup Kadri 

Ankara 
Hilmi 

Ertuğrul 
Ahmet İffet 

İzmit 
İbrahim 
Kângırı 
Talat 

Siverek 
Kadri 

t 
Musa Kâzım 

Aksaray 
Neşet 

Kastamonu 
Mahir 

Karahisarı Sahip 
Musa Kâzım 

İzmir 
Ahmet Münir 

İçel 
Hafız Emin 

Vehbi 
Rize 

Ekrem 
Rize 
Ali 

Diyarbekir 
Cavit 

Niğde 
Galip 
Sivas 

Rasim 
Kırklareli 
Dr. Fuat 
Çorum 

Doktor Mustafa 
Mardin 

Abdürrezzak 
Tokat 

Mustâfa 
Muş 

Ali Rıza 
Saruhan 

Mehmet Sabri 
Hakkâri 

Asaf 
Konya 

Naim Hazım 
Kozan 

Ali Saip 
Kırşehir 

Lütfi Müfit 
Menteşe 

Yunus Nadi 
Denizli 

Necip Ali 

REİS — Muhtar Bey usul hakkında söyleyecek
ler. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Bendeniz de 
Muvazenei Maliye Encümeni namına söyleyeceğim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar biz 
burada umumî bütçemizi, devlet vazaifini tespit et
mekle meşgulüz. İstirham ederim, devlet bütçesini 
belediye bütçesine benzettik. (Alkışlar) Öyle ise her 
belediyeye muavenet edelim. Benim memleketimde 
de istilâya uğramış birçok zarardide halk varken 
hiç bir şey istemedim. Çünkü belediye bütçesi baş
kadır, devlet bütçesi ayrıdır. Devlet bütçesi müzake-
de edilirken belediye bütçelerine geçtik zannediyo
rum. Rica ederim, bundan sarfınabar edilsin. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efenlim; 
bu mesle bir şefkat meselesi, bir muavenet mesele
sidir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Para mesele
sidir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Usulü 
maliyenin sıkı çerçevreleri arasına gireceği bir me

sele değildir. Meclisi Âlinizin bu gibi lüfütlar yap
tığı vâkidir. Burada beş takrir var, ,onar bin liradan 
elli bin lira eder. (Handeler) sonra Konya'ya müte
allik bir mesele değil, bunu temin ederim. Pek za
ruri ve hayatî olan bir meseledir. Sıtma ile mücadele 
için teşkilât yapıyoruz, milyonlarca lira kabul edi
yoruz. Sıtmanın bütün menabii kabili şürp su içil-
memesinden olduğunu takdir buyurursunuz. Bura
da beş takrir var. Ceman yekûn : 50-60 bin lira 
kabul edebiliriz. İhtiyari olan yerlerde Maliye Veki
li Beye sarfına mezuniyet veririz. Maliye Vekili Be
yefendi de tereddüt etmezler. Binaenaleyh bu beş 
takririn toptan reye vazını istirham ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, Muhtar Bey 
belediye bütçesi buyurdular. Hayır, halkın ihtiyacı
dır. Halkın zaruret ve ihtiyaçlarına gelince o ka
dar telâş etmeyelim. Elinizdedir, vermezsiniz. Sek
sen arkadaşla olan bu teklifimizde Bilecik gibi ya
nan kasabadan bahsediyoruz. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Yanmayan 
yok. 
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VEHBİ BEY (Karesi) — Zatıâliniz meskensiz 
misiniz, Sivas yandı mı? Soruyorum. 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Sizi kurtar
mak için başka suretle yanmıştır. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Bizi kurtarmak için 
değil, memleket için vatanî borcumuzdur. Ben sana 
geldiğim gibi sen de bana gelmişsindir. Binaenaleyh 
oraya gelince çok noksan kalırsınız. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Hiç bir za
man; 

VEHBİ BEY (Devamla) — Şimdi müzayedeye 
çıkmayalım. Efendim; Bilecik, malumuâlileri olduğu 
veçhile üç defa düşman istilâsına maruz kalmıştır. 
Üç defasında da yanmıştır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Eskişehir de öyle. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Halkı da hicret et
miştir. (Vilâyeti Şarkiyede öyledir, oraya verilme
miştir. sesleri.) 

Vilâyati Şarkiyeye verildi, rica ederim, ben eski 
bir arkadaşınızım. Verildi. (Nereye sesleri) (Gürül
tüler) (Müzakere kâfidir sesleri.) 

