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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 14.50 

Reis : Â l Sururi Bey 

Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — 'Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABİK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Yetmişaftıncı tutuna 

24 Mart 1926 Çarşamba 

Birinci Celse 
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide^ 
alt oldukları mahallere havale olundu. 

Keller - Malatya - Ergani demiryolunun inşasına 
ve Arada - Diyarbekir - Ergani demiryolu inşaatının 

tevkifine mütedair kanunlar ikinci defa tayini esami 
ile reye vaz ve kabul edildi. 

Badehu, petrol kanunu lâyihasının tercih ve müs
taceliyet kararı ile müzakeresine geçilerek iki mad
desi tadilen ve mevaddı mütebaikiyesi aynen kabul 
olundu ve perşembe günü içtima edilmek üzere celse 
tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
var mı efendim? '(Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası 
tabiatiyle kabul edilmiştir, efendim. 

2. — EVRAKI VARltÖE 

Teklifle]' 
/. — Canik Mebusu Cavit Paşa ve rüfekaSının; 

Samsun'da emvali metrukeden bulunan Boduroğlu Si
nema binasının Samsun Hilâliahmer Cemiyetine terk 
ve teberruu hakkında teklifi kanunisi (2/560). 

REtS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar 

/. —- Tütün tohumlarının men'i ihracı hakkında 
(1/776) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Adliye 
encümenleri mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
2. — Veraset ve intikal vergisi hakkında (1/810) 

numaralı kanun lâyihası ve Kavanîni Maliye, Muva
zene i Maliye ve Adliye encümenleri mazbataları. 

REtS —- Ruznameye alındı. 

MALtYE VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu varidat kanunlarının sonuncusudur. Ten
sip buyurursanız Cumartesi günü müstacelen ve ter-
cihan müzakeresini istirham ediyorum. 

REtS — Efendim, Maliye Vekili Beyefendi bu lâ
yihanın Cumartesi günü müstacelen ve tercihan mü
zakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edümiştir efendim. 

3. — 116 zatın istiklâl madalyası ile taltifleri hak
kında (3/571), -(3/574), 3/580), 3/581), (3/599), 
3/601), (3/602) numaralı yedi kıt'a Başvekâlet tezke
resi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

Riyasete 
Millî Mücadele esnasındaki hizmetlerinden dola

yı inha edüen 116 zatın evrakım tetkik ettik. Bunlar
dan 29'unun kırmızı ve 35'inin beyaz şeritli istiklâl 
madalyası ile taltiflerine ve 52'sintn de reddine karar 
verdik. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Namına 

Rize 
Ekrem 

Kâtip 
Kocaeli 
İbrahim 

Mazbata Muharriri 
Rize 
Ekrem 

Aza 
İstanbul 

Ahmet Hamdi 
Aza 
Bitlis 

Muhittin Nami 
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Ruhi Bey 

Nuri Bey 
Osman Bey 
Emin Bey 
Ekrem Bey 
Lütfü Bey 
Nail Bey bin Ali Rıza 
Nevzat Bey bin Yusuf 

Nuri Bey bin Halil 
İbrahim Sırn Bey bin 
Adem Hulusi 
İsmet Bey bin Nurettin 
Âbit Ziya Bey bin Halit 
Mehmet Hamdi Bey bin 
Abdullah 
Ziya Bey bin Numan 

Ahmet Cenap Bey bin 
Hafız Salih 
Ahmet Bey bin Mehmet 
Ömer Bey bin İzzet 

Hüseyin tlhami Bey bin 
Mustafa 
Yusuf Kemal Bey bin 
İbrahim 
Abdürrezak Bey bin 
Mustafa Nail 
Hilmi Bey bin Hüseyin 
Hüseyin Hüsnü Bey bin 
Şakir 

Kemal Bey bin Vehbi 

Sabrı Bey bin 
Abdurrahman 
Sakıp Bey bin Ömer 
Muhsin Bey bin SaKh 

Hulusi Bey bin Hüseyin 
Hüsnü 

Anadolu Bağdat Demiryollarında Gebze Cihetinde Mü
hendis 
İstanbul'da Beyoğlu Ser memurlarından 
İzmir'de Ticaretle meşgul 
Mülkiye Kaymakamlarından 
Riyaseticumhur Kalemi mahsusunda 
Rîyaseıicumhur Kalemi mahsusunda 
Amasya Vilâyeti Jandarma Kumandanı Binbaşı 
Çanakkale Vilâyeti Üçüncü Piyade Jandarma Kuman
danı Binbaşı 

Manisa Vilâyeti Jandarma Kumandanı Binbaşı 
Aydın Mızıka Jandarma Alayı Birinci Bölük Kuman
dam Yüzbaşı 
Konya Jandarm? Kıtasında Yüzbaşı 
Amasya Gümüşhacı Köy Bölüğünde Yüzbaşı 
Tokat, Niksar Bölüğünde Kidemli Yüzbaşı 

Kastamonu Safranbolu Bölüğünde Kidemli Yüzbaşı 

Siirt Erde Bölüğünde Kidemli Yüzbaşı 

Manisa, Salihli Bölüğünde Kidemli Yüzbaşı 
Cebelibereket, Barca Bölüğünden Kidemli Yüzbaşı 

Bitlis Mıntıka Jandarma Alayı Üçüncü Bölük Kuman
danı Yüzbaşı 
Konya, Akşehir Bölüğü.Kumandanı Yüzbaşı 

Bolu, Gerede Bölüğü Kumandanı Binbaşı 

IJrîa, Birecik Bölüğü Kumandanı Yüzbaşı 
İzmir Jandarma Evkaf Mektebi Bölük Kumandam 
Yüzbaşı 

Aydın Mıntıka Alayı Süvari Bölüğünde Kidemli Yüz
başı 

Konya Mıntıka Alayı Üçüncü Bölük Takım Kuman
danı Mülazımı evvel t 
Gaziantep, Kilis Takım Kumandanı Mülazımı evvel 
Giresun Efrat Mektebi İkinci Bölük Takun Kuman
dam Mülazımı evvel 
Karahisanşarki, Alucra Takım Kumandanı Mülazımı 
evvel 

Madt Memduh Bey bin Kocaeli, Adapazan Bölüğünde Takım Kumandam Mü-
Refik lazımı evvel 

Ahmet Hikmet Bey bin Konya Karaman Bölüğünde Takım Kumandam 
Mustafa 
Ahmet Faik Bey bin Cebelibereket Kıtasında Hesap Memuru 
Mehmet Tevfik 

(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritti) 
(Kırnuzl şeritli) 

(Kırmızı şeritli) 

(Kırmızı şeritli) 

(Kırmızı şeritti) 
(Kırmızı şeritli) 
(Beyaz şeritti) 

(Beyaz şeritli) 
(Beyaz Şeritti) 

(Kırmızı şeritti) 
(Kırmızı şeritti) 
(Kırmızı şeritti) 

(Beyaz şeritli) 

(Kırmızı şeritti) 

(Kırmızı şeritti) 
(Kırmızı şeritli) 

(Kırmızı şeritli) 

(Kırmızfi şeritti) 

(Beyaz şeritli) 
(Kırmızı şeritli) 

(Beyaz şeritli) 

(Beyaz şeritti) 

(Beyaz şeritli) 

(Kırmızı şeritti) 

(Kırmızı şeritti) 
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İhsan Bey bin Hasan 
Ahmet Süreyya Bey bin 
Hacı Halit 
Nedim Bey bin Faik 
Ahmet Lütfi Bey bin 
Lütfi 

Mehmet Ali Bey bin 
Hüseyin 
İbrahim Bey 
Alı Bey 

Abidin Bey 
Talât Bey 

Hacı Ali Bey 
Salim Bey 
Karaoğlu Hacı Ali Ağa 
Dayı oğlu Mehmet Efendi 
Yakapınarh İbrahim Ağa 
Molla Osman (Şehit) 

Mehmet Asaf Bey 
Mustafa Nuri Bey 
Hamutzade Hüseyin Bey 
Mehmet Efendi (Şehit) 
Feyzi Bey 
Cemal Bey 
Atâ Bey 
Oumalı Zade İsmail Bey 
Binbaşızade Tevfik Bey 
Hidayet Bey 
Antepzade Mustafa Bey 
Kilecizade Rifat Bey 
Hacı Tahir Beyzade 
Besim Bey 

Abdülahatzade Nuri Bey 
Zühtü Bey 
Evliya Bey 
Mansur Bey 
Reşit Galip Bey 

Mütekait Binbaşı 
Mütekait Yüzbaşı 

Şehit Binbaşı Ekber evlâdına 
ıŞeiıiî Yüzbaşı Ekber evlâdına 

Şehit Mülazımı evvel Ekber evlâdına 

Sivirihisar Müdafaai Hukuk Reisi 
Sivirihisar Müdafaai Hukuk Reisi ve Halk Fırkası 
Reisi 

Sivrihisar Müdafaai Hukuk Azasından 
Sivrihisar Müdafaai Hukuk Azasından 
Sivrihisar Müdafaai Hukuk Azasından 
Sivrihisar Müdafaai Hukuk Azasından 
Sivrihisar Kuvayı Milliye Müfrezesi Kumandanı 
Sivrihisar Kuvayı Milliye Müfrezesi Efradmdan 
Sivrihisar Kuvayı Milliye Müfrezesi Efradından 
Sivrihisar Kuvayı Milliye Müfrezesi Efradından 
(Mahdumu Rüstem Efendiye) 

İdarei Umumiyei Vilâyat Müdürü 
Gaziantep Halk Fırkası Heyeti Merkeziye Reisi 
Gaziantep Müdafaai Hukuk Azasından 
Aydın'da Mahdumu Remzi Beye 
Çanakkale Polis Merkez Memuru 
Çankırı Müdafaai Hukuk ve Belediye Reisi 
Çankırı Müdafaai Hukuk Heyeti İdaresinden 
Çankırı Müdafaai Hukuk Heyeti İdaresinden 
Safranbolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti Azasından 
Safranbolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti Azasından 
Safranbolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti Azasından 
Safranbolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti Azasından 
Balu'da 

Safranbolu Müdafaai Hukuk Cemiyeti Azasından 
Erzurum Valisi 
Maraş Evkaf Müdüri Sabıkı (Evlâdına) 
Maraş Evkaf Kâtibi 
Aydın Mebusu 

(Kırmızı şeritli) 

(Kırmızı şeritli) 
(Kırmızı şeritli) 

(Kırmızı şeritli) 

(Kırmızı şeritli) 
(Beyaz şeritli) 

(Beyaz şeritli) 

(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritti) 
(Kırmızı şeritli) 
(Kırmızı şeritli) 
(Kırmızı şeritli!) 

(Kırmızı şeritli) 

(Beyaz şeritM) 
(Kırmızı şeritli) 
(Kırmızı şeritli) 
(Beyaz şeritli) . 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şerit fi) 
(tieyaz feritH) 
(Beyaz şeritli) 

(Beyaz şeritli) 

(Beyaz şeritli) 
(Beyaz şeritli) 
(Kırmızı şeritM) 
(Kırmızı şeritli) 
(Beyaz şeritli) 

MEHMET VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim, 
malumu âlileri İstiklâl madalyası, evlattan evlada in
tikal edecek ve memleket dahilinde belki bundan ev
vel ve sonra hâsıl olacak şereflerin en büyüklerinden 
birisi ve en mühim midir. Türk vatanının kurtuluşun
da fevkalâde mühim bir hizmeti sebkedenlere verilen 
bir alâmeti falıiredir. Halbuki, bendeniz şöyle cere
yana bakıyorum. Bu, harbi umuminin harp madalya

sı sırasına giriyor. Bendeniz her nasılsa - hüsnü tesa
düf mü diyelim • İzmir Şimal mıntıkalarının heyeti 
merkeziye Reisi bulamıyordum, hicret ett'k geldik. 
Bittabi o zaman yirmi iki kazanın efradı, idare he
yetleri, azaları vesairesi hep yekdiğerimizi biliyor
duk. Bendeniz, o mıntıkaya ait olup, buradan çıkan 
İstiklâl madalyalarının hiç birisinden haberdar deği
lim. Şunu arz etmek istiyorum ki, Müdafaai Milliye 
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Encümenimiz ve hükümet mahallerinde tahkikat ya
parken, bu adamların hizmeti var mı, yok mu diye 
bugün sümmettedarik herhangi bir* heyete dahil olan
lardan değil, vaktiyle bu işler peşinde koşan adam
lardan ferden ferde, ariz tetkikat yapmalı ve bu ma
dalyanın kıymetini tenzil etmemeli. Yoksa şimdi filâ
nın hatırına binaen filânı koruyarak bir inha, iki 
mazbata, üç bilmem ne haydi bir madalya. İşte bu 
suretle madalyanın da kıymeti kalmıyor. Bendeniz 
onun için gerek Müdafaai Milliye Encümeninden ve 
gerek hükümetimizden rica ediyorum, madalya imha 
ediîîyorken bunun bir İstiklâl madalyası olduğu ha
tırdan çıkarılmasın. 

MÜDAFAA! MİLLIYE ENCÜMEN! NAMINA 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, bazı zevatın 
mücadele! milliye esnasındaki hizmetlerinden dolayı, 
istiklâl madalyası ile taltiflerinde istimal ettiğimiz 
mikyas şudur. Elde iki kanun vardır. Birisi İstiklâl 
madalyası kanunu, diğeri de 15 Mayıs 1335 tarihin
den itibaren müeadelei milliyeye iştirak eden zevat 
hakkında yapılacak muameleyi natık kanundur. Bu 
son arz ettiğim kanunun bir noktasında; müeadelei 
milliye esnasındaki hizmetlerinden dolayı taltifleri lâ
zım gelenlerin inha evrakları için dört merci irae edi
liyor. Birincisi, o zamanki kuvayı milliye kumandan
ları, yani Müdafaai Hukuk heyetleridir. İkincisi, cep
he kumandanları ve diğeri de kolordu kumandanları 
veyahut da hükümeti mahaHiyece yapılacak tahki
katla hizmeti vataniyesi sebkat etmiş olanlarda*. 

Şimdi bu tarifatı kanuniye dâhilinde biz ya hükü
meti mahalliyenin, ya Müdafaai Hukuk heyetlerinin 
veyahut cephe veya kolordu kumandanlarının evrakı 
inhaiyelerini kanun mucibince kabul etmek zarure-
lindeyiz. Yine arz ettiğim aynı kanunun bir maddesi 
de Müdafaai Hukuk heyetine dahil olan azalara ve 
bu azaların emir ve idaresi dahilinde müeadelei mil
liyeye bilfiil iştirak edip, hizmet edenlere mutlak su
rette İstiklâl madalyası almak hakkını bahşediyor. 
Biz, hiç bir vakit hisse kapılarak herhangi bir zatın 
şu veya bu inhası üzerine madalya ile taltifini tensip 
etmiş değiliz. Sefâhiyaftar mercilerden gelen evrakı in-
haiye üzerine mahiyeti hizmetleri İstiklâl madalyası 
kanununun birinci maddesine nazaran bilfiil vak'a 
başında ve dahilî isyanlarım itfasında veyahut düş
man kuvvetleri aleyhinde istimali silah edenler birin
ci derecede, ikinci derecede cephe gerisinde maksadı 
Millînin usulü için azamî mesaî ve fedakârlık ibraz 
edenlerin istihkaklarını takdir ediyoruz. Yoksa Alelıt

lak inha varakalarını tespit ederek istihkakını tespit 
ettiğimiz vaki değildir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Kanunun bir madde
sinde Müdafaai Hukuk azalarına müeadelei milliye
ye iştirak edenlere İstiklâl madalyası verilir diyor. 
Mehmetçiklere hiç bir şey yok. Cephede harp eden, 
ölen ve kazanan onlardı. Encümen bunlar için neden 
bir şey düşünmüyor? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
İBRAHİM BEY (Kocaeli) — Efendim, Müdafaai Hu
kuk azalarına alelıtlak madalya verilmesi meselesi, 
onların başka herhangi bir yerde bulunması ite veya 
bir vazife deruhte veya ifa etmeleri ile mukayyet de
ğildir. Müdafaai Hukuk azası olmak kâfidir ve on
lara verilir. Kanun bu merkezdedir. Diğeri, mensubî-
ni askeriyeden bulunan zabıtan ve efrat için Müda
faai Milliye Vekâleti ariz ve amik tetkikat yapıyor, 
bunun neticesi bilâhare huzuru âlinize arz edilecek
tir. 

İLYAS SAMİ BEY <Muş) — Reis Bey! Zabıt ce
ridelerimiz bu mevzunun mecliste tekerrür ettiğini 
pek çok defa kaydetmiştir. Şimdiye kadar böyle ge
lip geçiyor. Muayyen resmî mercilerin işân üzerine 
mazbata tanzim ediliyor ve meclis kabul ediyor. Ne 
kadar devam etse söz söyledikçe uzayacak. Reye koy
maktan başka çare yoktur. Müteaddit! defalar bu hu
susta müzakere cereyan etmiştir. Reye vaz edilmesini 
teklif ediyorum. Bu işi biran evvel halledelim, ruzna-
mede başka mühim işlerimiz vardır. 

İBRAHİM BEY (İsparta) — Efendim! Encümen 
elli zatı ne için reddetmiştir? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ NAMINA 
İBRAHİM BUY (Kocaeli) — Efendim, İstiklâl ma
dalyası kanununun birinci maddesi mucibince İstiklâl 
madalyasına kesbi istihkak edebilmek için mutlaka 
cephede fedakârane hizmet etmek veyahut cephe ge
risinde, dahilî isyanların tenkilinde ibrazı hamaset et
mek meşruttur. Birinci şart budur. 

• İkinci şart olarak ise cephe gerisinde maksadı mil
lînin husulü için azamî ibrazı mesai kaydı vardır. Bu 
iki kaydın haricinde bulunan tekmil hidemat kanunun 
dairei şümulünden hariç addedilmektedir. 

Mensubini mülkiyeden bir çok zevatın salâhiyat-
tar mercilerden inhalarına tesadüf ediyoruz. Fakat ma
hiyeti cephe gerisinde bir takım hizmetler ifa etmiş, as
ker cem etmiş, kuvayı milliye lehine cereyan ihdas et
miş, elbise tedarik etmiş, bunların her biri birer hiz-
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mettir. Fakat taltifi müştekim mahiyetten değildir. 
Çünkü onun hududu saydığım iki şekilde tespit edil
miştir. 

REİS — Esas hakkında mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Şu halde mazbatayı kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Takrirler 
1. — Sinop Mebusu Recep Zühtu Beyin; Harekâ

tı milliyeye iştirak etmiyen memurin hakkındaki ka
nun lâyihasının Heyeti Umumiyeye biran evvel şevki 
için bu hafta zarfında müşterek encümence tetkik ve 
ikmali hususuna dair temenni takriri. 

REİS — Bu takrir memurin kanununu tetkik eden 
Encümeni mahsusa havale olunmuştur. Encümeni 
mahsus memurin kanununu intaç ederek dağıldığın
dan dolayı Encümen reisi bu takriri makamı riyasete 
iade etmiştir. Eğer münasip görürseniz takriri Dahili
ye ve Adalet Encümenlerine gönderelim. (Muvafık 
sesleri) 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Takrir teklifi 
kanunî mahiyetinde olmayınca Encümene gitmez. 
Temenni mahiyetindedir. Adliye ve Dahiliye Encü
menlerine gidip de ne olacak? 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim, takririn müş
terek Encümene havalesi tabiriden lâyihanın müşte
rek Encümene gittiği zannedilmiştir. Zaten lâyiha, 
Adliye ve Dahiliye Encümenlerindedir, oraya havale 
edilmiştir. Takrirde lâyihanın intaç edilmesi temen-

1. — 1340 senesi Mart-Mayıs ve Haziran-Ağus-
tos aylarına mahsus birinci ve ikinci raporların tak
dim kılındığına dair (3/510) numaralı Divanı Muha
sebat Riyaseti Tezkeresi ve Divanı Muhasebat En
cümeni mazbatası (1) 

(Birinci madde okundu). 
REİS — Efendim! Usulü müzakereye ait bir 

noktayı arz edeyim: 

Geçen sene Divanı Muhasebat raporları müza
kere olunurken hakkmda itiraz olmayan maddeler 
için Riyaset tarafından «tasvip edilmiştir» diyerek 
diğer maddelere geçilmişti. Yani kabul edenler, et
meyenler diye reye arz edilmemişti. Eğer müsaade 

(1) Zaptın Sonpuna merbuttur. 

niyatma dairdir. Bu encümenlere verelim, Encümen
ler de biran evvel intaç etsinler, rica ediyoruz. Me
sele budur efendim. (Takrir bir defa okunsun ses
leri) 

REÎS — Takrir okunacaktır efendim.. 

Riyaseti Celileye 
Dahiliye ve Memurin Encümenlerinin müşterek 

müzakeresine tevdi edilmiş olan harekâtı milliyeye 
iştirak etmiyen memurin hakkındaki kanun lâyihası 
iki encümenin bir araya gelmemesinden henüz intaç 
edilememiştir. Çok büyük bir ehemmiyeti haiz olan 
bu lâyihanın biran evvel heyeti umumiyeye şevki 
için iki encümenin müştereken içtima ederek bu haf
ta zarfında lâyihanın tetkikatının ikmali hususunu 
teklif ve rica eylerim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
bu teklif Dahiliye ve Adliye Encümenlerine müşte
reken muhavveldir. Recep Zühtü Beyefendi geçen 
gün bir takrir vermişti. Teklifin Dahiliye ve Adliye 
Encümenlerinde olduğunu bilmedikleri için encümeni 
mahsusa diye yazmışlar. Bu takrir verildikten sonra 
Encümeni mahsus vazifesini ifa etmiş ve vücudu kal
mamıştır. Teklifin aslı İsmet Beyin söylediği gibi 
müşterek encümende müzakere edilecektir. 

REİS — Efendim, şu halde tekit ve temenni ma
hiyetindedir. Arz ettiğim veçhile Adliye ve Dahili
ye Encümenlerine tevdi ediyoruz. 

Müzakere edilecek mevadda geçiyoruz efendim; 

ederseniz bir suhulet olmak üzere bu şekilde hare
ket edelim, eğer hakkında itiraz olursa onu tasvibe 
arz etmek zaten zarurîdir. (Muvafık sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Madde 
hakkında iki lâkırdı söyliyeceğim. Divanı Muhase
bat Encümeninin bu maddesinden anlaşılıyor ki, 
1340-1341 senelerinde meclis tarafından verilen kara
ra hükümet ittiba etmedi. İki senedir takibata rağmen 
daha on daire hesabını vermemiştir. Cem'an yekûn 
yapacağımız şey de Encümen Heyeti Umumiyeden 
rica ediyor. Binaenaleyh Heyeti Umumiye de hükü
metten rica etsin de bu iş biran evvel halledilsin. 

Hükümetin vaziyetini burada ben şu şekilde an
lıyorum. Eğer iki sene daha durursa Encümen heye
ti umumiyeden hükümetten rica edilmesi için rica 

3. MÜZAKERE EDİLEN MEVAD-
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edecektir. Hükümette üçüncü sene yapmazsa dör
düncü sene gene rica edeceğiz. Başka çare yoktur. 
Bu maddenin hülâsasmı ben böyle anlıyorum. 

DİVANI MUHASABAT ENCÜMENİ REİSİ 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Demirbaş eşyanın Divanı Muhasebata tevdi kılına
cağı hakkında Usulü Muhasebe Kanununun ikinci 
fashnın 59 ncu maddesinde sarahat vardır. Fakat bu 
demirbaş eşya Divanı Muhasebata tevdi kdınır. Sa
rahat bundan ibarettir. Fakat Divan ne yapar? Di
vanın onu ne yapacağına dair kanunda bir sarahat 
yokatur. Evvel emirde bizim burada arz ettiğimiz bir 
mesele vardır. Yani bizim bu demirbaş eşya üzeri
ne, bu ayniyat üzerine Divanı Muhasebatın vazaifini 
gösterir bir kanun lâyihası vardır gelecektir. 

Biliyoruz o zaman, Encümenimiz bu kanun lâ
yihası ile mütalâasını dermeyan edecektir. Bir kere 
demirbaş eşya üzerinde Divanın yapacağı muamele
yi tespit edelim de, ondan sonra neye gönderdik, 
diye uğraşalım. Mamafih Muvazenei Maliye Encü
meni, heyeti umumiyeye 1340-1341 bütçesinin esba
bı mucibe mazbatasında demiş ki, şimdiye kadar bil
mem İstanbul'dan gelen ne kadar demirbaş eşya gel
mişse ve demirbaş eşya ne kadar varsa bir defteri 
verilsin demiş, on daire vermiş, bir numune yapılmış, 
muntazam olsun diye bir kısmı ile muhabere yapıl
maktadır, bilâhare vereceklerdir. Verseler de ne ya
pılacaktır? Kanun sarih değildir. Evvel emirde de
mirbaş eşya için ne yapılacağı hakkında bir kanun 
koyalım da ondan sonra müzakere edelim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! En
cümenin ve heyeti umumiyenin bu demirbaş eşya lis
tesinin Divanı Muhasebata verilmesindeki maksadı 
şu olabilirdi. Bütçelerde demirbaş eşya ve mefruşat 
tahsisatı veriyoruz. Bu tahsisat miktarı ile İstanbul' 
da senini müteaddidede toplanmış bir çok eşyalar 
vardır. Yani bir taraftan bütçe veriliyor, diğer taraf
tan da eşya veriliyor. Halbuki biz bunları anlamak 
istiyorduk ki bu istenilen bütçe ile, verdiğimiz de
mirbaş eşya ile mevcut eşyayı karşılaştıracağız. An
layacağız ki lüzumsuz yere mi para istiyorlar, yok
sa lüzumu hakiki üzerine mi para istiyorlar? Binae
naleyh tespit defteri olmayınca her dairenin eşyası 
nasıl malum olur. Bu, bütçe ile alâkadardır. Niçin 
Divanı Muhasebata bu bedihidir. Bu bütçe ile alâ
kadardır. Bir taraftan öteden bedava eşya getirece-
iz. Meselâ sarayların eşyasını bile getirip bir çok de-
vaire doldurduk. Bu liste ne oldu, nereye gitti, bu 
eşyaları hiç kimse biliyor mu, saraylardan ne kadar 

eşya getirildi. Geçen sene de bunu mevzubahis et
tim. Yani bu demirbaş eşyalarının mazbut olarak 
tanzim edilmesi ve bunların malum olması veyahut 
Divanı Muhasebatın kontrol etmesi bütçe meselesi 
idi. Bunun bir faydası vardır, bu fayda kaybolmuş
tur, bunu arz etmek istiyorum. 

REİS — Efendim, başka mütalâa vac mı? Bu 
maddeyi tasvip edenler, (Hangi maddeyi sesleri) 
Tasvip etmiyenler tasvip edilmiştir. 

HALİS TURGUT BEY (Sivas) — Tasvip edil
medi. 

REİS — Divan sizden daha iyi görür. Divan va
zifesini bilir. Tasvip edildi efendim. 

(İkinci madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Tasvip 

olunmuştur. 
(Üçüncü madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Madde 

tasvip olunmuştur. 
(Dördüncü Madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Madde 

tasvip olunmuştur. 
(Beşinci Madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Madde 

tasvip olunmuştur. 
(Altıncı Madde Okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de buyurulur mu efendim, bir noktanın tavzihini ri
ca ederim. Ya encümen veyahut hükümet izah etsin 
efendim. İçtihada mütenammil olan mesailde deruh-
tei Mes'uliyet edilecek, mütehammil olmayan mesail 
de deruhtei mesuliyet olmıyacaktır. İçtihada müte
hammil olup olmadığım takdir edecek olan Divanı 
Muhasebat mıdır, yoksa İcra Vekilleri Heyeti midir? 
Bu suâle cevap istiyorum. 

REİS — Encümenden mi istiyorsunuz? 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hangisi 

olursa olsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O da bir içtihattır. Bu da içtihattan başka bir şey de
ğildir. 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ NAMI
NA MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
malumuâliniz Divan, bazı ita emirlerini vizeden 
imtina ediyor. Halbuki eski Şurayı Devlet kararın
da, bir muhilli içtihat, bir de muhilli sarahat namiy-
le bir şey çıkarmışlar. Muhilli sarahat ise, kanunla 
musarrah ise, muhilli sarahat diye Divan reddeder. 
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Fakat bir de içtihat meselesi var. Meselede Divan 
diyor ki; içtihadım böyledir, ben bunu vize etmem. 
Heyeti Vekile diyor ki: Hayır! Benim içtihadım böy
ledir, vize et. Eğer ihtilaf olduğu takdirde buna He
yeti Vekile karar verecek olursa, Divanın vücuduna 
lüzum kalmaz. Mademki aralarında bir içtihat me
selesinden dolayı anlaşamamazlık olacaktır ve He
yeti Vekile de, benim içtihadım böyledir vize et; di
yecektir. Bu takdirde Divanın vücuduna lüzum kal-
mss-z. Onun için maddede diyoruz ki: Muhilli sara
hat olan meselede Divan reddetsin ve Muhilli içtihat 
olan meselede de heyeti vekile İsrar ederse, bunu 
meclise getirmek mecburiyeti olsun. Hâkem, Meclis 
olsun. Meclis hali içtimada olduğu zaman meclise 
verecektir. Vakıa eski hükümet zamanında buna ait 
maddeler, Kanunu Esaside varmış. Fakat bu, bu
gün bizim için merî değildir. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Madde tasvip edilmiştir efendim. 

(Yedinci madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? Tasvip edilmiştir . 
(Sekizinci Madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil

miştir. 
(Dokuzuncu madde okundu) 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

'(Onuncu madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil

miştir. 
(On birinci madde okundu) 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil
miştir. 

(On ikinci madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Tasvip edil

miştir. 
(On üçüncü madde okundu) 
REİS — Söz isteyen var mı? 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efen
dim! Mesmuatıma göre bu mesele, şu veçhile cere
yan etmiştir. Hariciye Vekâleti, Selanik şehbender
liğine memur tayin etmiş. Halbuki, bütçesinde para 
yok, buna harcırah verip gönderemiyor. Müteferrika 
için para istemişler, müteferrika parası ile bunun har
cırahını verip göndermişler. Sonra tahsisatı munzam
ına talep edilip alındıktan ve yerine konduktan son
ra, biz müteferrika için istediğimiz para ile harcırah 
verdik ve Selanik Şehbenderini gönderdik. Şimdi 

tahsisatı munzamma ile ikmal ettik, zaten evvelce 
şehbender göndermek için tahsisatımız yoktu, lâkin 
böyle bir hilei seriye ile meseleyi yaptık demişlerdir. 
Geçen maddeler hakkında söz söylemek esasen gay
rı kanunîdir, lâkin usule muvafıktır. Bendenızce, ka
nunen benim idamım lâzım gelse ve hak olarak be
nim beraatım lâzım gelse kanun beni idam etmeli
dir. Sonra da isterseniz bir Yasin, bir hatim okutur
sunuz. Fakat kanunun hükmü icra edilmelidir. Bu
rada da öyledir, başka fasıldan, başka tahsisattan pa
ra alınmış, şehbender gönderilmiş. Bendenizce hatta 
Selânik'e şehbender gönderilmesi pek lüzumlu olsa 
bile, hükümet göndermemelidir. Çünkü bu, bütçe 
meselesidir. 

Arkadaşlar! Bizim yegâne vazifemiz, milletin 
parasının, milletin verdiği suretten gayrı surette sarf-
edilmemesini kontrol etmektir. 

Biz, milletin verdiği paraların nerelere ve nasıl 
serfedildiğini burada müdellel olarak görüyoruz. 

Geçen senede burada Divanı Muhasebat Encü
meninin raporu okunurken o vakıtki Başvekile «Bu 
suiistimaldir» diye sorulmuştu. O da, «Bu suretle 
muamele, suiistimal olmaktan başka bir şeyle ifade 
olunamaz» diye cevap vermişti. Amin, öyle ise,. Çok 
iyi olmuştur deyip sesimizi çıkarmadık. 

O vakit hükümetin Başvekilinden sorduk, suiisti
maldir demişti ve bir amin çekmiştik. Şimdi de zan
nederim aynı amini çekeceğiz. Böyle şeyler bizim 
yegâne vazifemizdir. Mutlaka kontrol etmeliyiz ve 
bunu yaptırmamalıyız. 

REİS — Efendim, on üçüncü maddeyi reyinize 
arz ediyorum. On üçüncü maddeyi tasvip edenler 
lütfen el kaldırsın.. Tasvip etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Eğer tas
vip olunmazsa Muhtar Beyin mütalaatınm aksini 
kabul etmiş olsunlar. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bu gibi mesail Muhtar Beyin tafsil ettiği 
şekilde cereyan etmez. Yani, tahsisatı bitmiştir, on
dan sonra o tahsisattan yapüması lâzım gelen iş ta
hakkuk ettirilip bir vesile ile para bulunarak onn 
verilmez. Avans olarak verilen paralardan muhte
lif hususata sarfiyat icra ettirilir. Bilâhare onun mah
subunun icrası için evrakı tahkikiye Divana gittiği 
zaman bakiyei tahsisat var mıdır, yok mudur mese
lesi hadis olabilir. Filhal Divanı Muhasebatın kay
dında, bakiyei muhasseşat bulunmaması hakikat hal
de bakiyei muhassesatm olmamasını icap etmez. Bu 
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eskiden beri carî olan Usulü Muhasebei Umumiye I 
kanunu muvakkatinin boşluklarından biridir. Bunu 
yeni bir lâyiha ile tamamlamağa çalıştık. Tahsisaî 
bakiyesinin mevcut olup, olmadığım* her yerde aynı I 
fasıldan kesilen havalât bakiyesini kontrol ile tayin I 
ettirmek kabil olabilir. Yoksa bir defa deftere bak-
makla bakiyei muhassesat var mıdır, yok mudur? 

Bunu kontrol etmek imkânı yoktur. Bitmiş bir 
tahsisatla icraat yapmak, para sarfetmemek doğru ol
madığına dair gerek Eacümenm, gerek meeKsiâflmn I 
gösterdiği hfesiyata hükümet tamamen iştirak eder. 
Muamele tamamen yolundadır. Fakat müteferrik I 
sarfiyat için bilâhare sarf emri vfatr etthHinceye ka
dar geçen muamelede başkaMt vardır. Bakiyei mu- I 
hassesat yoktur denemez. Her hakle devair nezdin- I 
de olan muhasebelere tahsisatı tecavüz ettirmemek, l 
murakabe ve teftiş noktai nazarından her hafefe lü- I 
zumu kadar tafsflatlı talimat verilmiştir. Ye zanne- I 
diyorum ki mevzubahis vaka 134G senesinde ohmış I 
bir vakadır. Harcırah fashnda bakiyei muhassesat I 
var mıdır, yok mudur tebeyyün etmiş değHdh*. Yani I 
masrafın verildiği zamanda bakiyei muhassesat var I 
mıdır yek mudur malum değnYHr. t 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu Selanik Şeh
benderine verilen harcırah» müteferrika tahsisatından t 
avans alınarak verilmiştir. Bu doğru mudur, değilmi- t 
dir? Yani kendi harcırah tahsisatında para olmadı- I 
ğı için müteferrika tahsisatından para anılmıştır ve [ 
bu da harcırah olarak Selanik Şehbenderine avans [ 
tarzında verilmiştir. Bu doğru mudur, değil midir? I 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu, benden evvel olmuş bir muameledir. Binaena
leyh arzı malumat edemem. Tahkikat icra edeyim, 
Muamelenin ne suretle cereyan ettiğini Heyeti Celile-
ye arz edeyim, ödenmesi lâzım gelen hidemat için 
yeniden tahkikat yapdması için gerek devair, gerek 
Maliye Vekâleti lâzım gelen tedabiri ittihaz etmiş
tir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Teşekkür ederim. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 

bu muamelede bir yolsuzluk ve usulsüzlük vardır. 
Encümen bu hususu takip ediyor ve diyor ki: Ne
ticeyi takip ediyoruz, arz edeceğiz. Zaüâliniz tasvip 
etmeyiz diyorsunuz. Bu yolsuzluğu takip etmiyelim 
de bırakalım mı? Demin Reis bey reye koyuyor ve 
tasvip etmeyiz diyorsunuz, yani Encümenimizin ta- { 
kip edip Heyeti CelUenize arz etmesini tasvip etmi
yorsanız o başka. I 

| REİS — Efendim! Ayağa kalkmak suretiyle reye 
müracaat edeceğim, On üçüncü maddeyi tasvip eden
ler ayağa kalksın.. Tasvip etnuyenkr ayağa kalksın,. 
Tasvip edilmiştir efendim. 

I (OH dördüncü madde okundu) 
MAZHAR MÜFİT BEY (benizli) — Reis Bey! 

Encümeninkini okuyalım. 
REİS — Tasvip olunduğu için Divanı Muhase

batın maddesini okuyoruz* 

SÜLEYMAN SDIRI BEY (Bozok) — Bir defa 
I okunması usuldendir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, ya En
cümeninin mütalaası okunsun, yahut Divanı Mu
hasebatın mütalâası aynen tasvip edilmiş ise o oku-

I mu*. Yani tasvip edeceğimiz mesele bir defa ökun-
ı mak lâzımdır. 
I REİS — Okumak asıldır, esastır efendim, Oku

yacağız. 
I (On dördüncü madde tekrar okundu) 
I MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar, bu 
I meselede bendeniz ne Divanı Muhasebat Heyeti ile 
I ne de Divanı Muhasebat Encümeni ile müttefikim. 
t Bendeniz hükümetle beraberim. Bugün Kadınhanı 
[ istasyonu, Kadınhanı'na beş-altı kilometre mesafedir. 
I Bugün Irmak istasyonu, Kalecik istasyonu diyoruz, 
I ismi de Kalecik istasyonudur. Fakat Kalecik'e on 
I sekiz kilometre mesafededir. Tabiî oradan oraya bir 
i harcırah lâzımdır. Kadiham istasyonu ile kasabası 

beyninde uzun bir mesafe vardır. Oraya muhakkak 
I bir masrafla gidilir. Bu masraf «Harcırah», diye ko

nulmuştur ve hükümet bunu doğru olarak vaz etmiş
tir. Binaenaleyh Encümen burada zühul ediyor fik
rindeyim. 

Meseleyi iyi bilirsek tahakkuk eder ki, kadıhanı 
ile İstasyonu arasında uzun bir mesafe vardır ve 
bu harcırahı müstelzimdir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
istasyon dairei belediye sahalında ise harcırah veril
mez. Beyefendi buyuruyorlar ki: «Ya mesafe uzak
sa..» Beyefendi! Onun için harcırah kararnamesinde 
azimet ve muvasalat günleri vardır. Bugünler için 
üçer günlük yevmiye zammohmur. Esbabı işte bu
dur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Beyefendi, 
bu meseleyi tavzih için tekrar kürsüye geleceğim. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
| MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Har

cırah Kararnamesindeki azimet ve muvasalat mese-
I leşi uzun uzadıya bir dert oldu. Her vakit mevzuba-
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his oluyor. Bu, bir memurun bir mahalden diğer bir 
mahalle hareketinde yapacağı tedarikâta aittir. Es
kiden Meclisi Aliniz Avrupa'ya gidecek olan me
murlara harcırahtan başka elbise, çanta ve levazımı 
seferiye parası olarak maktuan 100-150 İngiliz lira
sı verirdi. Bu para levazımı seferiye ve muvafsalatta 
mesken tedariki için olup, mutlaka istasyon ile şehir 
arasındaki mesafe harcırahı mahiyetinde değildir. 
Binaenaleyh bu meselede de Kadınhanı İstasyonu ile 
Kadınhanı beynindeki mesafe uzun olsa da, kısa ol
sa da bu para gene verilecektir şu halde o mesafe 
için lâzım olan araba parasını memur sineye mi çek
sin? Arkadaşlar, memurlarımıza bihakkın lâzım olan 
parayı vermekte tereddüt etmiyelim ve muhik olma
yan paralar için itiraz edelim. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Reis Bey! Bu 
hususta hükümet ne diyor? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Gerek Divanın, gerek Encümenin içtihadına mem-
sek olan fıkra Harcırah kararnamesinde şöyledir. 
«Gerek infikâk gerek muvasalat günlerinde vukuu 
zarurî olan masarife mukabil olarak o günlerin yev
miyesine ayrı ayrı üçer misil zammolunur» işte bu
rada vukuu zarurî olan masarif için belediye hudu
du dahilinde veyahut her hangi bir şekilde istasyonla 
şehir arasında büyük mesafe de olsa, orada vuku 
bulacak olan masarifi nakliyei zaruriye de bu ma
sarifi zaruriyeye dahildir, kanaati ile hareket etmiş
tir. Bendenizin noktai nazarım da Muhtar beyin ka
naatine tevafuk eder. Bu masarifi zaruriye, masarifi 
nakliyei zaruriye değil, bunun haricinde bir şeydir. 
Ben maddeyi böyle anlıyorum. İçtihat meselesidir. 
Buradaki masraf, vukuu zarurî olan vasaiti nakliye 
masrafını da bu masarifin içerisine ithal edecek olur
sanız Divanın ve Encümenin noktai nazarı doğru 
olur. Acaba neden üç günlük azimet ve muvasalat 
yevmiyeleri veriyoruz? Harcırah kararnamesi niçin 
bir memurun infikâk günü ile vasıl olduğu gün için 
yevmiyelerine üçer günlük zammediyor? Bunu izah 
tünek için bu bir esbabı mucibedir Bunun içerisine 
masarifi nakliyei zaruriyeyi de koymak doğru olur, 
Masarifi nakliyei zaruriyeyi her kısımda hariç bı
raktığımız gibi muvasalat ve infikâk günlerine isabet 
eden istasyon ile mahalli memuriyeti arasındaki me
safeyi kat için gerek araba, gerek vapur her hangi bir 
vasaiti nakliyeye müracaat mecburiyetinde kalacak 
olursa o masarifi nakliye için de bütün yoldaki va
saiti nakliye gibi, telakki ederek ayrıca ücret vermek 
daha muvafık olur, 

Hududu belediye meselesine gelince: Bir memu
run hudut ve mahalli teftişi, bulunduğu mahal be
lediyesinin hududunu tecavüz etmiyecek olursa-ki 
bu kayıt İstanbul için yapılmıştır-ona yevmiye har
cırah verilmez. Bir defa hiç hududu belediyeden çık
mamak lâzımdır. Fakat oradaki kayıt hududu be
lediyeden çıkmamak ile mükelleftir. Bir kere hudu
du belediye haricine çıktımı, o vakit tamamı için har
cırah lâzım gelir. Ahkâm, hududu belediyeye ait 
olan kısmı için verilmez, dışarısı için verilir suretin-
dedir. Hududu belediyeden harice çıktı mı, mebde -
den itibaren hududu belediye de dahil olduğu halde 
lâzım olan masarifi nakliye verilmek lâzım gelir, bu 
başka bir meseledir. Her halde masarifi nakliyei za-
ruriyenin verilmesi daha muvafık olur. O da memu
run lehinedir ve masraf da vakidir. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Müsaade 
buyurunuz, söz isterim. 

Arkadaşların sözlerini tekrar etmiyeceğim, yal
nız şunu arz edeyim ki bu Kadınhanı İstasyona iki 
buçuk saat mesafede bir mahaldir. Aynı zamanda 
işlek bir kaza da olmadığı için araba ve vasaiti nak
liye de bulunmaz. Onun için memurin iskeleye gel
mek için hususî bir araba tutmak mecburiyetindedir. 
Yani şahsına mahsus bir araba tutup bu suretle git
mek mecburiyetindedir. Bu cihet mahallince iyi tali
dir edilerek hükümetçe harcırahın yerilmesi tensip 
edilmiştir. Fakat Divanı Muhasebat bu hususta isa
bet edememiştir. 