TALÂT BEY (Ardahan) — Yorulmazsanız iyi 
Olacak. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Bendeniz, vazifei vic-
daniyemi ifa edeyimde Talât Bey.. 

Efendim; biliyorsunuz. Bunların hasar ve zararı
nı tazmin için her şeyden vaz geçtik. Kendi mesken
lerini kendileri tedarik edeceklerdir. Bileceği görmüş 
olsanız, o halk kadar Anadolu içerisinde çalışkan ve 
sanatkâr yoktur. Hakikaten iftihar edilecek bir vazi
yettedir. Fakat bugünkü sanatları ile, arazileri ile an
cak kendilerine mesken tedarikine muktedir olabilir
ler. Bunlara biz on bin lira ile yardım edebiliriz. Bu, 
onların hayatî bir meselesidir. Bu halkın Kuvvayı 
Milliyenin bidayetinde birçok fedakârlığı vardır. Onun 
için bendeniz ve seksen arkadaş rica ediyoruz ki bun
lara on bin lira verelim. Istirhamatımız istilâ ve ha-
rik gören bir yer içindir. Filân ve filân yer için dili
yorum. 

REİS — Encümen namına Halis Turgut Bey bu
yurun; 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Muvazenei Ma
liye Encümeni namına : Efendim, malumuâliniz hi-
dematı umumiyei devletle hidematı mahalliye ve bele
diyeler ayrılmıştır. Bunların kendilerine taallûk eden 
hidemat için lâzım olan para kendi bütçelerinden tes
viye edilir. Hidematı umumiyei devlet meyanında 
böyle hidematı hususiyeye de para tahsis edecek olur
sak Vehbi Beyefendi ve diğer bazı zevatın buyurduğu 

gibi memleketin her tarafı için bazı esbabı mucibe 
vardır. Bu esbabı mucibeler karşısında söz söylemek 
imkânı da yoktur. Hepsini kabul etmek, bütün vari
datı devleti bunlara tahsis etmek demektir. O zaman 
hidematı umumiyei devletin diğer kısmı muattal ka
lır. Ondan başka Bor kazasının su boruları hakkında 
bu esas kabul edilmiştir. Encümen Heyeti Celileye 
sevketmiş ve Heyeti Âliyeniz de Encümenin bu red 
kararını kabul etmiştir. Binaenaleyh halledilen bu 
prensibe tekrar rücü etmek nasıl olur? 

NECİP' ALİ BEY (Denizli) — Ama geçen sene 
bazı yerleri kabul ettik. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Memleke
tin birçok kısmında yanmış yıkılmış yerler vardır. Fa
kat ne yapalım? Başka çaremiz yoktur. Eğer bunla
rı da umumî bütçeye ithal edecek olursak bütçenin 
açığını bilmem nereye kadar götürüz ve bu suretle 
yaptığımız prensibi ihlâl etmiş oluruz. Malumuâliniz 
salâhiyet hususlarında çok kıskanç görünüyoruz. Dev
let işleri mahallî hidemata karıştırılmasın derken ma
hallî vazaife taallûk eden işler için para vermek cihe
tine gelince neden kıskanmıyoruz? Onun için teklif 
edilen şeylerin bütçe ve prensip noktai nazarından 
yeri yoktur. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Harik ve istilâdan bah
seden mazbatalarını tekrar okudular mı acaba? 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Hangi mazba
ta da? 

VEHBİ BEY (Karesi) — Yazdığınız mazbatada. 

HALİS TURGUT BEY (Devamla) — Efendim; 
harik ve istilâ gören yerler için Meclisi Âliniz bir mad-
dei kanuniye ile ayrıca bir tahsisat kabul etmiştir. 
Onlar ayrı meseledir. Şark için, garp için. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Onda vardır bu. 
HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Hidematı ma-

halliyeden olan Bor kazasının su meselesi için para 
ikraz edilemez diyoruz. 