Binaenaleyh hükümetin teklifini kabul etmenizi 
rica ederim. 

REİS — On dördüncü maddeyi tasvip edenler. 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Ne suretle? En

cümenin mütalâasını mı? Evet sesleri) 
REİS — Tasvip etmiyenler.. Tasvip edilmemiştir. 

Şu halde madde reddedilmiştir. 
(On beşinci madde okundu) 
REİS — Efendim, Divanı Muhasebatın bu mad 

desi Encümence de kabul edilmiştir. Madde hakkın
da itiraz var mı? (Hayır sesleri) Şu halde tasvip edil
miştir) 

(On Altıncı Madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? (Tasvip edilmiştir) 
(On yedinci madde okundu) 
REİS — Madde hakkında itiraz var mı? (Hayır 

sesleri) Tasvip edilmiştir. 
(On sekizinci madde okundu) 
REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Madde 

tasvip edilmiştir. 
(On dokuzuncu madde okundu) 
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REİS — Mütalaa var mı? Efendim. (Hayır sesle
ri) Madde tasvip edilmiştir. 

(Yirminci madde okundu) 

REİS — Efendim! Divanı Muhasebat Encümeni, 
Divanı Muhasebatın serdettiği mütalaayı tasvip et
miyor. Mütalaa var mı efendim? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Divanı Muhasebat 
izahat versin. 

DÎVANI MUHASEBAT REİSİ SANİSİ FAİK 
BEY — Efendim, bu Yem Kanununda, zabıtan hay
vanatı için verilecek Yem Bedeli Kanununda» kıtaata 
bilfiil kumanda eden tabiri vardır. Halbuki Umum 
Jandarma Kumandam masa başında bulunuyor, kı
taata kumanda etmiyor. Onun için Divanı Muhasebat 
ayrıca yem bedeli vermeyi tasvip etmemiştir. Fakat 
Encümeni âli velevki burada, masa başında olsa bi
le bilfiil kumanda vaziyetindedir diyor ve onun için 
yem bedeli itisam tasvip ediyor. Mesele bundan iba
rettir. 

DAHİLİYE VEKÎLÎ CEMİL BEY (Tekirdağı) — 
Efendim,. Umum Jandarma Kumandam, isminden de 
belli olduğu üzere, kumanda mevkiindedir. Jandar
ma kıtaatına bizzat kumanda etmektedir. Binaenaleyh 
Encümenin'tasvibi veçhile kabulünü rica ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim, 
kanunun içerisinde beni, bahrî, havaî ve jandarma 
tabiri var. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Havaî tablride mi var. Ona da yem bedeli mi veri
yorsunuz? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Evet var
dır. Malumu âliniz jandarma dedikten sonra artık 
bir kıtayı askeriye ile onun arasında fark yoktur. 
Jandarma da her vakit sefere müheyya, emre amade 
demektir. Encümenin noktai nazarı muvafıktır. 

REİS — Efendim, Encümenin mütalaasını reyi
nize arz ediyorum. Encümenin mütalaasını tasvip 
edenler... Tasvip etmeyenler... Tasvip edilmiştir. 

(Yirmi birinci madde okundu) 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Tasvip edilmiştir. 

(Yirmi ikinci madde okundu) 
REİS — Mütalaa var mı? (Hayır sesleri) Tasvip 

edilmiştir. 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizü) — Reis Bey

efendi! Bu madde hakkında söz istiyorum. 
REİS — Bu madde tasvip edildi geçti efendim. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bu madde hakkında Meclisi Âli yeni bir tefsir kabul 
etmişti. 

(Yirmi üçüncü madde okundu) 
REİS — Mütalaa var mı? 
MUSTAFA FEYZİ' BEY (Konya) — Reis Bey

efendi! Encümen izahat versin. 
REİS — 23 ncü madde hakkında Encümenden 

izahat istiyorlar. Buyurunuz. 

MAZHAR MÜFİT BEY (DenizlO — Efendim, 
bir şehbender infisal etmiş, bu adama, halefi gelin* 
ceye kadar ifayı vazife ettirmişler, yine! orada kalmış. 
Fakat harcırahı kendisine gönderilinceye kadar bir 
müddet geçmiştir. Mesele müddettedir. Bu mesele de 
Divan diyor ki, «Bunu vermeyelim» halbuki biz di
yoruz ki «Ne için vermeyelim» vaktiyle memurun 
harcırahını, gönderseydiler memurun bunda kabaha
ti yoktur. Binaenaleyh kanunen itası icabeden nis-
bet dairesinde verilir. Ve keyfiyeti Heyeti Ceüleye 
arz edelim. Hükümetin nazarı dikkatini celbedelim. 
Böyle bir memur infisal ettiği zaman <ja... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ne verilsin? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bu adama harcırah gönderilmemiş, bu yüzden me
muriyeti sabıkasında uzun müddet kahnış, bu müd
det zarfında kendisine bir şey verilmeyecektir. De
niyor. Pekiyi, memur da harcırahımı biuıa göndreme-
dmiz, ne için ben burada mutazarrır olayım, kalayım? 
Diyor. Onun için bâz diyoruz ki : Harcırahının vak-
tü zamamyle gönderilmemesine sebebiyet verenler 
kimler ise onlar bunu tazmin etsin. Niçin vermesin-. 
ler? Ey ben bir memur olayım, benim harcırahımı 
gönderecek memurun teseyyübü yüzünden diyarı ec-
nebiyede aylarca aç durayım, bu muvafıkı madelet 
mi? 

MAZHAR MÜFİT BEY (DenİzK) — Anlama
dım. 

MÜKERREM BEY (Devamla) — Halefin vüru-
duna intizaren ifayı vazife etmiş ise maaşım alır. Ta
bu başka bir şey alamaz. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Efendim, bu 
zatın halefi tayin olunmuş oraya gelmiş mi? Yoksa 
halefine intizaren mi orada katmış? Eğer halefi gel-
memâşde onun vüruduna intizaren ifayı vazife etmiş 
ise, eski harcırah kararnamesinde bu adama ne nss-
bette maaş verileceği muayyendir. 
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MAZHAR MÜFtT BEY (Denizli) — Efendim, 
biz divanın vize etmemesi hususundaki mütalaasına 
bir şey demiyoruz. Doğrudur diyoruz. Fakat bu ada
mın harcırahını vakit ve zamanı ile göndermeyenlere 
bir şey yapılmasın mı? İşte Heyeti CeMIenin reyine 
müracaat ettiğimiz mesele budur. Diyoruz ki, kim te
hir etmiş ise o tecziye edilsin. O memur orada beyhu
de yere mutazarrır ediliyor. Harcırahı aylarca gönde-
rilmlyor. Orada bekletiliyor. O memurun ihmali yü
zünden aylarca beklesin mi? Beklesin derseniz, bek
lesin. İhmal edenler, sebebiyet verenler hakkında me
suliyet için bir usul vaiz olunur mu, olunmaz mı? Bu
nu Heyeti Celiknizin reyine arz ediyorum. Yeniden 
kendi kendimize kaide vaz etmiyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) -
Efendim, Encümenin nokta i nazarı, bir şehbenderin 
esbabı âıfisali zuhur etmiş, azledilmiş, azli kendisine 
tebliğ edilmiş, oradan ayrılabilmesi için harcırahım 
alması icabeder. Azliyle harcırahını aldığı tarihe ka
dar geçen müddet arasında beklediği müddet için ken
disine seyahatta bir memur farz ederek ikamet yev
miyesi verilsin, bu olamaz. Hiç bir memur yoktur ki, 
azledilir edilmez derhal harcırahı hazır olsunu Bu, 
yalnız şehbenderlere mahsus değildir, dahilde de böy
le şeyler vardır. Mahallinde harcırah için, havale 
bulunmaz, müstacel bir vaziyet hadis olur, mucibi 
rzü bir kabahati olur, derhal azledilir. Şimdiki tabir 
veçhile vekâlet emrine alınır. (Handeler) 

İSMET BEY (Çorum) — Vekâlet emrine alın* 
inakla şimdiki mesele halledihniştir. 

MALİYE VEKİLİ HAŞAN BEY (Devamla) — 
Bittabi emri azil kendisine verilmekle paranın orada 
bulundurulması imkânı hasıl olmaz. Ara yerde bir 
müddet geçer, bu geçen müddet zarfında velevki ve
kil veya asil gitmiş ve vazifeye başlamış olsun. O me
mura seyahatta addedilerek ikamet yevmiyesi tahsis 
edilmesi hilafı usuldür. Sonra bunun arkası gel
mez, bunen nereye varacağını bilemeyiz. İstisnaî bir 
vaziyet varsa ait olduğu vekâlet ile buna bir çare 
bulalım. Encümen bunu söylemek istiyorsa, bu, bah
si diğerdir. Bu vaziyette bulunan memurlar harcıra
hına desteris oluncaya kadar mahallî memuriyetinde 
geçirdiği günler için kendisi seyahatta farzedilerek 
ikamet yevmiyesi verilmesi; bu olamaz. Ve bunun 
nereye varacağını kimse bilmez. Memaliki ecnebiye-
de, böyîe harcırahına intizaren kalmış, yoksa başka 
iş İçin mi kalmış, onu bilemeyiz. Bu henüz tespit 
edilmemiştir. Binaenaleyh buna bir şey veremeyiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendimi 
mazul bir memurun halefi geldiği halde, harcırahı git-

[ memesinden orada usun müddet kalmış. Encümen 
[ bu memuru memuriyet üzerinde olduğu halde bir 
t mahalde mecburi tevakkuf etmiş farz ederek kendi-
ı s'ne harcırah verelim ve harcırahı da harcırah hava-
[ leşini göndermeyen memura tazmin ettirelim diyor. 
t Bu bir ceza ve hüküm vaz etmektir, Encümenin sa-
I lâhiyeti haricindedir. Binaenaleyh Divanın bu hu-
| sustaki noktai nazarı muvafıktır. Onun müzakeresini 
i rica ederim. 

I MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Beyefen-
i di! Okumamışsınız. Encümen bir ceza vaz etmiyor. 
I Heyeti Celilenin tasvibini arz ediyor. Birader, okusa-
I nızya!.. 
I REİS — Başka mütalaa yok. Encümenin son fık-
I rcsını bir daha okuyayım. 

«Harcırahının vakit ve zamanı ile gönderilmeme
sine sebebiyet verenlere tazmin ettirilmek üzere es-

I nayı seyahatta mecburî tevakkuflar için kanunen ita
sı icatbeden nispet dairesinde yevmiye verilmesi En-

I cümemnıizce muktezi görülerek keyfiyet Heyeti Ce-
I lülenin tasvibine arz olunur» 
I Şu halde evvelce Encümenin mütalaasını nazarı 

dikkatinize arz edeceğim. Encümenin mütalaasını ka-
I bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 

Divanı Muhasebatın fıkrasını ayrıca reye arz 
I edeyim mi? (Hacet yok sesleri) 

İSMET BEY (Çorum) — Hacet yok efendim. 
REİS — Pekiyi hacet yok efendim. 

I (Yirmi dördüncü madde okundu) 
I REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
I (Yirmi beşinci madde okundu) 
I REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 

(Yirmi altıncı madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 

I (Yirmi yedinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 

I (Yirmi sekizinci madde okundu) 
I REİS — Mütalaa yok, tasvip edilmiştir. 
I (Yirmi dokuzuncu madde okundu) 
I (REİS — Mütalaa yok, tasvip edilmiştir. 
I (Otuzuncu madde okundu) 

REİS—Mütalaa yok, tasvip edilmiştir. 
(Otuz birinci madde okundu) 
REİS — Mütalaa yok, tasvip edilmiştir. 

I (Oluz ikinci madde okundu) 
I REİS — Mütalaa yok, tasvip edilmiştir. 

(Otuz üçüncü madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip olunmuştur. 
(Otuz dördüncü madde okundu) 
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RElS — İtiraz yok, tasvip okwfflu§tur. 
(Otıız beşmci madde ofcundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip oliMBöustur. 
(Otuz altıncı madde okundu) 
REÎS — İtiraz yek, tasvip ofeımıuştur. 
(Otuz yedinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip olunmuştur. 
(Otuz sekizinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip oluşmuştur. 
(Otuz dokuzuncu madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip olunmuştur. 
(Kırkıncı madde okundu) 
REİS — Mütalaa yok, tasvip edilmiştir. 
(Kırk birinci madde okundu) 
REİS — Mütalaa yok, tasvip edilmişrîr. 
(Kırk ikinci madde okundu) 
REİS — Mütalaa yok, tasvip edilmiştir. 
(Kırk üçüncü madde okundu) 
REİS — Mütalaa yok, tasvip* olunmuştur. 
(Kırk dördüncü madde okundu) 
REİS — Mütalaa yok, tasvip olunmuştur. 
(Kırk beşinci madde okundu) 
REİS — İtiraz eden yok, tasvip edilmiştir. 

(Kırk altıncı madde okundu) 
REİS — İtiraz eden yok, tasvip olunmuştur. 
(Kırk yedinci madde okundu) 
REİS — Mütalaa yok, tasvip olunmuştur. 
(Kırk sekizinci madde okundu) 
REİS — Mütalaa yok, tasvip olunmuştur. 
(Kırk dokuzuncu rriadde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 

(Ellinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Elli birinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Elli ikinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Elti üçüncü madde okundu) 
REİS — İtiraz yok; tasvip edilmiştir. 

(Elli dördüncü madde okundu) 
REİS — İtiraz yoktur, tasvip edilmiştir. 
(Elli beşinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yoktur, tasvip edilmiştir. 
(Elti altıncı madde okundu) 
REİS — İtiraz yoktur, tasvip edilmiştir. 

(Elli yedinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yoktur, tasvip edilmiştir. 
Elli sekizinci madde okundu) 
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REİS — İtiraz yoktur, tasvip «demiştir. 
(Eöî dokuzuncu madde okundu) 
REİS — İtiraz yoktur, tasvip edilmiştir. 
(Altmıgıticı madde okundu) 
REİS — İtiraz yoktur, tasvip edilmiştir. 
(Altnuş birinci madde okundu) 
REİS — fairaz yoktur, tasvip edibniştir. 
(Altmış ikinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yoktur, tasvip ed&njiştir. 
(Altmış üçüncü madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 

(Altmış dördüncü madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edinmiştir. 
(Altmış beşinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 

(Altmış altıncı madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştin 
(Altmış yedinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Altmış sekizind madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir, 

(Altmış dokuzuncu madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Yetmişinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Yetmiş birinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 

(Yetmiş ikinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Yetmiş üçüncü madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Yetmiş dördüncü madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Yetmiş beşinci madde okundu) 
REİS — İtiraz yok, tasvip edilmiştir. 
(Yetmiş altıncı madde okundu) 
REİS — kiraz yok, tasvip edilmiştir. 

REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, mütem
mim mazuratta bulunacağım. Efendimi bundan evvel 
de Heyeti âfiyeye takdim ettiğimiz raporla deruhtei 
mesuliyet mesailinin naili için Encümene direktif ve
rilmesi baklanda Heyeti Âliyeden istirhamda bulun
muştuk. Raporda manzuru âlileri olmuştur. Rapor
da bu gibi mevad tekrar tekrar geçmiştir. Binaen
aleyh Encümen bu hususta karar vermemek mevkiin
de bulunuyor. Tekrar istiriıam ederifn. Müşterek 
Encümen Riyaset tarafından davet olunsun. Ve bu 
esaslar biran evvel haUolunsun ki Encümenimiz da-
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ha doğru yolda devam edebilsin. Yani bundan ev
velki raporda, geçen sene yine Divanı Muhasebat 
Encümeni deruhtei mesuliyete mütedair bazı esasla
rı muhtacı hal görmüştü ve onun için Meclisi Aliye 
arz etmişti. Meclis de bunu Adliye, Kanunu Esasî, 
Divanı Muhasebat Encümenlerinden teşekkül ede
cek müşterek bir encümen tarafından tetkiki ve ne
ticelendirilmesini münasip görmüştür. O Encümen 
içtima edememiştir. Nazarı dikkate arz ettiğim ci
het budur. 

• ı — 

REİS — Efendim, müsaade buyurursanız Remzi 
Beyin arz ettiği meseleyi Divanı Riyaset tetkik eder 
ve icabederse Heyeti CeMleye de arz eder. 

Efendim, heyeti umumiyesini reye arz edeceğim. 
Heyeti Umumiyesini tasvip edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Efendim, Cumartesi günü saat 14.00'te içtima 
etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 16,55 

* • 
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Sıra Numarası: 96 

1340 SENESİ MART, MAYIS VE HAZİRAN AĞUSTOS AYLARINA MAHSUS BİRİNCİ VE İKİNCİ 
RAPORLARIN TAKDİM KILINDIĞINA DAİR (3/510) NUMARALI DÎVANI MUHASEBAT RİYASETİ 

TEZKERESİ VE DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİ MAZBATASI. 

Divanı Muhasebat Raporu 

Mukaddeme 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvakkati

nin yirmi üçüncü maddesi mucibince her üç ayda bir 
Meclisi Âliye takdimi icabeden raporun 1340 senesi 
birinci ve ikinci üç aylığı Meclisi Âlinin devrei tati-
liyesine müsadif bulunması hasabiyle tevhiden tertip 
ve takdim kılınmıştır. 

Kablettediye tetkik usulünün vilâyata dahi işmali 
hususunda Meclisi Âlinin izhar buyurduğu arzunun 
biran evvel sahai fiiliyata intikali Divanı Muhaseba
tın bu sene zarfındaki meşagilinden başlıcasını teşkil 
ederek en mühim görülen on üç vilâyette teşkilât ya
pılmış ve bimennehülkerim işe başlattırılmtştır. 

Kanunu mahsusu mucibince Türkiye Büyük Mil
let Meclisine rapt ile Meclisi Âli namına icrayı mu
rakabeye memur edilmiş olan Divanı Muhasebat He
yetince ilk defa olarak tanzim olunan işbu rapor vi-
lâyah maruza muamelâtını dahi cami olarak münde-
recatı mütalaatı umumiyeden gayrı iki kısımdır. 

Erkama istinat eden kısım evvelen devrei hesab;-
yesi hitam bulan 1339 senesine ait olmak üzere Mec
lisi Âlice tahsis edilen mebaliğ ile senesi ve müddeti 
mütemmimesi zarfında tahsisatı mezkûreye istinaden 
verilen havalan ve yine mezkûr sene bütçesinde An
kara ve İstanbul'ca ita emrine iktiran eden miktarı, 
saniyen Mart - Ağustos zarfında 1340 senesi hidematı 
umumiyesine mütealik tahsisat ile bundan verilen ha-
valatı ve kezalik Ankara ve İstanbul'ca ve vize tees
süs eden vilâvatca ita emirlerine iktiran eyleyen me-
baliği muhtevidir. İkinci kısmı da evvelen Kavanîn ve 
nizamat ve mukarrerat ile telif edilmemesi hasabivle 
reddolunanlardan şayanı arz görülenler, saniyen Di
vanı Muhasebatça kavanîn ve nizamat ve mukarre-
rata muhalif «örülerek vizesinden imtina olundum! 
halde vekili aidi tarafından usulü Muhasebei Umumi
ye Kanununun otuzuncu maddesi ahkâmına tevfikan 
deruhte olunan mesuliyete, salisen Divanca fusul ve 
mevaddına ademi mutabakatından naşi red edilmiş 
iken, Heveti Vekilece ittihaz olunan karara binaen 
vize edilmiş bulunanlardan bahis olun, hatimesinde 
bazı ihsa! malumat dahi arz olunmuştur. 

Şimdiye kadar mucibi ihtilâf olan mesail bundan 
evvel takdim kılınmış olan raporların mütalatı umu
miye kısmında bertafsil arz edimekle bunlardan he
nüz halledilmeyenleri tafsilden içtinap olunarak muh
tasara» ve yeniden mucibi tereddüd olan mesailde taf-
silen arz edilmiş ve devamı ihtilâf at ve tereddüdata 
nıaha kalmamak üzere keyfiyetin Meclisi Âlice biran 
evvel sureti halle raptı Divanı Muhasebatın cümlei 
temenniyatından bulunmuştur. 

Mütalaat ve Temenniyat 
Baisi ihtilâf olup, evvelce takdim kılınsın raporlar

da arz olunan ve henüz halledilmeyen mesailden : 
Birincisi, Harcırah Kararnamesinin 76 ncı maddei 

muvakkatesi ile mevaddı müzeyyelesi mucibince infi-
kâk ve muvasalat günlerinde vukuu zarurî masarıfa 
mukabil o günlerin yevmiyesine ayrı ayrı zammı ikti
za eden üçer günlük yevmiyenin tahkik ve teftiş vazi
fesiyle muhtelif mahallere azimet edecek memurinin 
her tevekkuf eylediği mahallere şamil mi, yoksa ara
daki tevakkuf mahalleri nazarı itibara alınmayıp, 
mebde ve müntehayı seyahata mı maksurdur? 

İkincisi : Bir vilâyet veya sancak veya kaza mer
kezinden bilinfikâk bir dairei malume dahilinde tet-
kikat, tahkikat, taharriyat, istikşafat gibi bir hizmet 
için vaki olacak scyahatiarda masarifi nakliyei vakıa 
nispetinde yol masrafı ile seyahat yevmiyesi verilmesi 
icabeden memurin, vilâyet memurları mı, yoksa mu
vakkat memuriyet ve vazaifle taşraya gönderilen bi
lumum merkez ve taşra memurları mıdır? 

Üçüncüsü : Yine Harcırah Kararnamesinin 36 ncı 
maddesinin muaddel kararnamenin üçüncü maddesin
de yevmiye yerine verilmesine mesağ gösterilen ücreti 
maktua veya şehriye alelekser kararname veçhile ve
rilmesi lâzım gelen yevmiyelerin bir kaç misli olarak 
tayin edilmekte ve hakkı takdir devaire mevdu olmak
la hizmetin hidematı mühimme ve müstaceleden olup 
olmadığına dair Divanın hakkı müdahalesi de görüle
memekte olduğundan maddenin hüsnü tatbikini mü
emmen bir kaidei katiye ittihaz Duyurulması. 

Dördüncüsü : Müteferrika tahsisatı bütçelere tah
sisatı mahsusa vaz'ına değeri olmayan veya sene ipti
dasında meczum ve mutasavver olmayan masarifi 
cüz'iye ve zaruriyeye mukabil olduğu halde ekseri 



devairce kemmiyet ve keyfiyetçe müteferrikadan ma-
dut olmayan gece mesaîsi veya hizmeti fevkalâdesi 
mesbuk olan memurlar için işbu maddeden yevmiye 
ve mükâfat olarak para verilmektedir. Bu hususun da 
men'iyle ikramiye ve yevmiye için para sarfına lüzum 
ve mecburiyet hissedildiği takdirde her daire bütçesi
ne bu namlarla bir madde küşadiyle keyfiyetin Mec
lisi Âlinin tasvibine iktiran ettirilmesi. 

Beşincisi : Devairin senelik ihtiyacatı nazarı iti
bara alınarak Muvazenei Maliye Encümenince tespit 
edilen müfredat kadroları kanun mahiyetinde olma
sına binaen münderecatınm vekaletlerce tebdil ve tağ
yiri gayrı caiz bulunduğu ve şu esas Evkaf Müdiriye-
ti Umumiyesi müfredat kadrosu hakkında dahi mec
buriyet tadbik olduğu halde müdiriyeti müşarüniyelha 
Bütçesinin altıncı faslının dördüncü maddesi unvanı 
maddej mezkûreden memurin ve ketene ile müstahde
min maaş ve ücretlerine zamaim icrasını mücevvez 
tarzda muharrer bulunmasına istinaden müfredat kad
rosunda muayyen maaşa ta zamaim icra edilmekte ve 
şu suretle kadronun tespitinden muntazır olan faide 
fevt olduğu gibi maaşı aslî ile zamaimin başka baş
ka tertiplerden verilmesi gibi, bütçe kavaidiyle teKfi 
ve murakabesi müşkül bir vaziyet dahi hudus etmek
te bulunduğundan bu cihetin senei atiye bütçesinin hi
ni tertibinde nazarı dikkate alınması. 

Divanı Muhasebat Encümeni Mazbatası 
Divanı Muhasebatın 1340 senesi Mart, Mayıs, Ha

ziran, Ağustos aylarına ait raporu Encümenimizce tet
kik ve müzakere edilerek mezkûr raporda mevzuba
his hususat hakkındaki Encümen mütalaatı Heyeti 
Ceîileye berveçhiati arz olunur : 

Raporun mütalaat ve temenniyat kısmında devair 
ile Divanı Muhasebat arasında baisi ihtilâf olup, ev
velce tanzim ve Meclisi Âliye takdim kılınan ra
porlarda mevzubahis olan ve henüz halledilmemiş ol
masına mebni intacı temenni olunan mesaile müteal
lik beş fıkradan birincisi harcırah kararnamesi mevad-
dı müzeyyelesi mucibince infikâk ve muvasalat gün
lerinde vuku zarurî masarıfa mukabil o günlerin yev
miyesine ayrı ayrı zammı iktiza eden üçer günlük yev
miyenin tahkik ve teftiş vazifesi ile muhtelif mahal
lere azimet edecek memurinin her tevekkuf ettiği ma
hallere şamil mi, yoksa aradaki tevakkuf mahalleri 
nazarı itibara alınmayıp mebde ve müntehayı seyya-
hata mı maksur olduğu keyfiyeti olup, 1339 senesi 
raporlarının tetkiki neticesinde tetkikat, teftişat, tah
kikat, taharriyat ve istikşaf at gibi bir memuriyeti mu
vakkate ile vukubulan bilumum seyyahatlarda mez-
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kur kararnamenin 10 Teşrinisani 1335 tarihli zey
linin birinci maddesinin ikinci bendi hükmünün tat
bikiyle gerek merkez ve gerek taşra müfettiş ve me
murlarının memuriyeti muvakkate ile seyahatlarında 
infikâk ve muvasalât yevmiyesi verilemeyeceği hak
kında sabık Encümence dermeyan olunan teklif He
yeti Umumiyece kabul Duyurulmuş olmasına mebni 
esas itibariyle bu mesele halledilmiştir. Ancak sali-
füzzikir maddei müzeyyelenin birinci bendinde seya
hat yevmiyesi ve infikâk ve muvasalat günleri için 
vuku zarurî masarıfa mukabil üçer misli yevmiye ita
sı esası vaz olunduktan sonra Maliye, Adliye, tlh. ida
resi merkeziye müfettişlerine altışar bin kuruş maaş 
itibariyle yevmiye verileceği muharrer bulunmuş ve 
marelbahis ikinci bend dahi bir vilâyet liva ve kaza 
merkezinden bilinfikâk bir daireı malume dahilinde 
tetkikat, teftişat, tahkikat ilh. suretinde başlamış ol
duğundan naşi devairce ikinci bend hükmünün vilâ
yet memurlarına hasrı "icabedeceği içtihadında bulu
nulmuş ve keyfiyet haddi zatında mesaili müctehidi 
fihadan görülmüş olmakla Heyeti Celilece ittihaz olu
nan karardan mukaddem merkez müfettişlerine ve 
salüfüzzikir bentde musarrah ahval ve vazaif haricin
de bir memuriyeti muvakkate ile izam kılınmış olan 
memurine birinci bent hükmüne tevfiken verilmiş olan 
infikâk ve muvasalat yevmiyelerinin istirdadı cihetine 
gidilmesi Encümenim izce muvafık görülmemiştir. 

İkincisi, bir vilâyet veya sancak veya kaza mer
kezinden bilinfikâk bir dairei malume dahilinde tet
kikat, tahkikat, taharriyat ve istikşafat gibi bir hiz
met için vaki olacak seyahatlarda masarifi nakliyei 
vakıa nisbetinde yol masrafı ile seyahat yevmiyesi ve
rilmesi icabeden memurin vilâyet memurları mı, yok
sa muvakkat memuriyet ve vazaifle taşraya giden bi
lumum merkez ve taşra memurları mıdır? Keyfiyeti 
olup, bu noktada sabık Encümenin birinci fıkrada arz 
olunan nokta i nazarı Heyeti Umumiyece kabul ve tas
vip Duyurulmak suretiyle hal ve intaç edilmiş olup, 
şu kadar ki Encümenimizce birinci fıkra hakkında 
lâyih olan mülâhaza bu fıkrada da aynen varit ol
duğundan Heyeti Celilece müttehaz karar tarihinden 
mukaddem saat hesabı ile tesviye edilmiş olan yol 
masraflarının kabulü zarurî görülmüştür. 

Üçüncüsü, yine harcırah kararnamesinin 36 ncı 
maddesini muaddel kararnamenin üçüncü maddesin
de yevmiye yerine verilmesi mesağ gösterilen ücreti 
maktua veya şehrî hakkında bir karar ittihâzı keyfiye
ti olup, senei haîiye muvazene Kanununun 37 nci 
maddesi ile mezkûr madde hükmü lağv edilmiş ol
duğundan bu fıkra hakkında ayrıca beyanı mütalaa-
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ya mahal kalmamıştır. 
Dördüncüsü, müteferrika tahsisatı bütçelere tah

sisatı mahsusa vaz'ına değeri olmayan veya sene ip
tidasından meczum ve mutasavver olmayan masanfı 
cüz'iye ve zaruriyeye mukabil olduğu halde ekser de-
yairce kemmiyet ve keyfiyetçe müteferrikadan madut 
olmayan gece mesaisi veya hizmeti fevkalâdesi mes-
buk olan memurlar için işbu maddeden yevmiye ve 
mükâfat olarak para verilmekte olduğundan bunun 
men'iyle ikramiye ve yevmiye için para sargına lüzum 
ve mecburiyet hissedildiği takdirde her daire bütçe
sine bu namlarla bir madde küşadiyle keyfiyetin 
Meclisi Âlinin tasvibine iktiran ettirilmesi keyfiyeti 
ofap, Divanı Muhasebatın mütalaai vakıası veçhile sa
bık Encümence tespit ve Heyeti Umumiyece de ka
bul ve tasdik buyurulmuş olan fıkrai hükmiye ile bu 
mesele de halledilmiş olduğundan Encümenimizce 
mütalaa serdine lüzum kalmamıştır. 

Beşinci, devairin senelik ihtiyacatı nazarı itibara 
alınarak muvazenei Maliye Encümenince tespit edilen 
müfredat kadroları kanun mahiyetinde olmasına bi
naen münderecatının vekaletlerce tebdil ve tağyiri gay
rı caiz bulunduğu ve şu esas Evkaf Müdüriyeti Umu-
miyesi müfredat kadrosu hakkında dahî mecburiyüt-
tatbik olduğu halde Müdüriyeti müşarünilayha bütçe
sinin altıncı faslının dördüncü maddesi unvanı maddei 
mezkûreden memurin ve ketebe ile müstahdemin ma
aş ve ücretlerine zamaim İcrasını mücevvez tarzda 
muharrer olması keyfiyeti olup, teşkilâtı bir kanunu 
mahsusa tabi bulunmayan devairin kadroları gerek 
doğrudan doğruya Meclisi Âli tarafından kabul edil
miş olsun, gerek Meclisi Âliye niyabeten Muvazenei 
Maliye Encümenince tespit edilmiş bulunsun, mütead
dit tefsirlerle de tekrar edildiği veçhile kanun hüküm 
ve kuvvetinde olup, bunun haricine çıkılamayacağı 
1339 senesi raporlarının müzakeresi neticesinde Mec
lisi Âlice teyit buyurulmuş olduğundan Divanı Mu
hasebatın bu baptaki mütalâası pek doğrudur. Şu ka
dar ki mezkûr madde «memurin ikramiyesi» tarzın
da tadil edilerek mahzuru vaki refi ve ıslah edilmiş ol
duğundan ayrıca karar ittihazına lüzum kalmamıştır. 

İşbu raporun müteallik olduğu 1340 senesi birinci 
ve ikinci üç mahı zarfında mucibi tereddüt olan 

ve tadil ve ıslahı lâzım bulunan mesail 
Demirbaş Eşya Hakkında 

1. Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak
katinin ayniyat muhasiplerine müteallik ikinci faslı-
vairı umumiyede mevcut ©iup, devlete ait bulunan 
nın elli dokuzuncu maddesinde her nezaret veya de-

demirbaş eşyanın bir defteri tanzim ve bir sureti Di
vanı Muhasebata tebliğ olunacağı muharrer olup, bu 
defterler hakkında Divanı Muhasebatça yapılacak 
muamele tasrih edilmemiştir. Demirbaş eşyanın diğer 
ayniyattan farkı olmamasına ve ayniyat hesabahnm 
tetkiki de Divanı Muhasebatın v^zaifi meyamna gay
rı dahil bulunmasına, binaenaleyh vazu kanunun de
mirbaş eşya deftrelerinin Divanı Muhasebata tevdi et
tirilmesindeki maksadını istinbat ile ona göre bir had
di hareket tayini de kabil olamamış ve bu sebeple 
mülga Divanı Muhasebata gönderilmiş olan ve yalnız 
mefruşatı ihtiva eden demirbaş eşya defterleri üze
rine bir muamele yapılamamış idi. 

134ft senesi muvazenei umıımiyesi hakkında Mu
vazenei Maliye Encümenince tanzim kılınmış olan 
mazbatanın demirbaş eşya hakkındaki fıkrasında 
maddei mezkûre hükmünü icra etmek demirbaş eş
yanın ziyadan vikayesi için gayrı kabili ihmal bir 
vazife olduğundan bilumum devair ve müessesatm 
demirbaş eşya defterlerinin derhal tanzim ve birer 
nüshasının Divana gönderilmesi ve İstanbul'daki de
vair eşyasından orada kalanlarla merkeze celp olu
nanlardan zayiat olup olmadığının tercihan tetkik 
olunması münderiç olmasına binaen bu maksadı te
min edecek surette numunesi ihzar edilmiş olan de
mirbaş eşya defterlerinin bir an evvel tanzim ve tes-
yiri devaire tamim ve bir kaç defa dahi tekit edildiği 
halde şimdiye kadar ancak Başvekâlet ile Nafıa Ve
kâletinden yalnız merkez mefruşatına ait olmak üzere 
iki defter göndermiştir. Mahaza Encümeni Müşarü-
nileyha mazbatasına göre Divanı Muhasebatça tetki
ki mufctazi olan bu defterler yalnız mefruşatı değil, 
demirbaş eşya ıtlak olunabilecek bütün eşyayı ihtiva 
etmek iktiza edeceği içtihadında bulunulmakta oldu
ğundan Meclisi Âlice dahi böyle telâkki buyuruldu-
ğu takdirde evvelemirde devair ile Divanı Muhase
batça o bapta deruhte olunacak vazaifin mahiyeti
ne ve suveri icraiyesine dair icabeden ahkâmın tespit 
olunması lâzım geleceği mütalâasında bulunulmakta
dır. • '*••':^11j8 

Ayniyat Muamelâtı Hakkında 
2. Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 55ten 

59'a kadar olan maddeleri ahkâmına nazaran ayniyat 
için de muhasibi mesultükler teşkili ile hesabatının tet
kiki esası vazölunduğu halde tetkik salâhiyetinin ciheti 
aidiyeti tasrih edilmemiştir. Kanunu mezkûr hükmün
ce Divanı Muhasebatın sarfiyat murakabesindeki hu
dudu salâhiyeti nakdin sarf ve istimaliyle hitam bu
lup ayna inkılâp eden emvali devletin istihlâkini tah-



kik ve tetkik vazifesiyle mükellef tutulmadığı gibi bu 
cihet aher bir teşkilât vasıtasıyle de tahtı murakabede 
buluNdurulmayıp yalnız idarî teftişata tabi tutulmuş 
ve hatta muhasibi mesul teşkilâtı bile mevzuatı kanu-
niyeye tevfik edilememiştir. Bütçenin mühim bir kıs
mı ayniyata badelinkilâp sarf ve istihlâk edilmesine 
göre ehemmiyeti derkâr olan bu vazifenin daha ziya
de metruk kalmamasını teminen Divanı Muhasebatça 
ayniyat muhasebe teşkilâtının bir an evvel icrasiyle be
raber hesabaîın suret ve ciheti murakabesinin de tes
piti temeiîniyatında bulunulmaktadır. 

Muayyenatı Askeriye ve Levazımı İnşaiyenin Sureti 
Mubayaası Hakkında 

3. Bütçelerle verilen tahsisatın maaş ve ücurat ve 
muayyenaîa ait olan aksamının kadrolarla tespit edi
len hidemata ve diğerlerinin bütçelerde muhassasılehi 
irae olunan hususata ve usulü muhasebei umumiye 
kanunu mucibince bir senei maliyeye ait olan tahsisa
tın o sene hidematına hasrolunup olunmadığının tet
kik ve murakabesi Divanı Muhasebatın vazaiffi esasi-
yesini teşkil etmekte ve işbu vazifenin kemâhihakkıha 
ifasına çalışılmakta olup ancak mukaddema hükmü 
merî olan ebniyei mîrîye ve vakfiye inşaat ve tami
ratı hakkındaki nizamnamede de 1340 senesi Muvaze
ne! Umumiye Kanununun on altıncı maddesinin su-
veri taibikiyesini mutazammın olarak Heyeti Vekile-
ce ahiren tanzim olunan talimatnamede İnşaat ve ta
mirat için evvelemirde keşfievvel yapılarak inşaat ve 
tamiratın bu esas dairesinde icrası lâzimeden iken Mü-
dafaaii MMiye Vekâleti ile askerî fabrikalarca anî ola
rak zuhur edecek herhangi bir ihtiyacın temini ve mev
simi inşaatın mürurundan sonra tedariki müşkül olan 
ve fiyatı îsesbi gıla eden levazımın vaktiyle ehven fi
yatla tedariki emniyetiyle bir miktar levazımı inşaiye 
keşfe müstenit olmaksızın ihtiyaten tedarik edilmek
te ve bu baptaki zaruret esbabı askeriye ve iksadiyeye 
istinat ettirilmektedir. Bu sureti muamele inşaatın ke
şif d a h i n d e icrası hakkındaki ahkâma mugayir ol
duktum başka zaman sarf ve istimali diğer senelere de 
tesadüf etmek muhtemel olması hasebiyle meselenin 
bu noktadan da Usulü Muhasebei Umumiye Kanu
nunun ahkâmına derecei mutabakatı muhtacı teem
müldür. Bur de efradı askeriye muayyenatının kadro 
He muayyen olan madde ve kavanini mahsusasmda 
mümderiç istihkaklarına göre bilhesap mubayaası ve 
taahhüdatın da senesi ihtiyacahna hasrı muktazi iken 
lalettayin mubayaat icra edilmekte ve münakaşaları 
dahi alelekser mevsimi hasattan mevsimi lıesada ka-
darkl müddete ait olarak icra edilmekte olduğu halde 
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her iki muamele şimdiye kadar aSâhalihi kabul edile-
gelmiş olduğundan gerek saüfuzzikr levazımı inşaiye 
idlıaratı, gerek muayyenatı askeriye mubayaatı hak
kında dermeyan olunan mahazire göre muamelei 
mebhusede devam olunup olunmaması emrinde Mec
lisi Âlice bir karar ittihaz buyurulması da Divanı Mu
hasebatın cümlei temenniyahndan bulunmuştur. 

Taahhüt Yolsuzluğu Hakkında 

4. Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak
katinin 23 ncü maddesinde Divanı Muhasebat sarfi
yat taahhüdatında muttali olacağı yolsuzluklardan her 
üç ay nihayetinde sureti mahsusada tanzim eyleye
ceği rapor ile Meclisi Umumiye arzı malumat eyler de
nilmesinden ve taahhüdat murakabesi Divanın salâ
hiyetine gayrı dahil bulunmasından, istidlâlen mülga 
Divanı Muhasebatça taahhüt yolsuzlukları esbabı 
redden addedihneyip yalnız bu yoldaki taahhüdattan 
dolayı âmiri itaların mesul edilebilmelerini temin için 
yolsuzlukların üç aylık raporlara derciyle iktifa ve 
heyeti hazıraca dahi bir müddet bu içtihada iktifa 
edilmiş ise de salifularz yirmi üçüncü maddede Di-
vanı Muhasebatın muttali olacağı taahhüt yolsuzluk
larım raporla Meclisi Millîye bildireceği mezkûr olup 
bir taahhüt yolsuzluğu üzerine ifa edeceği başka bir 
muamele, istimal edeceği diğer bir salâhiyet zikredil
memiş o'lması yolsuzluğu bilerek kabul etmesini istil
zam etmeyeceğinden ve varidat ve masarifaıtı devleti 
murakabe ile mükellef olan Divanı Muhasebat büt
çenin mevkii tatbik ve icraya vaz'ında velevki taahhüt 
safhasında muttali olacağı yolsuzluğa göz yumması 
vazifei murakabesini tam olarak ifa etmemesi demek 
olacağından ve sarfiyatı miistelzim taahhüdatın mura
kabesi Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak
katinin yirmi ikinci maddesi mucibince muhasebecile
re tevdi edilmiş ve bu suretle yolsuzluğun men'i tahtı 
temine alınarak bu bapta ayrıca Divanı Muhasebatça 
bir muamele yapılacağının Zikir ve tasrîhine lüzum gö-
rüîmenıiş olduğu aşikâr olduğundan ve taahhüdü ta
hakkukun safhai iptidaiyesi olup taahhütteki yolsuz
luğun tahakkuka sirayeti halinde yolsuzluğu ve fcava-
nln ve nizamata mugayereti zahir olan bir muamele 
neticesinde devlet bütçesinden masraf icrasına im
kânı kanunî görülemediğinden ve gayrın hakkının ta
alluk etmesi meselenin ariz ve amik tetkikine sebep 
olabilirse de hilafı kanun bir muamelenin tecvizini 
istilzam etmeyeceğinden ve Divanı Muhasebatın red
de salâhiyettar olduğu ita emri ve tahsisat havale
nameleri hukuku gayra taalluku halinde mutlaka ka
bulünü icap ettirmeyeceği sarahati kanuniye iktiza-
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sından bulunduğundan ve bir masrafın tahakkuku- I 
nu murakabe ederken taahhüdün tarzı icrasını nazarı 
dikkate almamaya imkân olmayacağından ve masraf I 
muamelesinin safahatı müteakibesi olan taahhüt Sl-3 I 
tahakkuku mücerret ve münferit muameleler gibi te
lâkkiye sebep görülemediğinden yolsuzluk vefevki ta- I 
ahhütten mütevellit olsun tahakkuk yoîsuzhjğu gibi I 
esbabı redden olması mürecceh görülmüş olmakla ev- I 
velki içtihat ile bu defa müttehaz karardan hangisinin I 
tatbikine devam olunmak muvafık olacağının Mec
lisi Âlice takdir buyurulması. I 
Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun On Üçün- I 

cü Maddesinin Suveri Tatbikiyesi Hakkında I 
5. Usûlü Muhasebei Umumiye Kanunu muvak- I 

katinin dördüncü maddesiyle bir sene bütçesiyle tah- I 
sis olunan me baliğin diğer sene masarifine karşılık I 
ittihaz edilemeyeceğine dair bir kaidei esasiye vaz 
olunduktan sonra on üçüncü maddeye bazı müstes- I 
naiyet derç edilmiş omp bunlardan birincisi beş mil- I 
yon kuruş ve daha ziyade sarfiyata muhtaç olan her 
türlü inşaat ve imalâta ait taahhüdatın icrası için ya 
kanunu mahsus 'istihsali veyahut bütçelerde tasrih ki- I 
hnması. I 

İkincisi, mecmu taahhüt kadar bir meblağın tah- I 
sisatından bittefrik başka hususa istimal olunmaması I 
şaıtiyle bir sene bütçesinde dahil tahsisata istinaden 
nihayet beş sene için taahhüdat icra olunabileceği. I 

Üçüncüsü, istilzam edeceği masarifin mecmuu ta
ahhüdün vukubulacağı sene bütçesinden tefrik ölun-
mayıp da kısmen senei cariye, kısmen senini atiye 
bütçelerinden mahsup olunmak üzere taahhüdat icra I 
edilebilmeği kanunu mahsus ile tasdik olunmaya veya 
bütçede musarrah bulunmaya mütevekkif olması ha-
susatından ibarettir. 

Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun hini neş-
rindeki nukudu mütedavilenin haiz olduğu kıymeti 
iştiraiye itibariyle elli bin lira gibi muhlim bir meblağ 
sarfım icabettirecek inşaat ve malâtın mahallni ve I 
lüzum ve vücudunu tayin ve takdir keyfiyetinin Mec- I 
üsi Millîye ihtisas ettirilmesindeki fevait derkâr ol- I 
inakla beraber halihazırdaki gala sebebiyle bu miktar 
meblâğ ile takayyüdatı mahsusaya tabi tutulacak de
recede cesim inşaat ve imalât vücuda getirilmesi müs- I 
tebil olmasına binaen birinci fıkranın ihtiyacatı ha-
zıraya göre tadil olunması. 

Kanonu maruzun mebdei tatbikimden beri ikinci 
fıkra birinci fıkraya merbut addedUnıeyip hükmü 
inşaatı amalâtm gayri bidemata dahi şamil telâkki 
olunmuş ve Maliye Vekâleti Ceülesince de bu surete | 

temayül edilmekte bulunmuş ise de bütçelere mev
zu tahsisat ancak bir senelik hidemat karşılığı olmak 
İâznıı gelip nitekim kanunu salifülarzın dördüncü 
maddesinde bir sene bütçesiyle tahsis olunan meba-
liğin diğer sene masarifine karşılık hıtulamıyacağı 
tasrih edilmek suretiyle bütçe kavaidi icabından olan 
şu lüzum kanunen dahi teyit edilmiş olduğuna binaen 
fıkrai mezburenin şimdiye kadar telâkki olunduğu 
veçhile tatbikına devam edilmesi aynı zamanda mem-
nuatı kanuniye hilâfına olarak devalrce senevi ihtiya-
cm fevkinde tahsisat almaları cevazım kabule mün
cer olacağı gibi müsaadei mezkûre alelekser bir sene 
zarfında ikmali mümkün olamıyan inşaatı ceslmenin 
devamı inşaatını teshil maksadıyla verilmiş ve husu-
satı saire için bu gibi zaruret gayrı mevcut bulunmuş 
olduğu cihetle mezkûr fıkramın bu sebeplerle mukay
yet yani birinci fıkraya merbut olması lüzumu der
kâr olmakla beraber vekâleti müşarünileyhaca bu su
reti telâkkiye iştirak edilmemekte ve ibarei kanuniye 
dahi mutlak olduğuna göre bu iki içtihattan hangisi
nin tatbiki münasip alacağının tayin kılınması. 

İkinci fıkranın hükmü gereken birinci fıkraya mer
but, gerek müstakil addolunsun mecmu taahhüdün 
vuku bulduğu sene tahsisatından mevkuf tutulması 
mansus olmakla mevkuf tutulup tuutlmadığının di
vanca murakabe edilmesi keyfiyeti de vekâleti mü-
şarünüeyha ile Divanı Muhasebat arasında badii ih
tilâf olmuştur. 

Vakıa taahhüdat murakabesi esas itibariyle Divanı 
Muhasebatın salâhiyetinden hariç olması Vekâleti 
Müşarünileyhaca mümsik ittihaz edilmekte ise de 
tahsisatından tevkifi sarahati kanuniye icabından olan 
taahhüdatın 34 ncü madde mucibince ita olunan 
avanslara kıyasen Divanı Muhasebatın murakabesine 
tabi tutulması ve binaenaleyh bu kabul taahhüdaıh 
mutazammın bulunan mukavelenamelerin tatbikatına 
iptidandan evvel Divanı Muhasebata ibraz olunarak 
vize defterlerine taahhüt Olunan mekadiirin mevkuf 
tutulduğunun işaret olunması maksadı kanuna muva
fık mütalâa edihnekte olduğundan senei atiyeden iti
baren tatbikatına iptidar olunmak üzere bu ihtilâfın 
da bir sureti hale iktiran ettrümesi. 

Kaldı ki ikinci fıkra hükmünün birinci fıkra mu
cibince inşaat ve imalâta hasren tatbiki lâzım gel
diği takdirde meselâ bir hasat zamanından diğer bir 
hasat zamanına kadar mubayaası tensip edilecek hu
bubat ile bir senenin muayyen bir roahından ertesi 
senenin muayyen bir malıma kadar isticar edilecek 
olan mebaninin senei haliye tahsisatından mevkuf 



tutulmak şantiyle dahi mukaveleye raptı tecviz ediüe-
miyeceğinden bu gibi ahvalde maddei ınezkûreuin 
Üçüncü fıkrasına tevfikan ya kanunu mahsus İstihsal 
olunması veyahut bütçede musarrah bulunması ve 
ikinci takrire göre bu yoldaki masarifin bir cetvelinin 
bütçeye rapt edilmesi ve bütçeye rapt edilecek cedia-
vSin tereddüt ve içtibaha mahal bırakmayacak dere
cede vazıh olmasını teminen mahal ve miktar ve 
madde tasrihi suretiyle tanzim kılınması esasatına 
devaMn mecbur tutulması muktatzi görülmektedir. 

Deruhtei mesuliyetin mahalli içtihat olan hususata 
maksur olduğuna dair bulunan Şûrayı Devlet Karan 

tefsirîsi hakkında 

6. Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu Mu
vakkatinin otuzuncu maddesinin fıkra! ahiresinde 
Divanı Muhasebatça Kavanîn ve Nizamat ve Mukar-
reraıta muvafık görülmeyen masarife alt ita emirleri 
hakkında esbabı ve edilleleri ile dermeyan olunacak 
mütalaa üzerine amiri ita tarafından tahriren deruhtei 
mesuliyet ediilirse vize muamelesinin icrası muharrer 
olmasına ve Şurayı Devletin 9 teşrinisani sene 1329 
tarih ve 82 numaralı kararında maddei mezkûre muci
bince âmiri itaca mesuliyeti deruhte edilen İta emir
lerinin vize edilmesi kavanin ve nizamat ve mukar-
reraıta sarahaten muhalif ohnaımakla meşrut ve mu
kayyet olup kavanin ve nizamat mukarrerata sarihan 
muhalif olan sarfiyatta eruhtei mesuliyet edilse dahi 
vize muamelesinin icra edilemiyeceğı muharer ol
masına nazaran deruhtei mesuliyet meselesi ancak 
muhilli içtihat olabilen hususata hasredilmiş ve şim
diye kadarki muamelât dahi bu şekli tefsirde cereyan 
eylemiş ise de Şurâyi Devletin işbu kararı ittihaz ey
lediği tarihte hükmü merî olan hükümeti sakıta ka
nunu esasisinin otuz altıncı ve yüz birinci maddele
ri ahkâmınca meclisi umumînin münakit olmadığı 
zamanlarda Heyeti Vükelânın kanunu muvakkat ma
hiyetimde mukarrerat ittihazı ve bütçeye zamanım icrası 
salâhiyeti mevcut olduğu gibi bir kanun veya nizam 
ahkâmından bir veya bir kaçının keyfiyeti tatbikında 
tereddüt hasd olduğu takdirde salifülarz kanunu esa
siye istinaden Şurâyi Devletçe tef siren kararlar veril
mekte ve kavanîn ve nizamat ahkâmının sarih olup 
olmaması noktasında devair ile Divanı Muhasebat 
arasında mütehaddis ihtilâfat dahi nizamnanıei mah
susuna tevfikan Şurâyi mezkûrca halledilmekte ol
ması itibariyle Şuranın tefsiri mebhusu anhinin tat
bikında o vakitler müşkülât tahaddüs etmemiş ise 
de Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince hakkı teşri 
ve tefsir münhasıran Büyük Millet Meclsinin salâ-
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niyeti dairesinde kalarak Meclis münakit olsun olma
sın Heyeti Vekileye bu bapta bir gûna salâhiyet ve
rilmemiş ve devair beynindeki ilıtilâfatı hal için de 
merci gösterilmemiş olduğundan Meclisi Âlinin mü
nakit olmadığı amanlarda ıbaratı kanuniyeden biri
nin muhilli içtihat görülerek deruhtei mesuliyet edil
mesi halinde Divanı Muhasebat ibarei mezkûrenin 
sarih olduğunu ve binaenaleyh deruhtei mesuliyet 
carî olamıyacağını dermeyan etmesi üzerine halli ihti
lâf için bir çare düşünülmesi tahtı elzemiyette bulun
muştur. 

1340 Senesi Muvazenei Umumiye Kanununun müna
kaşaya müteallik 16 no maddesi hakkında 

7. Bütçe muhassesatının pek mühim bir yekû
nunu belîeden mubayaat ve ihalâün sureti icrası hak
kında müdevven bir esas bulunmamak münasebe
tiyle ebniyei emıiriye ve vakfiye inşaat ve tamiratına; 
ait nizamname münakaşaya müteallik ahkâmında zu
rnan zaasnn tadilât yapılmak suretiyle mubayaat ve 
ihalâta da teşmil edilmiş ise de yarım asır evvelki ih
tiyaca göre tedvin edilip teşkilât ve hfldemaın devlet
te hadis olan azim tahavvüfât dolaıyısiyle ahkâmı mü-
himmesinin maksuduna olan muamelâtta bile imkânı 
tatbiki münselip bulunan mezkûr nizamname, muba
yaat ve ihaMtuı ve selâmeti icrasında hiç bir faydayı 
temin edememiştir. Bu itibarla 1340ı senesi Muva
zenei Umumiye Kanununun on altıncı maddesini ted
vin eden Meclisi Âli devletin mevzuu büyük bir ih
tiyacım tatmin etmiştir. Divanı Muhasebat murakar 
besiyle mükellef bulunduğu sarfiyatın hini ifasında 
maddei mezkûre hükmünün tamamii tatbiki hususun
da sarfı mezit itina edip işbu raporda arz ve irat 
edilen misallerden müsteban buyrulacağı veçhile 

, maddei kanuniye hükmüne muhalif vuku bulan mu
bayaat ve ihalâta müteallik ita emirlerini vize etme
miştir. Mahaza vize muamelesinden imtina edilen 
İta emirlerinin müteallik olduğu masarifin Divanı Mu
hasebatça tetkiki sırasında bunlardan kısmı mühim-
nısinin hükmü kanuna karşı ihmal ve lâkaydiden zi
yade fevkalâde ahval veya maslahatın icap ettirdiği 
müstaceliyetten mütevellit olduğunu Meclisi Âliye 
arz etmeği Divanı Muhasebat vazifeden addeykmîş-
tir. Meselâ açıkta ve perişan vaziyette kalan muha
cirinin muhafazai hayatı maksadiyle tedarik edilen 
barakaların bin İradan mütecaviz nakliye Ucuratı 
için bir ay müddetle münakaşa icrasını beklemek ve 
İnşası mukarrer bir binaya ait vuku bulan ilânlar 
neticesinde talip zuhur etmeemk veya verilen fiyat
lar haddi itidalde bulunmamak sebebiyle mevsimi 



inşaatım müruruna meydan vermemek gibi ahval ve 
esbabı ciddiye muhalifi kanun muamelât icrasına 
amil ve müessir olduğu kanaattnda bulunmuştur. 
Divanı Muhasebat, ahval ve esbabı marazadan mül
hem olanak fevkalâde ahvalde veya tehirinde zararı 
hazine miitehakkik bulunan mesaide mubayaat ve 
ihalâhn pazarlıkla icrası veyahut müddeti miinaka-
sianm taksJri hususunda Heyeti Veklileye salâhiyet 
Kasım şayanı temenni telâkki etmiştir. 
Hizmeti devlette istihdam olunmak üzere memaliki 
ecnebiyeden celp olunacak zevat harcırahı hakkında 

8. Lozan Muahedei Sulhiyesine merbut idarei 
adliye beyamnanıesiyîe celp ve istihdamları hükümet
çe kabul edilmiş olan müşaviri adlîlerin şeraiti istih
damı hakkında Heyeti Vekilece tanzim edilmiş olan 
kararnamede müşavirini mumaileyhinsin azimet ve 
avdet harcırahlarının memurini hariciye harcırah kar* 
rarnamesine tevfikan tesviye olunacağı gösterilmiş ve 
memalikİ ecnebiyeden celp olunarak hizmeti hükü
mette istihdam edilecekler harcırahı hakkında ahkâmı 

" mahsusa mevcut oenaamktan naşi Heyeti Vekilece 
İttihaz olunan karar veçhile muamele ifası zarurî gö
rülmüş ise de ahvali mumasiiede mabettatbik olmak 
üzere harcırah kararnamesine bu bapta ahkâmı mah
susa vazı suretiyle kanunun ikmali noksanı muktazi 
bulunmuştur. 

Ücreti şehriye ile müstahdem memurin harcırah ve 
yevmiyelerinin aldıkları ücretten bir kısmının maaş 
itibar olunarak hesap edimesinin kanuna derecei 

mutabakatı hakkında. 

9. Harcırah kararnamesinin yirmi yedinci mad
desi mucibince yevmiye ile istihdam olunan memuri
nin harcırahları yevmiyelerinin otuz misli ve ücretleri 
mah bemah verilenlerin harcırahları aldıkları bir ay
lık ücret miktarı bir maaş addolunarak hesap oluna
cağı muharrer olduğu halde bazı devairce sarahati 
kanuniye veçhile ve bazı devairce dahi bir aylık mik
tarı matahsisat fevkalâde maaş gibi telâkki edilip 
bundan maaş itibar olunan kısmma göre harcırah ve 
yevmiye tahakkuk ettirilmektedir. Divanı Muhasebat
ça birinci suret, kanunun sarahahna muvafık görüle
rek bu esasa göre emri itaya rapt edilen harcırah ve 
yevmiyeler alelıtlak vize edilmektedir. İkinci surete 
gelince; bütçelerde maaş ve ücurat ayrı ayrı fasıllar
da murakkam olarak keyfiyeti sarfı dahi kavanini 
mahsusaya tabi bulunmaktan naşi ücurattan bir kıs-

x minin maaş itibar edilmesi Divanı Muhasebatça mu
vafık görülmemekle beraber böyle yapılmasını mani 
sarahati kanuniye mevcut olmadığına istinaden bazı 

devairce bu suretle hesap olunan harcırahlar için de
ruhtei mesuliyet edilmekte ve zatı mesele dahi mu
hilli içtihat bulunmakta olmasından naşi bu baptaki 
ita emirleri de deruhtei mesuliyet olunması sebebiyle 
vize olunmaktadır. Müstağni! arz ve izah olduğu üze
re harcırah kararnamesinin intişarından sonra mev
kii meriyete vaz olunan tahsisatı fevkalâde kararna
mesi mucibince memurine maaşlarına zamimeten bir 
miktar tahsisat verimekte olması hasebiyle ücuratı 
şehriye ve yevmiyelerin de peyderpey tezyidi miktarı 
mecburiyeti hasıl olarak lihalettühazihi şehrî dört yüz 
liraya kadar ücreti şehriye ile müstahdem memurlar 
mevcut olmasına ve bunların ücreti şehriyeleri itiba
riyle tesviye olunan harcırah ve yevmiyeler ihtiyacı 
hakikiden fazla olduğundan katınazar hazineye mü
him bir bar tahmil edilmekte bulunmasına binaen 
bazı devairce deruhtei mesuliyetle yapılmakta ve 
maslahata pek muvafık bulunmakta olan muameleye 
bir şekli kanuniyet verilmesi tahtı elzemiyettc görül
mektedir. 

Diyanet İşleri Riyaseti Bütçesine nakledilmiş olan 
hayratı şerife hademesi tahsisatı fevkalâdesi hakkında. 

10. Evkaf bütçesi meyanında tasviye edilmekte 
iken 1340 senesinden itibaren Diyanet İşleri Reisliği 
bütçesine ithal, kılınmış olan hayratı şerife hademe 
vazaifinin tahsisatı fevkalâdesi Diyaseti Müşarüniley-
ha bütçesinin 212 nci faslından ve fakat memurin ve 
hademei evkaf maaşat ve vazaifi tahsisatı fevkalâdesi 
hakkındaki 25 Kânunuevvel 1335 tarihli kararname 
mucibince taahkkuk ettirilmektedir. Vazaifi mezkû-
re tahsisatı fevkalâdeleri Diyanet İşleri bütçesinden 
mahsup olunmakla beraber hakikatte ve nefsülemir-
de evkaf varidatından verildiği ve mezkûr kararname 
ahkâmı da tebdil edilmemiş bulunduğu cihetle müs
tahdemini mumaileyhime ait tahsisatı fevkalâdenin 
kemafilevvel mezkûr kararname dairesinde tahakkuk 
ettirilmesi muvafık bulunmakla beraber sinini müte
akibe bütçelerinde bu cihetin tasrihi lâzım gelip gel
meyeceğine göre iktizayi hal ifa buyrulmak üzere 
Meclisi Âlinin nazarı ıttılaına arzı tensip kılınmıştır. 

Diyanet İşleri Riyasetinin merkez kadrosunda dahil 
olduğu halde İstanbul'da ifayı vazife ettirilmekte bu
lunan müessesatı diniye ve tebrikât müdiriyeti hak

kında. 

11. Devairi merkeziye teşkilâtında dahil bulu
nan şuabattan hangilerinin İstanbul'da bulundurulma
ları icap edeceği kadrolarda gösterifcniş ve Diyanet 
İşleri Riyasetinin merkez kadrosunda bulunan mües-



sesatı diniye ve tebrikât müdiriyeti için kadroda meş
ruhat gayri mevcut bulunmuş olduğu halde mezkûr 
müdiriyetin istanbul'da ifayı vazife ettirilmesi sebebi 
dairesinden ledeiistizah evvelce Mebanii Hayriye Mü
diriyeti namiyk Evkaf Müdifiyetine merbut bulunan 
müessesei mezkûrenln öteden beri İstanbul'da ifayi 
vazife eylediği ve teşkilâtı ahire münasebetiyle kema-
fissabık İstanbul'da bırakılması dahi müessesatı dini-
yeden kısmı azam ve elıemminin ve bunların idaresi
ne müteallik levazım depolariyle eşyayı nefise ve mü
zenin İstanbul'da bulunmasına mütevellit id iği cevabı 
verilmiş olmasına ve işbu mütalaaya nazaran müesse
sei mezkûrenln merkeze celbi şayanı bahsunazar bu
lunmasına binaen bir vazife! resin iyenin ifası zımnın
da Ankara'ya gelmiş olan müessesei mezkûre müdi-
rine ait harcırah ve yevmiyeyi muhtevi ita emri vize 
olunmuştur. Şu kadar ki mezkûr müdiriyet teşkilâtı 
merkeziye meyamna ithal kılınmış ve teşkilâtı merke-
ziyede dahil bulunan devairin başka tarafta ifayi va
zife etmesinin meclisi millînin tasdikine iktiran etti
rilmekte bulunmuş olması hasebiyle müdiriyeti mez
kûrenln kemafissabık istanbul'da ifayi vazife edip et
meyeceğinin de Meclisi Âlinin tasvibi sarihine muka-
rin olması mütalaa olunmaktadır. 

Antalya, Samsun, Konya ve Mersin'de tesisi ta
karrür eden Ticaret Mekteplerinin kadrosu hakkında 

12. Antalya, Samsun, Konya ve Mersin'de tesisi 
takarrür eden orta dereceli dört ticaret mektebinin 
küşadı için Ticaret Vekâleti Bütçesinin 276 ncı faslı
na mevzu tahsisatın Meclisi Âlii millîde esnayı mü
zakeresinde mezkûr mekteplere ait kadroların usulü 
meriyet veçhile Muvazenei Maliye Encümenince tes
piti lüzumuna dair Gümüşhane Mebusu muhteremi 
Hasan Fehmi Bey hazretleri tarafından dermeyan olu
nan teklif sarahaten redîledilmemekle beraber bilâ
hare makamı riyasetin (işbu tahsisat kabul edtlmiş-
th*. Müfredatı ona göre taayyün eder) şeklindeki be-
yannatına sükût ilemukabele edildiği zabıtnamelerin 
tetkikatından anlaşılmış ve Meclisi Müşarünileyhaca 
kabul edilmiş olan tahsisatın kadrosu mevcut olma
maktan naşi sarf ve istimale muhalefet edilememesi 
zarurî görülerek Vekâleti müşarünileyhaca tahsisat 
yekûnunu tecavüz etmemek üzere tanzim olunacak 
kadrolar dairesinde icrayı sarfiyatın cevazına karar 
verilerek bu dairede tanzim olunan ita emirleriyle 
tahsisat havalenameleri vize edilmekte bulunmuştur. 