(Reye sesleri). 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen

dim; rey meselesi kolay. Elleri kaldırıverdik mi iş bi
ter. Geçen sene Kangırı Mebuslarının müracaatı üze
rine 20 bin lira, Konya Mebuslarının müracaatı üze
rine 15 bin lira ki ceman otuz beş bin lira kabul 
edildi. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Öyle bir Konya 
külahı giydik; (Handeler). 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Bu 
sene de takrir sahiplerinin külahım giysek hiç bir beis 
yoktur. Daha henüz Sıhhiye bütçesi elimize gelmedi. 
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Gelseydi anlatırdım. Sulfatoya, kinine verdiğimiz bu j 
parayı su yollarına verecek olursak emin olunuzki, 1 
hükümet ve millet bundan daha çok istifade eder. 
Zaten akıl için tarik birdir. Mikropların hepsi, bu 
suların fenalığındandır. Bütün hastalıklar, hep bu su
lardan ileri geliyor. Suyu fena olan memleketlerde 
hastalık pek çok oluyor. Bunun izalesi için sıhhiye 
bütçesinde külli bir miktar lâzımdır. Halbuki meh-
maemken taziyanei teşvik olmak üzere ahalinin yüz 
bin liraya yaptıracağı bir su yolu için on bin lira ve- j 
rirsek ne beis vardır? Rica ederim. Kabul buyuru
nuz. Gelecek sene de öbürüne daha gelecek sene öte- | 
kine veririz. I 

REÎS — Efendim; daha birçok arkadaşlar söz is
temişlerdir. Fakat kifayeti müzakere takriri vardır. 
Okunacaktır : 

Riyasete 
Müzakerenin kifayetini teklif ederim. 

Karahisarışarki 
îsmail 

REÎS — Efendim; Müzakereyi kafi görenler el 
kaldırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Kâfi gö
rülmüştür. 

Efendim; bunlara müteallik takrirler vardır. Bun
lar da okunsun. Tasnif edip reye arz ederim. 

Riyaseti Celileye 
Ankara Şehir Emanetine ikraz edildiği gibi mez

kûr vilâyet belediyelerine dahi ikraz suretiyle veril
mesini teklif eylerim. 

Erzurum 
Cazım 

Riyaseti Celileye 
Su ihtiyacı memlekette umumidir. Geçen sene ba

zı yerlere bu muavenet yapılmıştır. Muavenetin umu
ma teşmili icap eder. Bu muavenetler yapılacaksa her 
sene tahsis edilecek miktarın sıra ile muayyen şehir
lere taksimini teklif eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

Riyaseti Celileye 
Malatya derununda cereyan eden dermih suyu, 

akar su pislik götürmez diye telvis edilmektedir. Ve
rilen müteaddit sıhhi raporla bu suyun katiyyen gay
ri kabili şurp olduğunu ispat etmişken ahalinin hâlâ 
bu suyu her türlü ihtiyaçlarında kullanmaları bütün 
şehir sekenesinin ahvali sıhhiyesini, hayatını zehir-
lemiştir. Tifo, Verem, Dizanteri, münteşir bir halde- { 
dir. Sıhhiye Vekâletinm tanzim ettiği istatistik nazarı 
ibretle tetkik edilirse Türkiye vilâyetleri içinde en zi- j 

yade vefiyat veren ve bu hal ile mahvolması muhak
kak olan Malatya şehri. Meclisi Alinin nazarı mer
hamet ve insafını celbeder. Ve umumî bir surette na
zarı mülâhazaya alınmasını ve buna bir çare bulun
masını arz ve teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Mahmut Nedim 

REÎS — Efendim; Mahmut Nedim Beyin takriri 
bir imzalıdır. Elli imzalı değildir. Malatya'daki bir su 
için para tahsisini teklif ediyor. Binaenaleyh reye vaz 
edemeyeceğim. Bir takrir daha vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Takrirlerin ayrı ayrı reye ko

nulmasını teklif ederim. 
Gaziantep 

Şahin 

REİS — Efendim; takrirleri dinlediniz. (Toptan 
sesleri). Efendim, toptan mümkün değildir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Usul 
hakkında söz isterim efendim. Efendiler; ben zanne
diyorum ki bu takrirleri kabul etmemek istemiyoruz. 
Fakat istenilen şeyin şekli yanlıştır. Meselâ şimdi bu
rada beş vilâyet için arkadaşlar bir şey istiyor. Bunu 
umumî bir surette düşünelim. Herhangi bir şeyin te
kâmülü ile bu kadar alâkadar olan Meclisi Âlinin, 
sıhhat ve hayat ile şiddetle alâkadar olan bu su için 
yardım etmemesi mümkün değildir. Bunu şimdi mü
zakere etmeyelim. Suların gelmesi için yapılacak tesi
satı fenniyeye muavenet ve esasatını tespit edecek bir 
makam vardır. Bu makam Sıhhiye Vekâletidir. Bu 
takrirlerin Heyeti Umumiyesinin Sıhhiye Vekâleti 
bütçesinde nazarı itibare alınmak üzere tehirini tek
lif ederim. Rica ederim, reddetmeyelim. 