Hariciye Vekâletinin Mart 1340 muvakkat bütçe
sindeki harcırah tertibinde bakiye kalmadığı halde 
harcırah tahakkuk ettirilmesi hakkında. 
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13. Mart 1340 muvakkat bütçesindeki harcırah 
tertibinde bakiyei muhassesat mevcut olmamaktan na
şi Selanik Şehbenderliğine tayin kılınmış olan zatın 
maaile harcırahı taşra müteferrika faslından avans 
olarak alınmış olan mebaliğden tesviye olunduğu vize 
için gönderilmiş olan ita emrinin tetkikinden müste-
ban olmuş ve bütçede karşılığı mevcut bir masrafın 
başka bir fasıldan tesviyesindeki muhalefeti kanuniye 
bedidar bulunmuş olduğundan Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununun yirmi ikinci maddesi mucibince 
Vekâleti Müşarüniieyhada sarfiyatı müstelzim taah-
hüdaün bütçeye mutabakatını murakabe ile mükellef 
bulunan Hariciye Muhasebe Müdirinin maddei mez-
kûreye tevfiki muamele etmediğinden Maliye Vekâ
leti Celilesinin haberdar edilmesiyle beraber 1340 se
nesi Muvazenei Umumiye Kanununun 1 Mart 1340 
tarihinden itibaren meriyülicra olmak üzere tasdik 
edilmiş bulunmasına ve Vekâleti Müşarünileyha büt
çesinin harcırah maddesine senelik tahsisat vaz olun
masına binaen kanunen kesbi istihkak edilmiş olan 
mezkûr harcırahın tahsisatı meblıuseye mahsuben vi
ze muamelesi ifa kılınmıştır. 

1 Teşrinisani 1340 
Divam Muhassebat Reisi vekili 

Fuat 

Kavanîn ve nizamat veya mukarrerata muhalif 
görülmekten naşi vizesinden imtina olunan muamelât 

Maliye Vekâleti 

14. Kadınhanı tahsil memuru iken Konya tahsil 
memurluğuna tayin kılınan zata ait aile harcırahının 
hesabında Kadınhanı kasabası ile şimendifer istasyo
nu arasındaki sekiz buçuk kilometrelik mesafe için 
de kara harcırahı hesap olunduğu vize edilmek üze
re gönderilmiş olan ita emrinin tetkikinden anlaşılmış
tır. Belediye kanunu mucibince herhangi bir şehrin 
hududu yalnız mebanl ile meşgul olan sahayı münha
sır olmayıp şehre ait olan bahçeleri de şâmil olacağı
na ve şehirlerin tahdidi hududu esnasında istasyonla
rın manun bulundukları şehir veya kasaba veya kari-
yenin saha! işgali dahilinde ad ve telekkisi de umuru 
tahliyeden bulunmasına mebni şehir ile istasyonlar 
arasındaki mesafenin dahili şehir addiyle kara harcı
rahına tabi tutulmaması lâzım geleceğinden mezkûr 
ita emrinin vize edilmesinden imtina olunmuştur. 

15. Miktarı nüfusu ne olursa olsun bilumum aile 
harcırahının memura verilen miktarın nısfını tecavüz 
edemeyeceğine dair bulunan altıncı avans kanununun 
yedinci maddesinin hükmü merî bulunduğu bir za-



manda ailesini kısmen celp etmiş ve maddei mezkû-
re hükmüne tevfikan harcırah alnuş olan Maliye Ve
kâleti memurin kalemi ketebesinden bir zata maddei 
mezkûreııin feshiyle harcırah kararnamesindeki mad
dei asliyenin iadei meriyeti üzerine celp eylediği va
lidesi için dahi harcırah tahakkuk ettirildiği vize edil
mek üzere gönderilmiş olan ita emrinin tetkikinden 
anlaşılmış olup vakıa memurinin ailesini müctemian 
celbe mecburiyetleri olmamaktan naşi muhtelif za
manlarda getirlerine bir şey demlemezse de mumai
leyh o tarihde cari olan kanun mucibince aile harcı
rahı için müstahak olduğu mebaliği tamamen istiyfa 
etmiş ve diğer ailesini celp eylediği şuada validesini 
dahi getirmiş olsa başkaca harcıraha gayrı müstahak 
bulunmuş olduğuna binaen kanunu ahirden hakkı is
tifadesi kalmamış olan mumaileyhe validesini celp 
münasebetiyle harcırah tahakkuk ettirilmesi doğru gö
rülmediğinden mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi 
16/ İstanbul Rüsumat Muhafaza Müdüriyetince 

mubayaa edilmiş olan arayıcı nam motorbotun sene
di bahrî harcı resmîsini muhtevi ita emrine merbut 
evrakı tabakkukiyenin tetkikinden harcı merkûr me-
yanmda makbuz senedi ve ferağ ve intikal pul esma
nı da dahU bulunduğu anlaşılıp halbuki devairi res-
mîyece tefevvüz olunacak emvali gayn menkulenin 
ferağ ve intikaline dair zabıtname tanzimi muamele
sinde efradın iştiraki olmakla damga kanununun al
tıncı maddesi mucibince damga resmî efrada ait ol
mak üzeçe mezkûr kanununun 73 ncü maddesi hük
müne tevfikan nisbi munzam pul ilsakı icap edeceği 
ve tanzimi senet muamelesinde ise efradın alâka ve 
iştiraki kalmayıp bunlar sırf devairi resmiyeye ait ve 
onlara müteallik muamelâttan ibaret olduğundan de
vairi resmiyeye ita olunacak tasarruf senedatına pul 
ilsakı icap etmeyeceği resmî damga tetkik komisyonu
nun 15 Mayıs sene 1324 tarihli tezkerei samiye ile 
mübellağ kararı iktizasından olmasına mebni bu kı
sım masrafın tenziline talikan mezkûr ita emri iade 
kılınmıştır. 

Dahiliye Vekâleti 
17. Ankara hapishanesi hidematı sıhhiyesinde 

yirmi İfra ücreti şehriye ile bir tabib istihdam edilmek
te olduğu vize edilmek üzere gönderilen ita emrinin 
tetkikatmdan anlaşılmıştır. Vekâleti müşarünileyha 
kadrosunda tabibi daimîye ihtiyaç görülen hapisha
neler için hapishane tabibi maaşı irae edildiği halde 
Ankara hapishanesi için böyle bir maaş veya tahsi
sat konulmamış olduğuna ve ücreti mukannene itası 

suretiyle memuriyeti daime ihdası kadro esasatiyle 
gayn kabili telif bulunduğuna ve esasen 22 Temmuz 
1297 tarihli idarei sıhhiye kanuniyle kavanîn ve ni-
zamatı sairede hükümet tabibleri ile belediye etıbba
sının hapishaneler ahvali sıhhiyesini muayene ve tef
tiş Ue mükellef bulundukları gösterildiğinden mezkûr 
hapishane için tabibi mütehassıs istihdamına lüzum 
ve mecburiyet dahi görülemediğine mebni emri itanın 
vize edilmesinden imtina olunmuştur. 

18. Emniyeti Umumiye Müdüriyeti emrinde bu
lunan otomobilin 113 liradan ibaret ofen vakun yağı 
esmanının vilâyat masarif atını ihtiva eden 155 nci 
faslın altıncı sandal, motor, istimbot, otomobil mad
desinden mahsuben emri itaya raptedijdiği anlaşılmış 
ve bütçelerde alelumum hidemat fusule münkasem 
olup bir faslın hidematına ait tahsisat diğer fasla ait 
hidemata sarf edilemeyeceğine ve merkezde kullanılan 
ve merkez masarifatı faslında tertibi mahsusu olma
masından naşi esasen merkezde kullanılması gayn 
caiz olan otomobil masarifi muhtelifesinin mezkûr 
tertipden itası gayn caiz bulunmasına binaen mez
kûr ita emri vize edilmeksizin iade kılınmıştır. 

19. Kanunen müstelzimi mücazat efalinden dola
yı azledilip tahtı muhakemeye alman memurine bilâ
hare meni muhakeme ve ademi mesuliyet veya be-
raet karan verilse bile cezaen azledilmiş olmak hase
biyle ne kendilerine ve ne de ailelerine harcırah ita 
olunamayacağına binaen memuriyetini sui istimal 
maddesinden dolayı cezaen azlolunan ve bilâhare me
ni muhakeme karan alan Denizli Mutjasarnfı sabıkı
na ait harcırahı muhtevi ita emri vize edilmemiştir. 

Umum Jandarma Kumandanlığı 
20. Umum Jandarma Kumandanı ile yaverine 

hayvan yem bedeli tahakkuk ettirildiği vize edilmek 
üzere gönderilmiş olan ita emrinin tetkikatmdan 
müsteban olup halbuki beni ve bahrî, havaî ve Jan
darma erkân ve ümera ve zabıtan ile memurin ve 
mensubun askeriye maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri 
hakkındaki kanunun beşinci maddesinde vakti hazar
da kıtaata memur ve zatî hayvana malik bulunan bö
lük kumandanından itibaren miralaya kadar (miralay 
dahil) ümera ve zabıtanın bir hayvanı tarafı mirîden 
iaşe olunur diye muharrer olmasına ve umum jan
darma kumandanı ise kumandanlık merkezinde ifayı 
vazife ederek kıtaata memur zabıtan misillu bilfiil 
kumanda vazife ve selahiyetini haiz bulunmamasına 

.binaen gerek müşarümileyhe ve gerek! yaverine hay
van yem bedeli verilmesi icap etmeyeceğinden mez
kûr ita emri iade kılınmıştır. 

i 
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21. Yeni Jandarma nizamname» lâyihasını alet-
devam çalışmak suretiyle ikmal eden komisyon aza
sına mükâfatı nakdiye olarak verilmek üzere dört yüz 
seksen liralık bir ita emri tanzim ve vize olunmak 
için Divanı Muhasebata tesyir olunmuş ise de jandar
ma bütçesine mevzu mükâfatı nakdiye tahsisatının 
sureti sarfını sarihen irae eden bir nizamname mev
cut olmamakla beraber şimdiye kadar carî taamüle 
nazaran mükâfatı nakdiyenin takibi eşkıyada yararlı
ğı görülenlere hasred ildiği malum olmasına ve mükâ
fatı nakdiye tahsisatının jandarma bütçesinde merkez 
masarifi meyamnda değil kıtaat ve müessesat masari
fi kısmında mevzu bulunması dahi buna delil teşkil 
eylemekte bulunmasına binaen mezkûr ita emri vize 
edilmemiştir. 

22. Senei haliye martı iptidasından itibaren ter
fileri icra kılınan jandarma zabıtânımn farkı muhas-
sasatına ait ita emirlerinin Müdafaa! Milliye Vekâ
leti Ceiilesi tarafından yapılmış olan aynı muamele 
hakkındaki esbabı mucibe ile iadesi üzerine jandarma 
terfileri bermucibi mukarrerat senede iki defa yani 
mart ve eylül iptidalarında yapılmakta olduğuna ve 
mart sene 1340 terfi defteri vakti muayyeninde tan
zim edilmiş ise de bazı esbap dolayısıyle tasdiki teeh
hür eylediğine ve ileaatı ahvalden mütevelKt bu teeh-
hurdan dolayı hiç sunu taksirleri olmayan ashabı is
tihkakın müteessir ve mağdur olmamaları için işbu 
terfiin kararname mucibince senei haliye martından 
itibaren icrası tensip edilerek muamelei tasdikiyeSi o 
veçhile icra edildiğine ve üç yüz kırk senesi jandarma 
bütçesinin senei mezkûre zarfında yapılacak terfileri 
nazarı dikkate alınmak suretiyle tanzim ve tasdik 
olunmasına ve terfiatm marttan itibar edilmesi kanun 
mahiyetindeki kararname ahkâmından bulunmasına 
binaen tarihi tasdik itibariyle jandarma zabitan ma-
asalının tarihi nasıplanndan itibar edilmesi hakkın
da atik idarei askeriye nizamnamesinden müstağni 
tutulması icabedeceği Umum Jandarma Kumandanlı
ğından batezkere ezbar edilmiş ise jandarma zabita-
nının maaş ve terfileri ve hukuku sairesi kavanini as
keriyeye tabi bulunmasına ve idarei askeriye nizamna
mesinin tadil edilmeyen mevaddı clvevm mamulün-
bîlı olmasına binaen karan sabıkın tağyiri mümkün 
olamayacağı cevaben bildirilmiştir. 

Hariciye Vekâleti 
23. Selanik Şehbenderi sabıkı Fahrettin Hayri 

Beyin harcıraha intizaren 'Selanik'te ve' Tebriz kançH 
lan Mehmet Emin Beyin de hastalık sebebiyle İstan
bul'da geçirdikleri günler için yevmiye tahakkuk et

tirildiği vize edilmek üzere gönderilen ita emirlerinin 
tetkikatmdan anlaşılmıştır. Memurini hariciyeye ita 
olunacak harcırahların sureti tesviyesi hakkındaki ka
nunun birinci maddesinin bir fıkrasında «yevmi hare
ketlerinden itibaren yedinci madde mucibince yevmi
ye verilir» ve diğer bir fıkrasında dahi «bir memu
run ahval ve esbabı fe vicahide ilcaatiyle mahalli me
muriyetine muvasalatı imtidat edecek olursa bunun 
takdiriyle fazla yevmiye itası Hariciye Nazırının ten
sibine muhavveldir» denilmesine me'bni memurini ha
riciyenin velev ahval ve esbabı fevkalâde ilcaatiyle 
olsun yevmi hareketinden evvel yevmiyeye müstahak 
olamaması lâzım geleceği gibi mahalli memuriyete 
muvasalatın imtidadı halinde yevmiye itasını dahi ah
val ve esbabı fevkalâdenin hudusuna muallâk olup 
hastalık ise ahvali şahsiyeden bulunmasına ve nitekim 
mülkiye harcırah kararnamesinin sekizinci madde
sinde hastalığın fazla yevmiyeyi gayrı müstelzim es
babı zatiyeden olduğu sarahaten zikredilmiş olmasına 
mebni mezkûr ita emirleri vize edilmemiştir. 

24. 1340 senesi muvakkat bütçesi mucibince kıs
men açıkta kalan ve kısmen maaşlarından tenzilât 
icra kılınan memurini hariciyeden bazısına ifayı hiz
met ettikleri müddet İçin Maliye Bütçesindeki masa
rifi gayrı melhuza tertibinden 718 lira 71 kuruşun tes
viyesi için Heyeti Vekileden karar istihsal olunmuş 
ise de mart muvakkat bütçe kanununun birinci mad
desinde Muvazene! Maliye Encümenince tespit edi
len muhassesatı umumiyeye mahsuben verilen tahsi
sattan ikinci madde mucibince devair kadrolarında 
yapılan tenzilât ve maaşattan icra kılınan tenkihatın 
mart iptidasından nihayetine kadar muteber olacağı 
musarrah olmasına ve memuriyeti lağvedilmiş bir me
murun devamı istihdamı ve maaşlardan icra edilmiş 
olan tenzilâtın herhangi bir şekilde olursa olsun tedi
yesi salifürarz ahkâmı kanuniyeyi muhil bulunmasına 
binaen kararı mezkûr tatbik edilememiştir. 

Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye 
25. İstanbul vilâyetini mıntıka! teftiş ittihaz et

miş olan ezahaneler müfettişi Enver Beye Fatih, Üs
küdar, Kadıköy, Beyoğlu gibi mahallerdeki keştügü-
zânndan dolayı dahi yevmiye tahakkuk ettirildiği vi
ze edilmek üzere gönderilmiş olan ita enirinin tetki
katmdan ımüsteban ohıp halbuki mahallî mezkûre şeh
remaneti hududu dahilinde olup İstanbul vilâyeti mer
kezli ise öteden beri şehremaneti hududiyle mahdut 
addedilmekte bulunduğuna ve harcırah kararnamesi
nin dokuzuncu maddesinde dahi mıntıkalanmn mer
kezinde İfayı vazife eden müfettişlere yevmiye veril-



meyeceği musarraJı olduğuna binaen mumaileyhe an
cak masarifi nakliye! vakıa nispetinde yol masrafı 
tesviyesi lâzım geleceği beyaniyîe mezkûr ita emri
nin vize edilmesinden imtina olunmuştur. 

Dinayet İşleri Riyaseti 
26. İstanbul Müftülük vazaifinin kesreti sebebiy

le merkez kadrosuna dahil bulunan telefon memuru
nun İstanbul'da istihdamı tensip olunmak hasebiyle 
mezkûr memurun ücretine ait havalename vize edil
mek üzere gönderilmiş ise de bütçeye mevzu tahsi
satın istimali Meclisi Millîce musaddak kadrolar ile 
mukayyet olmasına ve bütçenin tatbiki esnasında her 
dairenin kadro esasatına riayeti lâzımadan bulunma
sına mebni mezkûr havalename vize olunmaksızın ia
de kılınmıştır. 

27. DerSiamlık ile İstanbul Müftülüğü müsevvit-
liğini uhdesinde cem etmiş olan bir zata dersiamhk-
tan dolayı dahi tahsisatı fevkalâde tahakkuk ettiril
diği vize edilmek üzere gönderilen ita emrinin tetki
kinden anlaşılmıştır. Medreseler teşkilâtına dair olan 
kanunun intişarına kadar dersiam efendiler cevamii 
şerifede ve medariste vazifei tedris ile iştigal eylemek
te oldukları cihetle o vakte kadar muallimler gibi 
muamele görmekte idiyseler de kanunu mezkûrun 
neşriyle beraber-mumaileyhimin tedris vazifeleri ni
hayet bularak dersiam namiyle aldıkları maaşat bir 
nevi tarik maaşı mahiyetini iktisap eylediğine ve bun
lardan uhdelerinde memuriyet veya muallimlik bulu
nanlara dersiamlıktan dolayı muhassas mebaliğin üc
ret namiyle itası 15 Mart 132 tarihli Kanunun altıncı 
maddesinde musarrah ohıp tahsisatı fevkalâde karar
namesinin dördüncü maddesinde ise memuriyet maa
şından maada ayrıca ücreti şehriye ile bir vazifede 
müstahdem bulunanlara işbu ücretlerden dolayı tah
sisatı fevkalâde verilemeyeceği mezkûr bulunmasına 
binaen mezkûr ita emri vize edilmemiştir. 

Adliye Vekâleti 
28. Mehakim ve mecalis kararı ile izam edilenler 

mezkûr mehakim ve mecalisce harcırah kararname
sinde gösterilen şart ve nispetlerin fevkinde harcırah 
tayini memnu bulunduğu 5 Mayıs sene 1335 tarihli 
Harcırah Kararnamesinin ikinci maddesinde ve şehir 
ve kasaba dahilinde bir tarafa gönderilenlerin yol 
masrafı şeMr ve kasaba dahilinde mutat olan vesaite 
göre miktarı hakiki derecesinde verileceği de altıncı 
maddesinde muharrer olmasına ve Orman Müdüriye
timin bir zat zimmetinde matlubu olan mebaliği malu-
meroin temini istiyfası zımnında mumaileyhin emvali 
merikulesinin haczi için gönderilen memur ile bazı 
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I tebligat icrası zımnında şuraya buraya izam kılman 
mübaşirlere mezkûr kararname haricinde masraf İta 
olunduğu lieclülmahsup gönderilen ita emirlerinin tet
kikinden anlaşılmasına mebni sebkedjen istizaha ah-

} nan cevapta haczin infazı zımnında gönderilen me
murun talimatnamei mahsusu mucibince masarifi za-
ruriyesi maktuen haciz taraf nidan tediye edilerek müd
deti bibin tstiyfasında masraf naırtiyle verilen mebali
ği mütehaccizden ahz ve istiyfa olunmakta bulundu-

I ğundan Hazine namına lieclülhaciz izjam olunan me
murlara talimatname ahkâmı mucibince verilen meb
lâğı mütehaccizden tabliyüttahsfl olduğu beyan ohın-

I muş ise de kararnamei mezburenin salifen arz ohı-
I nan ikinci maddesinin ahkâmı sarihasi mezkûr karar

namede gösterilen şart ve nispetlerin fevkinde harcırah 
tayinini men ettiği gibi 34 ncü maddesinde dahi hari-

I ciyeye ve ciheti askeriyeye ait harcırah kanunlarından 
gayrı ve harcıraha müteallik umumî ve hususî bil
cümle mevzuat ve teamülâtm mülga {olduğu mezkûr 

I bulunmasına ve bidayeten verilecek bu kabil meba
liğin neticei muhakemede mahkûmu ajeyhten istiyfası 
ihtimali mahiyeti masrafı tebdil ve sarahati kanuniye-

I yi ihlâl edemeyeceğine binaen mamulü|>ih olmayan ta
limatnamei mebhusü anhe tevfikan tahakkuk ettiril-

I iniş olan harcırahı muhtevi mezkûr ita emri iade kı
lınmıştır. 

Maarif Vekâleti 
29. Galatasaray Lisesi mutemedine Usulü Muha-

I sebei Umumiye Kanununun otuz ikinci maddesi mu
cibince verilen avanstan vukubulan Sarfiyatın icrayı 

I mahsubu zımnında tanzim edilmiş ojan ita emrinin 
I sen edatı merbutesi kdettetkik : Danimarka ve Maca-
I ristan'dan gelen misafirîni ecnebiyenin ücuratı nakli-

yesiyle masarifi sairesinin de mezkûr avans akçasm-
I dan verildiği anlaşılmış ve ledelistizah verilen cevap-
I ta Türkiye ahvali iktisadiyesine kesbi ıttıla ve Türk

lerle tesisi munasebat etmek üzere Budapeşte Ticaret 
I Mektebinden otuz kadar muallim ve talebenin iştira

kiyle gelecek olan Macar Pedagoji Cemiyeti azasının 
Galatasaray Lisesinde ibate ve iaşe vej mümkün mer-

I tebe terfih ve memnun edilmeleri Maarif Vekâleti Ce-
I MJesinin iş'arı icabından, bulunması hasebiyle masarifi 

vakıanın ihtiyar olunduğu müsteban olmuş ise de bttt-
I çelerde liseler masrafını ihtiva eden tertibin muayyen 
I ve mutat olan hidemat mukabili okluğuna göre muh-
I tes lehine serfi icap eylemesine mebni (misafirini mez-
I küre için yapılan mevzubahis masrafırt teftihi mezbu-
I reden mahsubu caiz olamayıp bu kabil gayn melhuz 
I masarif için Maarif bütçesinde diğer i bîr tertibin de 
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mevcut ;ofrııama*a'nfl nazaran masarifi vakıanın He» 
yeti Vekileden bir karar istihsali ile ya Maliye bütçe
sinin masarifi gayrı melhuzasından veyahut Hariciye 
bütçesinin misafkîni ecnebiye terkibinden ücrayı mah
subu zımnında mezkûr ita emri iade kılınmıştır. 

30. Müze ittihaz edilecek olan İzmir'de kâin 
Ayadokla kilisesinin icrayı tamiri için üç bin küsur 
lira masrafı mukarrer olduğu ^e miktarı bin lirayı te
cavüz edecek olan inşaatın bilmünakasa ihalesi 1340 
senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 16 ncı mad
desi iktizasından bulunduğu halde tamiratı mebhusii 
anhıin Meclisi İdarei Vilâyet kararı ile emaneten ic
rasının tasvip olunması muhalifi kanun bulunduğu
na mebni vize edilmek üzere gönderilmiş olan ilmü
haberi iade kılınmıştır. 

31. Matbaa!! âmire mubayaa memuru ile tahsil
dara elbise ve muşamba mubayaa olunarak bedelinin 
hükümet masarifi mey anına ithal edildiği vize edil
mek üzere gönderilmiş olan ita emrimin tetkikinden 
anlaşılmış ve Şimdiye kadar carî teamül yalnız odacı ve 
hademe gibi müstahdemine elbise yaptırılmak merke
zinde olup bunlardan gayrı müstahdemin için rüsu
mat kolcuları hakkında yapıldığı veçhile ya bütçeye 
hizmetin nevMn tasrihi ile tahsisat vaz'ı veyahut ka
nunu mahsus istihsali lâzım geleceğinden bahisle mez
kûr ita emri iade kılınmıştır. 

32. Liselerin sureti idaresine dair olan talimatna
menin yirmi dördüncü maddesinde müdür muavinle
rinin mektebin umuru idare ve dersiyesinde müdüre 
muavenet ve gaybubetinde ona vekâlet edecekleri mu-
sarrah olduğu halde İstanbul Erkek Lisesi Müdür 
Muavinine Müdüre vekâletinden dolayı vekâlet ma
aşı tahakkuk ettirildiği vize için gönderilmiş olan ita 
emrinin tetkikinden anlaşılarak sebebi ledelistizah Mü
dür Muavinlerinin vazaifi müştereke ashabından bu
lunmaları tibariyle müdüre muavenet ve müdürün 
gaybubeti esnasında onlara vekâlet etmeleri icap eder 
ise de mezkûr Lise Müdürü muvakkaten veya mezu-
nen vazifeden ayrılmış olmayıp kendisinin Bursa Ma
arif Müdüriyetine terfian tayin edilmiş olması hase
biyle inbMl eden müdürlük vazifesi birinci muavin 
tarafından vekâleten ifa edilmekte ve bu sebeple ken
disine vekâlet maaşı verilmekte olduğu cevabı veril
miş ise de vazife ve mesuliyet itibariyle memuriyetin
den kat'ı alâka etmeksizin gaybubet eden müdüre ve
kâletle müdürün linfisaîi halinde münhal kalan mü
düriyetin idaresi arasında vekâlet maaşına istihkak 
noktasından fark olmayıp aranılacak cihet hizmet iti
bariyle makamlar arasında iştirak olup olmadığım 

tayinden İbaret bulunmasına ve bermucibi talimat
name müdür ve muavinlerin vazaifi müştereke asha
bından olduğu anlaşılmasına binaen mezkûr ita em
rinin vize muamelesinden istinkâf olunmuştur. 

Nafıa Vekâleti 
33. 1340 senesi kadrosu mucibince maaşı sekiz 

yüz kuruştan hin beş yüz kuruşa iblağ edilmiş olan 
İzmir Mıntıka Ziraat Mektebi Muhasebei Ayniye 
Memuru Hurşit efendiye mart iptidasından muteber 
ohnak üzere maaşının haddi azamî olan bin beş yüz 
kuruşun tesviyesi hakkındaki mezuniyeti vekâlet 1 Ha
ziran sene 1340 tarihi ile müverrah olmasına ve maa-
şai hizmeti memuriyetin ifasına mukabil ita olunup, 
makabline şâmil zamaim ise bilrıza mukarrer ücretle 
ifa ve mukabili istiyfa olunan bir vazifeden dolayı 
bilâsebep para itası demek olarak rehini cevaz olama
yacağına binaen o baptaki ita emri vize edilmemiştir. 

34. Edirne vilâyeti dahilinde istasyon üzerindeki 
Meriç köprüsünün aksamı muhtelifesindeki tamirata 
ait münakaşanın tashihatı; kanuniye hilâfına olarak 
on beş gün müddetle mevkii münakaşaya vaz oluna
rak ihalesi icra edilmiş olmaktan naşi işbu tamirat 
bedeline ait ita emrinin vizesinden istinkâf edilmiştir. 

35. Tokat yolları tamiratı mütemadiyesi için 
19 Hazran sene 1340 tarihinde kuşat edilmiş olan mü
nakaşanın 6 Temmuz sene 1340 tarihinde intaç edil
mek suretiyle 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununun ion altıncı maddesi ahkâmı ihlâl edilmiş ol
duğu gibi münakaşa şartnamesinin beşinci maddesi 
mucibince neticei münakaşa Nafıa Vekâleti 'Celilesin-
ce kabul ve tasdik Olunmadığı takdirde keenlemye-
kün addedileceği mezkûr olduğu halde Nafıa İSermü-
hendisliğince vekâleti müşarünileyhadan istizan edil
meksizin doğrudan doğruya teatii mukavele olunması 
muhalifi usul bulunduğu cihetle müteahhidin mat
lubunu muhtevi ita emri iade olunmakla beraber bu 
kabil yolsuz muamelâtın meni tekerrürü esbabının is-
tikmafi vekâleti müşarünileyhaya ezbar edilmiştir. 

Müdafaai Milliye Vekâleti 
36. Müdafaai Milliye Vekâleti CeMIesinee İstan

bul'dan celp olunan şuaibata tayin kılınmış olan oda
cılara harcırah olarak tahakkuk ettirilmiş olan tiki 
kalemde ceman 21,593 kuruşu muhtevi ita emri har
cırah kararnamesi odacılara harcırah itasına gayrı 
müsait bulunması hasebiyle vize edilmeksizin iade 
kılınmıştır. 

37. Müteahhit Habip 'Beyin beher kilosu otuz 
beş paraya olmak üzere yirmi gün zarfında teslimini 
taahhüt eylediği beş yüz bin kilo odundan miadı tes-
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Km zarfında ancak 103 150 kilosuna teslim ederek 
mütebakisini itadan imtina etmesi hasebiyle- zarar ve 
ziyan kendisine raci olacağı protestoname üe müte
ahhide tebliğ olunarak hariçten 124 347 kilo odun 
mubayaa edilmiş ve taahhüt fiyatı ile mubayaa fiya
tı arasındaki farktan mütehassıl 236 400 kuruşun tah
tı hükme aldırılması zımnında mahkemeye müracaat 
edilmesi lâzım gelirken aradan uzun müddet geçtik
ten sonra müteahhidin talebi üzerine hakem heyetine 
müracaatla farkı fiyattan mütevellit zarar ve ziyana 
mukabil ancak 99 132 kuruş 10 paranın müteahhit 
tarafından tesviyesi tahtı hükme aldırılmış ve bu yüz
den Hazine 137 267 kuruş mutazarrır olmuş olduğu 
müteahhidin matlubatı mütebakiyesirii muhtevi ita 
emrine merbut evrakı tahkikiyenin tetkikinden anla
şılıp ilâm hüküm ve kuvvetinde olan heyeti hakemli
ye kararma karşı vizeden imtina imkânı mevcut ol
madığına binaen emri İta Vize edilmekle beraber mü
teahhidin ita etmiş olduğu taahhütnameye emsali mu- • 
kavelenamelere derç edildiği veçhile kısmen veya ta
mamen ifayı taahhüt etmemesi halinde hariçten mu
bayaa edilecek odunun taahhüt fiyatına nazaran far
kı kendisinden veya kefilinden tahsil olunacağına da
ir bir fıkra derç olunmaması ve taahhüdatın ademî 
ifasından tevellüt edecek zarar ve -ziyanın kefil veya 
teminat akçası alınmak suretiyle temin kılınmaması 
ve protesto tarihinden hakeme müracaat zamanına 
kadar aradan hayli müddet mürur ettiği halde turu-
ku kanuniyeye tevessül edilmemesi yüzünden husule 
gelmiş olan zararı Hazinenin müsebbiplerine tazmi-
nen istiyfası hususu Müdafaai Milliye Vekâleti Ce-
Silesine ezbar edilmiştir. 

38. Kabil Sefareti Ataşemiliterliğine tayin edil
miş olan zata memurini hariciye misulhi harcırah ve 
yevmiye ve Afganistan hududuna dahil olduğu tarih
ten itibaren dahi ataşemJiliterlik maaş ve muhassesatı 
tahakkuk ettirilmiş ise de memurini hariciyeye mah
sus Harcırah Kanununun birinci maddesinin fıkrai 
ulâsmda «(Hariciye Nezareti tarafından memaliki ec-
nebiyeye tayin ve izam olunan memurini muvazzafa» 
denilmesi hasebiyle işbu kanun hasren Hariciye Ve
kâleti tarafından tayin ve izam olunan memurini ha
riciye için kabili tatbik olduğuna ve atik harcırah ka
rarnamesinin maaşata müteallik olup halen dahi ma-
battatblk olan hükmü mucibince mumaileyhin ata-
şemiliterlik maaş ve muhassesatına kesbi istihkak ede
bilmesi için Kabil'e muvassalah muktazji bulunduğuna 
binaen o baptaki ita emri vize edilmemiştir. 

39. Bern Sefareti Ataşemüheri iken tekaüde sevk 
edilmiş ve avdet harcırahı da saüfen arz olunan şe

kilde t abak l a ettirilmiş olan zata ait ita emri dahi 
aym sebeple iade kıhnmıştır. 

49. Sultanahmet Ahzı Asker Şubesinde mtlsaür 
liken Erzincan'da bulunan Üçüncü Ordu Müfettişliği 
Makineli Tüfek Mütehassıslığı mülhakhğma tayin ve 
izam edilmiş olan Yüzbaşı Hüseyin Hüsnü Efendi
nin hizmeti mezkûrenm münhal olmamasından naşi 
Ankara'ya iade ve buradan dahi İzmir Kuvayi Hava
iye Müfettişliği Makineli Tüfek Bölüğü Muallimli
ğine tayin olunduğuna ikinci memuriyetine alt har
cırahım muhtevi ita cimrinin tetfcikatı sırasında ıttıla 
hâsıl olarak ledelistifsar Levazımatı Umumiye Daire
sinden verilen cevapta Üçüncü Orda Müfettişliği ma-
kmeü tüfek mülhakhğma mahallince açıkta bulunan 
bir zatın tayin edilmiş ve (bundan muamelâtı zatiye-
nin haberdar kılınmamış olması hasebiyle mumailey
hin izam ve bilâhare iade kılındığı beyan olunmuş ise 
de hakkı tayin mahalline ait olduğu takdirde muma-
ileyhıin oradan sorulmaksızın taylin ve izam edilmesi 
ve bilâkis hakkı tayin vekâletin salâhiyeti dahilinde 
ise mahallince hilafı salâhiyet muamele ifası yüzün
den devlet namına fuzuK masraf yapılması yolsuz ol
duğundan ve bu işde mumaileyhin bir gûna sun'u 
taksiri olmamaktan naşı kesbi istihkak eylediği har
cırahının vize edilmemesi de şâyânı tecviz görülmedi
ğinden ita emrinin vize edilmesiyle beraber işbu yol
suzluğa sebep olanlar hakkında muktazi muamelenin 
ifası Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesine ezbar olun
muştur. 

41. 1340 senesi kadrosuna nazaran mekâtibi as
keriye mutemetliği lağvedildiği halde kadronun vakit 
ve zamaniyle mahaftûıe tebliğ edilmemesi hasebiyle 
8 Nisan 1340 tarihine kadar istihdam kılınmış olan 
mutemet için müteferrika tertibinden ecrimisil tahak
kuk ettirilmiş ise de mart muvakkat bütçesinin ikinci 
maddesinde devair kadrolarında yapılan tenzilât ve 
maaşattan icra kıhnan tenkihatın mart iptidasından 
muteber olacağı gösterilmesine ve mezkûr mutemet
lik kadro ile ilga edilmesine nazaran sejo&i haliye mar
tının duhulünden evvel neşrolunan muvakkat bütçe 
kanununun tebliğini müteakip mumaileyhin memuri
yetine ihayet verilmek lâzım gelirke böyle yapılma
yıp da Ankara'dan İstanbul'a yapılacak tebligat için 
otuz yedi günlük teehhürün esbabı mazeretten adde
dilmesi doğru görülemediğinden ifa ettirilen hiidemat 
mukabili ecrimisil müsebbiplerinden tahsil olunmak 
üzere o baptaki ita emri iade olunmuştur. 

42. Eskişehir'deki Kolordu için MİBî Ticaret Şir
ketinden mubayaa olunan zehairin mevaddı ecnebi-' 



yesi mukavelenamesi mucibince % 5'i tecavüz etme
mek lâzım gelirken muayene raporunda % 7 olduğu 
gösterilmiş ve sebkeden istizaha Kolordu muhasibi 
mesulMğünden verilen cevapta mevaddı ecnebiye 
% 4,5 olup iki buçuğu toz olduğu ve zehairi meb-
husenin ambarca hini tesellümünde mukavelename 
mucibince fazla bulunan % 2 tozun tenzili ile üst tara
fına ayniyat makbuzu verildiği beyan olunmuş ise de 
mevaddı ccnebiyenin % S t̂en fazla olmayacağı mu
kavelename ahkâmından ve toz dahi mevaddı ecnebi-
yeden bulunması hasebiyle zehairi mebhuse esasen 
kabul edilmemek lâzım geleceğinden katınazar tozlu 
olduğu halde vezn edilip tesellüm edilmiş iken mak
buzunun noksanına imlâ edilmiş olması da usulü he~ 
saniyeye mugayir ve suiistimale müsait olduğundan 
emri itanın vize edilmesinden imtina olunmakla be
raber Müdafaai Milliye Vekâleti OeMesinin de nazarı 
dikkati celp olunmuştur. 

43. Samsun Ahzı Asker Şubesine muktazi ekmek, 
et, zeytin tanesi, sadeyağ vesaire 10 Mart 1340 tarihin
de münakaşaya vaz olunarak ekmeğin beher kilosu 
12,5 kuruş ve sığır etinin 38 kuruş 30 para ve ko
yun etinin 58 kuruş 0 para ve zeytin tanesinin 32,5 
kuruş ve sadeyağın 131 kuruş olmak üzere talipleri uh
desinde takarrür ettirip askıya alınarak ihalei kafi
yesi icra olunacağı sırada şuabat ihtiyacatının fırka 
müteahhitleri vasıtasıyle temini hakkındaki Müdafaai 
Milliye Vekâleti Celilesinin tebliği umumisinden ba
hisle mezkûr şube ihtiyacatının da on beşinci fırka 
müteahhitleri vasıtasıyle tedarik olunacağı Amasya 
Kalem Riyasetinden bildirilmesi üzerine erzakı meb-
husu anhaya müteallik münakaşa kaidelerinin iptal 
edilmiş olduğu ve fakat fırka müteahhitlerinin şube 
iaşesinden istinkâf etmeleri hasebiyle tekrar münakaşa 
kttşadı ile ekmeğin beher kilosu evvelki münakaşa
dan 4,5 kuruş fazlasiyle 17 kuruşa ve sığır eltinin be
her kilosu 19 kuruş 10 para fazlasiyle 58 kuruşa ve 
koyun etinin beher kilosu 14 kuruş 10 para fazlasiyle 
73 kuruşa ve zeytin tanesinin 60 par» fazlasiyle 34 ku
ruşa ve sadeyağın 8 kuruş fazlasiyle 139 kuruşa iha
lesi icra olunmuş ve bu yüzden yalnız birinci tesel
lüme ait 6 175 liralık ita emrine merbut evrakı tahak-
kukiyeye göre 1 734 lira zararı Hazine husule gelmiş 
olduğu gibi 1340 senesi Muvazenei Umumiye Kanu
nunun on altıncı maddesi mucibince muayyen olan 
müddetlere riayet edilmeksizin münakaşanın 15 Ma
yıs 1340 tarihinde kuşat ve ihalei kafiyenin de 19 gün 
sonra yani 2 Haziran tarihinde icra edilmiş olması da 
muhalifi kanun bulunmuş olduğundan şube ihtiyaca-
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tının fırka müteahhitleri tarafından deruhte olun
masına intizar edilmeksizin birinci münakaşayı iptal 
ettirmek suretiyle Hazineyi ızrar etmiş olanlar hak
kında muameleli lâzıma ifası hususu vekâleti muşa-
rünileyhaya ve ikinci mukavelenamenin gayrı mute
ber addedilmesi lüzumu da Samsun murakıplığına ez-
bar kılınmıştır. 

44. Sınıfı sani kâtip bulunamamağından ve ted
viri maslahat icabatı zaruriyesinden naşi iki sınıfı sa
ni kâtibe bedel Divanı Temyizi Askerî Heyeti Temyi
zi Askerî Heyeti Temyiziye kalemine bir mülâzımsa-
rii tayin edilmiş olduğu vize için gönderilen ita emri
nin tetkikinden müsteban olup halbuki kadroda esas 
adet ve miktarı maaş olduğuna ve Divanı Temyizi As
kerî Heyeti Temyiziye kaleminde iki sınıf sani kâtip 
istihdamı kadro icabatından olarak vakıa bütçe ve 
kadrolardaki maaşat haddiazam olmak hasebiyle ma
fevk maaşını bir memuriyete madun rütbede bulunan 
birinin getirilmesinde beis olamazsa da bu suret adet 
ile mukayyet yani bir memuriyete mukabil bir şah
sın getirilmesiyle kâim olup iki memuriyetin cemi ile 
bir zata tefvizi halinde yekûn tahsisat dahilinde ol
sa bile kadronun adet itibariyle olan hükmü ihlâl 
edilmiş olacağına binaen mezkûr ita emri iade kı
lınmıştır. 

45. Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine mev
zu harcırah tahsisatının ademî kifayeti sebebiyle har
cırah istihkaklarının ileride tahsisat alındığı vakit ik
mal edilmek üzere şimdilik nısıf olarak tahakkuk et
tirilmesi hususunda Vekâleti müşarünileyhaca deruh
te! mesuliyet olunarak emri itaların vize edilmesi tek
lifinde bulunulmuş ise de Usulü Muhasebei Umumiye 
Kanununun yirminci maddesinde vekillerin kendileri
ne verilen tahsisattan fazla taahhütdat ve sarfiyatta 
bulunamayacakları mezkûr olmasına ve tahsisatın 
ademî kifayeti ihtimalinden naşi harcırah tahsisatının 
nısfının tenzili ile nısfı diğerinin emri itaya raptı 
halinde taahhüdattan bir kısmının karşılıksız kalacağı 
bedihi olup kanunu mezkûrun otuzuncu maddesinde 
ise Divanı Muhasebatça tahsisatın ademî kifayetin
den dolayı iade edilen ita emirleriyle tahsisat havale
namelerinin kabili tediye olmadığı musarrah bulunma
sına binaen bu meselede kavanin ve nizamat ve mu-
karrerata muhalefet ve ademî muhalefet hususundaki 
ihtilâfa kıyasen deruhtei mesuliyetle dahi vize mua
melesinin ifasına imkân olamayacağı vekâleti müşa-
rünileyhaya ezbar edilmekle beraber bu kabilden ola-v 

rak emri itaya rapt edilmiş olan harcırahlar da vize 
edilmemekte bulunmuştur. 
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46. Dördüncü kolordu kıtaatı muhtelifesi için 
muayyen müddetlerde verilmek ve arkası Kânunusa
ni 1340 gayesinde alınmak üzere dört kıta münakaşa 
kaimesiyle üç milyon beş yüz elli bir bin dört yüz 
kırk kilo 4 atap ihtiyat zabitamndan hasırcı çiftliği 
müsteciri Ekrem Beye 1 Teşrinisani 1339 tarihinde iha

le kılındıktan sonra münakaşa kaimlerine «hini muka
velede zammedilen» diye şerh verilecek 2 355 120 ki
lo hatap daha ilâve olunarak 5 866 560 kilo itibariyle 
mukavelename teati ve gayei teslimatın da münaka
şa şeraiti hilâfına Nisan 1340 olarak tespit edildiği 
gibi kolordu tarafından temin edilecek vagonlar vak
tinde tedarik ve ihzar olunamazsa müddeti teslimatın 
teehhür eden müddet kadar temdit edileceğine dair 
mukavelenameye bir madde ilâve edildiğine ve işbu 
maddeye istinaden nakliyat havalenamesi mevcut ol
maması sebebiyle müddeti teslim temdit edile edile ha
len dahi odunların tamamı teslim edilememiş olduğu
na müteahhidin matlubuna müteallik ita emri müna
sebetiyle ıttıla hâsıl olmuştur. Şeraiti mahsusasına tev
fikan icra kılınan münakaşa neticesinde herhangi bir 
ihtiyacın talibine ihalesi katîyesinin icrasiyle akit ta
mam olup mukavelename tanzimi ise akti vakiin usu
len tevsikinden ibaret bulunmasıyle mukavelename
nin tahriri esnasında şeraiti münakaşa hilâfında ah
kâm derci bittabi muteber olamayacağı gibi mukave
lenamenin şeraiti münakaşaya mugayir olarak tanzimi 
suretiyle münakaşa netayici de ihlâl edilmiş olduğun
dan alınan eşya bedelinin bu mukavelenameye istina
den tesviyesi mümkün olamayıp muamelei vakıa pa
zarlık mahiyetini iktisap etmiş okluğuna ve gerçi pa
zarlık ile vukubulan mubayaatta piyasa fiyatının na
zarı itibarda tutulması icap ederse de velev netayici 
muhalifi kanun olsa da ciheti askeriye ile müteahhit 
arasında bir fiyat takarrür ettirilmiş ve dairesince 
şeraiti münakaşanın mukavelenameye yanlış derci bu 
fiyatın tebeddülünü icap edememek tabiî bulunmuş 
olduğuna mebni tesellüm olunan odunlar bedelinin 
mezkûr fiyat üzerinden tesviyesi iktiza edip ancak 
muamelei vakıa ahkâmı mevzuaya mugayir olduktan 
başka kış ihtiyacı için münakaşaya konulmuş ve müd
deti teslimi de ona göre tayin kılınmış olan odunun 
ertesi seneye sirayet edecek derecede miktarının tezyit 
ve müddetinin tenviri suretiyle kış piyasasına göre ta
karrür eden bedel üzerinden yaz mevsiminde muba-
yaat icrasına mesağ göstermek suretiyle zararı hazine 
vukuuna da sebebiyet verilmiş olduğundan failleri 
hakkında takibatı kanuniye icrası hususu MUdafaai 
Milliye Vekâleti Celilerine yazılmıştır. 