Sinop Mebusu Recep Zühtü Beyin takriri vardır. 
Bu takrirde, bu sene, gelecek sene ve gelecek seneler
de alesseviye yapılsın deniyor. Bu mevzu haricidir. 
Bu seneden, gelecek sene bütçesine bir şey konulması 
düşünülemez. Onu reye koyamayız. 

Cazım* Efendinin takriri de belediyelere ikraz su
retiyle verilmesine dairdir. Evvelâ verilip verilmemesi 
takarrür etsin. Ondan sonra muavenet şeklinde mi, 
yoksa ikraz suretiyle mi verileceği tespit olunur. 

Şimdi ellişer imzalı takrirleri ayrı ayrı reye arz 
ediyorum. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Tevhiden, 
REÎS — Toptan olmaz efendim; birine rey veren 

diğerine rey veremez. (Olmaz sesleri). 
(Ya hepsine veya hiç birisine verilmemelidir ses

leri). 
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Efendim; bu dört takrir hepsi ayrı ayrı işler için
dir. Gerçi istihdaf ettikleri gaye birdir. Fakat ayrı ay
ıtı mahaller hakkındadır. 

Karesi Mebusu Vehbi Bey ve rüfekasının Bilecik 
sju yolları için on bin lira verilmesine dair takririni 
ıjeye arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar el kaldır
dın... Nazarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

(Denizli Mebusu Haydar Rüştü Bey ve rüfekası
nın takriri tekrar okundu). 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Na-
2İarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. 

(Kütahya Mebusu Ragıp Bey ve rüfekasının tak
riri tekrar okundu). 

REÎS — Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikka
te alınmamıştır. 

(Konya Mebusu Musa Kâzım Efendi ve rüfekası
nın takriri tekrar okundu). 

RElS — Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate almayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
alınmamıştır. O halde Câzim Efendinin takririni de 
teye koymağa lüzum kalmamıştır. 
Fasıl Lira 

56/E, Tetkiki Hesabat Heyetleri Ücüratı 
ve harcirahları ile masarifi saireleri 85 500 

i 

| HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, bu heyet
ler nerededir, kaç kişiden mürekkeptir ve ne iş görü
yorlar? Gördükleri iş ne kadar milyonluk bir mesele
dir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Efendim; bu heyetler geçen sene 
Heyeti Celilenin Divanı Muhasebat vazaifini tevdi 
ittiği heyetlerdir. 1325'den itibaren 1339 senesi niha
yetine kadar memurinin zat ve zaman hesabını göre
cek olan Divanı Muhasebatın görmesi icap eden va-
İaifi görecektir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Almanya'daki he
yetler dahil midir? 

MALİYE VEKÎLÎ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kangırı) — Hayır efendim, doğrudan doğru
ya Divanı Muhasebatın vazifesini görmek üzere He
yeti Celilenin tensip ettiği heyetlerdir. 
j REİS — Başka söz isteyen var mı? (Hayır sesle
di). 56/E faslını kabul edenler el kaldırsın... Kabul 
^tmsyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

56/C Darülfünuna maktuan verilecek olan 570 000 
FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim; 

bu meselede kaderdane icalei lisan etmeyeceğim, ök
süz yurtlarda olduğu gibi.. Malumuâliniz bütün mem
leketi işgal eden azim bir Darülfünun meselesi var
dır. (Yoktur sesleri). Rica ederim, bedahetleri de in
kâr etmeyelim. Ben Darülfünunun çok lehindeyim. 
Muhtariyetinin dahi lehindeyim ve oradan nur almı-
şımdır. Ve onu müdafaa etmeyi bilirim. Fakat efen
diler; bakınız Darülfünun meselesinde ne kadar şa
yanı dikkat bir vaziyet vardır ki ne olursa Darülfü
nunun ilgası noktai nazarı bile fikir halinde doğmuş
tur. Bu noktai nazar karşısında ben, taraftar değilim, 
Türkiye Darülfünunu yaşamalıdır ve yaşayacaktır. 
Ben buna itiraz edecek değilim. Fakat memleketin 
tedrisatı iptidaiyesi ile Darülfüna edilecek fedekârlı-
ğı karşılaştırarak etraflı ve mütevazin bir halde mu
hakeme etmek lâzımdır. Yoksa böyle Maarif bütçe
si gelmeden, tedrisatı ibtidaiyemize ne verildiğini bil
meden, Darülfünun tahsisatını öğrenmeden olmaz. 
Darülfünun bütçesi nedir? Darülfünuna altı yüz bin 
lira mı yardım etmeliyiz, yoksa beş milyon mu? Onu 
arz etmek istiyorum. Tenkis mi etmeliyiz, tezyit mi? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Kara cümleyi şa
şırdınız. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Devamla) — Kara cüm
leyi şaşırmadım. Muhterem arkadaşlar rica ederim. 
Bu mesele Maarif bütçesinde hallolunsun tetkik ve 
tahlil etmeden, mahiyeti anlaşılmadan ve bize izaha
tı. kâfiye verilmeden, ne istediğimizi bilmeden bir mas
raf vermek doğru değildir. Maarif bütçesine tehir edil
mesini rica ederim. Maliye Vekili Beyefendi Hazret
leri buna bir çarei maliye ve fenniye bulsunlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Bunu Maarif Bütçesiyle bir alâ
kası yoktur. Mülhak bir bütçedir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Nerededir? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Gelecektir. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Yekûnu ne

dir? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 

BEY (Kângırı) — Yekûnunu bilmiyorum. Bizim bu
raya koyduğumuz para, Heyeti Celilenin Maarif büt
çesi dahilinde Darüfünuna verdiği naradır. Heyeti Ce
lilenin müsaadesi olmadan başka para koymağa hak
kımız yoktur. Bunu tehir ederseniz Darülfünunun 
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martın birinci günü tediye edecek parası yoktur. Maa- J 
rif bütçesinde de yeri yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Darülfünun 
bütçesi gelsin. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Darülfünun her şey
de daha ziyade inzibati, intizamı gösterecek yerde 
şimdiye kadar kendi bütçesini göndermemiştir. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Darülfünun, bütçesini göndermiş
tir. Mülhak bütçedir. Muvazenei Umumiyeye dahil 
olmadığı için buraya koymadım. Heyeti Celileniz ge
çen sene ne tahsis etmişse o yapılmıştır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Anlayamadım Be
yefendi; Darülfünunun mülhak bütçesi şimdiye kadar 
gelmiş midir, gelmemiş midir? I 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Encümen verecek. 

ZEKİ BEY (Devamla) — O halde henüz gelme
yen ve anlamadığımız, bilmediğimiz bir bütçe için bir 
şey yapamayız. Görelim, lüzum varsa verelim. 

ALİ BEY (Rize) — Deminki meseleyi niçin ka
bul ettiniz? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — O başka. 
ALİ BEY (Rize) — Başkanlığı nerede? Aynı me

seledir. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Gelsin tetkik ede

lim. I 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim mart 

girmezden evvel Maliye bütçesine ayrıca bir fasıl | 
olarak bir para girmek imkânsız mıdır? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Heyeti Celile zammeder. 

REİS — Efendim; esas meseleye girmezden evvel 
ona takaddüm eden bir mesele hasıl olmuştur ve bu
na ait üç dört takrir de var. Maarif bütçesinin müza
keresinde nazarı dikkate alınması için reyinize arz 
etmek mecburiyetindeyim. Eğer bu tarz kabul edilirse i 
beyhude yere müzakere etmeyelim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Usul hakkın
da söz istiyorum. 

REİS — Söz vermiyorum efendim. Binaenaleyh 
evvelâ bu hususu reyinize arz etmek mecburiyetinde
yim. (Neyi sesleri). Yani şimdi müzakeresine devam 
edelim mi; yoksa Maarif bütçesine mi talik edelim. 
Onu reyinize arz edeceğim. Ondan evvel Hakkı Ta
rık Bey usul hakkında söz istediler. Buyurun Hakkı 
Tarık Bey; 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; Da
rülfünuna verilecek paranın müzakeresini Darülfü- } 
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nün bütçesine talik etmek, Darülfünunun vaziyetini 
şurada mevzuubahis etmek demektir. Darülfünunun 
müstakil bir bütçeyi olduğunu hemen hemen kabul 
ediyoruz. Binaenaleyh Maarif bütçesine değil, kendi 
bütçesine talik edelim. 

REİS — Efendim; iki teklif var. Biri Maarif büt
çesi ile müzakeresi diğeri de doğrudan doğruya mül
hak bütçe geldiği zaman müzakeresi.. 

İHSAN HAM İT BEY (Ergani) — Takririmi geri 
alıyorum. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Darülfünun sonra 
ne olur? Tahsisatsız kalır. 

REİS — Her iksini de reyinize arz edeceğim. Bu
nu kabul ederseniz diğerini reddetmiş olursunuz. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHÂLİK 
BEY (Kângırı) — Bir noktayi tenvir etmek istiyo: 

rum. Arkadaşlar; bu Darülfünun bütçesi bilâhare bir 
fasıl suretiyle ilâve edilir mi diye sordular. Kanun is
ter. Bir maddei kanuniye gelecek ve yine kanun ile 
zammedilecek yoksa bir fasıl halinde ilâve edilmez. 
(O vakit yaparız sesleri). O başka. Şimdi Maliye büt
çesi çıkacaktır. Halbuki bu fasıl kabul edilmiştir. Ya
rın Darülfünun için bir para koymak lâzım gelirse bir 
kanun getirmek lâzım gelir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Meclisi Âli 
için muhal midir? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Tahsisatı 
munzamma şeklinde olabilir. Maarif bütçesine ko
nabilir. Herhalde tehiri müzakeresi faidelidir. 

REİS — Efendim; bir teklif vardır. Maarif büt
çesi ile müzakere edilsin, diğer bir teklif vardır. Mül
hak bütçe geldiği zaman müzakere edilsin. Bu iki tek
lifi ayrı ayrı reye koyacağım. Evvelâ Maarif bütçe
sine merbut olarak yani Maarif bütçesi geldiği za
man... 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim; 
evvelâ alelitlak tehiri müzakereyi reye koyunuz. Son
ra bu iki şıktan birisini reye korsunuz; nizamnamei 
dahiliye tevfikan bunda ittifak hasıl olduktan sonra 
şıkkeyn üzerine reye konur. 

REİS — Doğrudur. Binaenaleyh faslın şimdi mü
zakere edilip edilmeyeceğini reye koyacağım. Bu fas
lın tehiri müzakeresini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Tehiri 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

O halde Maarif bütçesiyle mi, yoksa mülhak büt
çe ile -mi, bunu reye koyacağım. 
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DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Efen
dim; kendisinin istiklâli vardır. Maarif bütçesiyle ola-
tmz, 

I REÎS — Efendim; Maarif bütçesiyle bu faslı... 
(Olamaz efendim sesleri). Rica ederim, hepiniz dinle
yiniz. Bu fasıl Maarif bütçesine bir fasıl olarak ilâ-
vç edilecek değildir. Bu mevzuubahis değildir. Bu bir 
kanun meselesidir. Maarif bütçesi müzakere edildiği 
zaman ondan evvel bu fasıl müzakere edilir demek
tir. Başka bir şey değildir. Bir de var ki Maarif büt
çesini beklemeksizin mülhak bütçe ne vakit gelirse bu 
d^ o vakit müzakere olunur. Her ikisinde de Darül-
füjnun istiklâline taallûk eden bir cihet yoktur ve böy
le; bir şey mevzuubahis değildir. Binaenaleyh şimdi 
müzakeresi tehir edildi. Mülhak bütçe ile mi müza
kere edilecek, yoksa Maarif bütçesi müzakere edildi
ği zaman mı müzakere edilecek, Maarif bütçesine gi
recek değil, şimdi Maarif bütçesinin müzakeresi es
nasında müzakere edilmesini reye vaz edeceğim. 
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ALÎ FUAT PAŞA (Ankara) — Reye hacet 
yok efendim. Zannediyorum ki Heyeti Celile tehiri 
müzakeresini arzu ettikleri için ne vakit gelirse o va
kit müzakere edilecek. 

REÎS — Müsaade buyurunuz efendim; iki takrir 
vardır. Birisi Maarif bütçesi geldiği vakit, diğeri mül
hak bütçe geldiği vakit müzakeresi hakkındadır. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Paşam; usul 
hakkında müsaade buyrulur mu? 

REÎS — Lüzumu yoktur. Arkadaşlar, usul hak
kında tenevvür etmiştir efendim. Şimdi bu faslın 
Maarif bütçesi müzakere edildiği zaman müzakere
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Maarif bütçesi müzakere 
edildiği zaman bir fasıl olarak müzakere edilecektir. 
Yarın öğleden sonra içtima etmek üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 6,45 
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