47. Efrat misafirhanesinde misafir süvari kay
makamlarından bir zatin yine açıkta kahnak üzere 
terfi ettirildiği maaşına ait ita emrinin tetkiki müla-
besesiyle tezahür ederek bu bapta izahat vermek üze
re bir memurun izamı hakkında sebk eden işara ce
vaben MUdafaai Milliye Vekâleti Celilerinden varit 
olan tezkerede bermucibi kanun müddeti asgariyi ik
mal edenlerden iktidar ehliyeti musaddak olanlar ter-
fie kesbi istihkak edip öteden beri ittihaz edilmiş olan 
esasata tevfikan vekâletten her rütbenin terfi derece
si neşredilerek buna göre terfi defterleri tanzim olun
makta ve sırf münhalâta göre terfi yapılabilmesi Mec
lisi Âliye takdim edilmiş olan terfii rütbe kanununun 
kabulüne mütevekkıf olduğu gibi esasen kadro faz
lası zabıtanın mevcudiyeti Meclisi Âlice malum bu
lunmakla terfi istihkakları tebeyyün edenlerin hukuku 
müktesebesine mani olmak vekâletin salâhiyeti hari
cinde bulunduğu dermeyan edilmiş ise de ordunun ha
li hazere rücuu münasebetiyle hadis öten ahvali fev
kalâde istisna edilince erkân ve ümera ve zabıta
nın kadro haricine çıkarılması sayam taltif olma
yacak vaziyette bulunmalarına mütevekkıf ohıp mi
ri mumaileyh ise ordunun haîi hazere rücuundan son
ra kadroda ipka ve Kuleli İdadisi Askerî terbiye! be
deniye muallimliğine tayin olunduktan sonra staj 
görmek üzere kıtaya memur edilmiş ve bilâhara açı
ğa çıkarılmış olduğundan kaetî nazar memurini mül
kiye ve askeriye için kadro esası kabul ed'ihneye kad
ro dahili memurinin terfi ve terakkilerimde münhal 
vukuuna intizar mecburiyeeti kanuniye halini ikti
sap etmiş iken açıkta bulunanların yine açıkta kal
mak üzere terfii rütbelerinin ademi cevazı evlevi-
yetîe sabit olacağına binaen mezkûr ita emri iade 
kılınmıştır. 

48. Üçüncü Kolordu hayvanatı için bir müteah
hit ile 30 Temmuz 1340 tarihinden aktolunan muka
velename mucibince 750 000 kilo arpamın beher ay 
yetmiş beş Mn kilo olmak ve beher kilosu yedi ku
ruştan hesap edilmek üzere on ayda teslim edilece
ği meşrut olduğu halde şehri Ağustos zarfında .pa
zarlık suretiyle ve beher kilosu iki kuruş fazüasiyle 
dokuzar kuruştan 1 165 kilo arpa mubayaa edildi
ği vize için gönderilmiş olan ita emirlerimin tetki
kinden anlaşılarak sebebi İstizah edildikte mukave
lenamede bir aylık miktar aksamı muhtelifeye inkı
sam ettirilmemiş ve mukavelenamede 31 Ağustos 1340 
tarihinden evvel müteahhidi ifayi taahhüde davet 
edecek bir kayıt ve şart dahi bulunmamış olduğu 
gibi mukavelenamedeki fiyat piyasa fiyatı olmadı-
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ğından ve müteahhit ay nihayetinden evvel teslima
tın serbest bulunmasını nazarı dikkate alarak fiyateı 
bu derece tenzil ettiğinden ve böyle muazzam bir 
iş için bir müddeti istihzariye lâzım olduğundan ba
histe ita emirlerinin vize edilmesi cevabı verilnıiş 
ise de mezkûr mukavelenamenin üçüncü maddesin
de «Tarihi ihaleden biMtibar beher ay» diye muhar
rer olup teslimatın ayın evvel veya vasat veya nihaye
tinde vâki olacağı noktasından mutlak olmakla be
raber ay nihayetinde verileceği de musarrah olma
masına ve isühzarat için bir müddet lâzım idliyse 
mukavelenameye o bapta bir şart ilâvesi jmümkün 
bulunmasından kaetı nazar müteahhidi bili ihliya-
catı yevmiyede olup mukavele aktlnde maksat da
hi şu ihtiyacına temini bulunmasına mebni muka
velename veçhile beher ay için itası mecburiyetin
de olduğu arpanın aylara taksimi suretiyle müteah
hitten talep ve alız olunması mümkün İken hakkı 
kanuninin istimal edilmemesi doğru görülemediğin
den mukavelenamenin maddei mahsusası veçhile 
pazarlık suretiyle mubayaadan mütehassıl farkı fiyat 
müteahhidin repozite akçasından tevkif edilmesi
ne taliken ita emirleri iade ve keyfiyetten Müdafaa! 
Milliye Vekâleti Celilesi de haberdar edilmiş idi. Ve
kâleti Müşarünileyhadaıa cevaben varit oOan tezke
rede mukavelenamedeki «îhalei katiyet tarihinden 
bilitibar beher ay» tabiri teslimatın aynı evvel veya 
vasat veya nihayeti gibi bir cüzünde vâki olacağı nok
tasından mutlak olmakla mukavelenamemin teatisine 
müsadif ay nihayet bulmadıkça müteahhidim ifayi 
taahhüde icbar edilemeyeceği ve bu sebeple ay için
de hariçten vukubulam arpa mubayaasından mütehas
sıl farkı fiyatın müteahhidin depozitosundan ahz 
ve istiyfası cihetine gidilmek mümkün olamayıp 
böyle bir hal karşısında müteahhidin mahkemeye in-
deîmüracaa istihsali hüküm ve karar edebilmeleri ta
biî bulunduğuna bintaen ita emrinin vize edilmesi 
lüzumu dermeyan olunmuş ve hükmü mukavele bu 
sureti telâkkiye mütehammili olarak Divanın evvelki 
noktai nazarı dairesinde müdafaa edilmedikçe mah
kemeyle müracaat hallinde dahi Hükümet lehine is
tihsali karar edilemeyeceği muhtemel bulunmasınla 
göre ita emirleri vize ettirilmekle beraber mezkûr 
mukavelename maddesinin berminval muharrer su
ret ve tarzda tahrir ve tespit edilmiş olması arpa 
ihtiyacatınınkısmen hariçten tedariki ve binnetice 
zararı Hazineyi müeddi olmuk buîuinduğusııdan naşi 
badema tanzim olunacak mukavelenamede icap eden 
kuynt ve şurutun her türlü ihtilâfı mani sureti sari* 

hada derei esbabının temin edilmesi Vekâleti Müşa-
rüniSeyhaya işar olunmuştur. 

49, 1340 senesi Muvazenesi iktisabı kanuniyet 
ctmenslş ve bittabi tahsisat gayrî mevcut bulunmuş 
olduğu halde dördüncü kolordu ihtiyacatı için bir 
milyon beş yüz bin kilo arpa münakaşaya vazohına-
rak vagon ücreti kolorduya ait olmak ve 1 Mart sene 
1340 tarihinden 15 Temmuz 1340 tarihine kadar tes
lim ve ikmal edilmek üzere 22 Kânunusani sene 1340 
tarihinde iki müteahhide ihale olunduğu ve nakliyat 
havalenamesinin kifayetsizîiği hasebiyle müteahhit
lere va«;on verikmemesli sebebiyle teslimatın teeh
hür eylediği ve mukave&ıname mucibince bu hu
sus için bir hâkem heyeti teşkil olunarak vagon 
ücretleri müteahhide tahmil edilmek suretiyle müd
deti teslimin Teşrinisani 1340 gayesine kadar tem
dit olunduğu işbu tahkimnameye istinaden teslim 
edilmiş olan 14 670 kilo arpa bedelini muhtevi ita 
emrinin tetkikinden müsteban olmuştur. 1340 se
nesi bütçesi ve tahsisatı kabul edilmeksizin sennei 
mezkûre ihtiyacatı için münakaşa icrası ve mu
kavele akti Usııîu Muhasebei Umumiye Kanunu ah
kâmına sarihan muhalif olduğu gibi ihalei evveli-
yenim krasiyle askıya alındıktan sonra ihalei 'kati
ye günü ilk lâakaî % 3 noksaniyle teklif edilmek ica-
bateı nizamiyeden iken ancak % 1 nispetinde vuku-
buüan ilk teklif kabul ile münakaşa kuşat edlhnıiş ol
duğundan sureti taahhüdü kanuna ve tarzı icrası 
nizama muhalif olan mevzubahis münakaşa ve ma
ka veknin hükümsüz addi zarusi olduğu cihette ati-
yen buna istinaden mal tesellümü caiz olamayıp 
•aracak tesellüm olunan miktarın pazarlıkla alınmış 
addi icap ederse de bedeli 1 500 küsur liraya baliğ 
ve pazarlıkla mubayaa haddimi mütecaviz olmaktan 
naşi muameiei vakıanın bu noktadan dahi kabulüne 
imkân görülemediğinden ita emri vize edilmemiş ol
duğu gibi muameiei vakıada kanun ve nizama mu
halefetten başka mevsimden mevsime münakaşaya 
vaz edilmekte olan bu kabil hububatın en pahalı bir 
mevsimde hem de mühim miktarda olmak üzere mü
nâkaşaya vazı ve ikinci teslim zamanının hitamına 
kadar arpanın tesellümü çaresi teharri edilmeyip hi
tamı mukaveleden otuz beş gün sonra mevsimi hasat 
hululü ile arpa fiyatı adeta nısıf dereceye tenezzül 
ettikten sonra tahkim cihetine gidilmesi gibi idari 
yolsuzluklar da vukua getirilmiş olmasından naşi tah
kikatı muktaziye bilicra müsebbipleri hakkında ta
kibatı kanuniyede bulunulması hususu da Müdafaai 
Milliye Vekâleti Celilesine ezbar kılınmıştır. 



50. Dersaadet tevkifhanei askerî icmalinde mi
safir tabip mirliva Süleyman Numan Paşa'mn uhte-
sinde Tıp Fakültesi muallimliği dahi mevcut olduğu 
ve halbuki sıhhiye zabitamnın vakti hazerde ciheti 
mülkiyede sureti istihdamlarını mütezammın 25 şu
bat 1325 tarihli nizamnamenin birinci maddesine gö
re istihdamianna Müdafaai Milliye Vekâletince me
zuniyet ita olunacak mülkiye memuriyetleri meya-
mnda tıp fakültesinde bilisale muallimlik veyahut 
muallim muavinliğinin dahil ve mezkûr nizamname
nin üçüncü maddesinde dahi zabıtanı sıhhiyeden me
muriyeti mülkiyeye tayin olunacakların tarihi tayin
lerinden bilitibar bilâmuhassesat kadro haricine çı
karılacakları mezkûr bulunmasına binaen müşa
rünileyhe açık maaşı olarak tahakkuk ettirilmiş olan 
mebaliği muhtevi ita emri vize edilmemiştir. 

51. Bern Sefaretinde ateşenıiliter iken tekaüdü 
icra kılınmış olan zatın maaile avdet harcırahının 
memurini hariciyeye mahsus olan harcırah kanunu
na tevfikan hesap ve tesviye edilmek istenildiği o 
baptaki ita emrinin tetkikinden müsteban olup hal
buki mezkûr kararname, birinci maddesindeki sara
hat veçhile Hariciye Vekâletince tayin kılınacak me
murine mahsus olup Ateşemiliterier ise Müdafaai 
Milliye Vekâletince tayin edilmekte bulunmasına bi
naen mezkûr harcırahın mülkiye harcırah kararna
mesine tevfikan hesap olunması zımmında salifülarz 
ita emri iade kılınmıştır. 

52* Ciheti askeriyece makabline şamil olmak 
üzere terfiat icra edilmekte olduğuna vize münase
betiyle ıttıla hasıl olup, halbuki elyevm hükmü mer'i 
bulunan idarei askeriye nizamnamesinin mevaddı 
mahsusasında zabitan maaşatmın tarihi nasıplann-
dan itibaren hesap ve itası lâzım geleceği ve emri nas
bin da tarihi tasdikten muteber olacağı tasrih edil
diği gibi, maaşat hizmeti memuriyetin ifasına mu
kabil tesviye edilmekte ve terfiatın makabline işmali 
ifa edilmemiş bir hizmete ait farkı muhassesatın ita
sı demek olduğuna binaen bu kabil terfilerde» müte
vellit farkı maaşatı muhtevi ita emirlerinin vize edil
mesinden imtina olunmuştur. 

53. imar Vekâleti merkez devairinde evrak 
muakkipliği namiyîe ve ücreti şehriye ile mumur is
tihdam edildiği gibi, İstanbul Mıntıkası Müdüriye
tinde istihdam edilen hademe ücuratının da muvak
katen istihdam edilecek memurin ve müstahdemin 
ticuratma muhtes fasıldan tesviye edilmek istenildiği 
vize edihnek üzere gönderilen ita emirlerinin tetki
kinden anlaşılmıştır. İmar ve İskân Kanununun ye-
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I dinci maddesinde maaş ve masrafları mübadele ve 
I tmar ve îskân masarifi umumiyesi faslından veril-
I mek üzere lüzumu kadar mütehassıslar celp ve istih-
I damma ve indeihace bu bapta tetkikai icrası için 
I icap eden maallere memurini mahsusa izamına ve hi-
I dematı muvakkate için lüzum görüldükçe ücretli me-
I mur istihdamına Mübadele ve İmar ve İskân Vekâle-
I ti selâhiyettardır denilmiş ise de maddede dahi sara-
I haten zikrolunduğu üzere işbu salâhiyetin hidematı 

muvakkateye ait olacağı bedilıî ve bütçede muayyen 
I hidemata hidematı muvakkate demlemeyeceği de ta

biî bulunmasına ve bütçe dahilindeki hidematı daime 
için muvakkat memur istihdamı kadroyu tevsi şekil 

j ve mahiyetinde olmasına binaen vize muamelesi icra 
I olunmamıştır. 

54. Adana Ziraat Mektebi Hesap Memuru Va
hit Efendinin; mektepçe iaşe edilmesinden naşi maka
mı defterdarı nezdinde takibi muamele için şehre in
diği günler zarfında yemek parası namı ile yüz elli
şer kuruş tesviye olunduğu ve mektep mahsulatının 
furuhtu ile esmanının hilafı salâhiyet mektep ihtiya-
catına sarf edildiği vize için gönderilen ita emirleri
nin tetkikinden anlaşılmıştır. Mumaileyhin mektepçe 

I iaşesine mesağı kanunî mevcut olup olmadığı esasen 
I şayanı tetkik olmakla beraber harcırah kararname

sinin 9 ncu maddesinin bir fıkrasında şehir ve ka
saba dahil ve haricinde bilâ beytutet merkezî memu
riyetine avdet kabil olacak mahallerde ifayı vazife 
için izam edilen memurini mukimeden gittikleri ma
halde yalnız öğle veya akşam taamı zamanını ge
çirmelerini icabedenlere bir sülüs yevmiye ve hem 
öğle, hem de akşam taamı zamanlarını geçirmelerim 
icabedenlere iki sülüs yevmiye ve gece kalmaları ica
bedenlere tam" yevmiye verileceği tasrih edilmek su
retiyle bedeli iaşenin her yemek için sülüs yevmiye 
nispetinde olması esası kabul edilmiş olduğundan yev
miye hakkında bu esas dairesinde muamele fası ve 
mahsulat esmanının mal sandığına yatırılmaksızın 
mektep masarifine sarfı meselesine gelince bu mua
mele hilafı salâhiyet ifa edilmiş bariz bir yolsuzluk 
olup, failleri hakkında takibatı mukteziyede bulunul
ması istilzam ederse de mebaliği mezbureden mek
tep ihtiyacatı için bütçedeki tertibi mahsusunda mün-
deriç tahsisat dairesinde ve ahkâmı kanuniyeye mu
vafık olarak ifa olunan hidematı umumiye mukabi
linde vuku bulan sarfiyatın ademi kabulünü mucip 
olamayacağından sarfiyatı mezkûreyi havi ita emir
lerinin vize edilmesiyle beraber salifülarz yolsuzluk 
hakkında tahkikat ve takibatı muktaziyede bulunul-



masının Maliye Vekâleti CeiUesine ezban tezekkür 
edilerek icabı ifa kılınmıştır. 

55. Hayvanatı muzırranm itlafı hakkındaki Ka
nonun tatbiki ve çekirge menatıkmm tathiri hususa-
tının temini için Ziraat Vekâleti bütçesine orman 
işletme ve ıslâhat masarifiyîe tevsii ziraat için ziraî 
takviye masrafı ve Ankara Ziraat Çiftliği isümllâk be
deli namüyüe mevzu fasla mahsustan yirmi bin lira
nın sarfına Heyeti Vefciîece karar verilmiş ise de hay
vanatı muzırranm itlafı ve çegirgelerin imhası için 
343 ncü fasla tahsisat vazedilmiş ve fasih mahsusa 
mevzu tahsisatım nerelere sıarfedıilecegi ise faslın un
vanında sarühaiî mezkûr bulunmuş ve faslı mahsu
sun sureti sarfına dair Heyeti Vekilece tanzim olu
nan talimatname mucibince mezkûr fasıMan icrayı 
sarfiyat hususunda Heyeti VekıHenüm haiz olduğu sa
lâhiyet unvanı fasîın tahammül ve taallûk edeceği 
hususala şamil olmak lâzım geSlp, aksini tasavvur 
fasıldan fasla nakli mulıassesaıt demek olarak bu 
ise bir kanısmı mahsus İle müınldnülkra cîıacağı be-
dihî görülmüş oPmasına binaen karan mezkûre tev
fikan tahakkuk ettirilecek masssdfi •muMovi ita e » 
terinin vizesi kabil olamayacağı Başvekâleti CeEfcye 
ezbar kılınmıştır. 

56.- Zeytinlere anz olan • sineklerim ülâfı İçin fas
lı mahsusa mahsubein tanzim edilmiş cinin sıvana &1-
mühaberli bütçede 'hayvanatı IBUZÜIS itlafı içiıa ayn 
bir fasıl mevcut Olmaktan ıssşi vize edıilkîiercıiştîr. 

Seyri Sefaira Müdüriyeti Umum'iyeai 
57. Muvazenei Umumiye Kamsnıunun 16 ncı 

maddesi ınuci'bince bedeli bin lirayı tecavüz edecek le
vazımla münakaşaya vazedilmesi muktazı olduğu 
haüıle Cumhuriyet Vapuru KîimaraTarımsî teftişi için 
pazarlık suretiyle tedarik edilmiş ve bedeli 2 613 li
raya baliğ olmuş olan eşyaya ait ita emri vize edil
memiş Lir. 

58. Gece nöbetinde kalmakta olan memurin için 
mubayaa edikıiş olan iki çift mercan terliği ile birer 
adet baştarağı ve elbise fırçasının idare masariffflnldaa 
•adda mümkün görülememekten naşi mezkûr masrafı 
muhtevi ita emri vize edilmemiştir. 

59. İdare namına mubayaa olunan Marmara Va
purunun ferağ pulu bedeMni muhtevi ita emri Rüsu
mat Müdüriyeti Umumıiyesimce mubayaa,edilmiş olan 
motorbot ferağ pulu hakkımdaki esbabı mucibe ile 
iade kılmmıştır. 

Asker! Fabrikalar 
60. Tapa ve Zeytinburnu ve Defterdar Fabrika-

Jbrınro devrine memur edilen zevatın masarifi zaru-
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I riycleri namiyle yüz altmış lira on kuruşu muhtevi 
I o!arak tanzim edilmiş oîaın ita emirlerine merbut ev-
I rakı tahakkukiyemn tetkikinden mezkûr fabrikala-
I i in devir muamelâtı ile iştigal etmek üzere kadroda 
I devir nıamıiyle bir heyet mevcut olduğu hakle bu he-
I yet haricinde bir kısım memurinin dahi devir iş!e-
I riyüe iştigal ettirildiği ve masarifi vakıanın da mumai-
I Şeyhime ait olduğu anlaşılmış ve bu sureti muamele 
I kadro fevkimde memur istihdamı demek olarak gay-
I ri caiz bulunmuş olmakla mezkûr ita emirleri vize edil-
I memişfcir. 

Vekili Aidi Tarafından Deruiıtei Mesuliyet Edilmesi 
I Üzerine Vize Olunan Muamelât 
I Maliye Vekâleti 

I 61. Tetkiki hesap heyetlerinin vazaifi esasiyesi 
ile sureti teşekkülü hakkında Maliye Vekâleti Ceîile-

I since tanzim ve Heyeti Vekilece de tasdik kılınmış 
I olan 14 Mayıs 1340 tarihli talimatnamenin dördün-
I cü maddesinde (Memurin ve mazulin ve mütekaidin-

efen tetkiki hesaba memur edilecek oîanîarın muhas-
sas maaştan kat olunur. Tetkiki hesap için memurin 
ve mazu'ine şehrî verilecek mebaüğden eski memuri
yetlerine muhassas maaşlarına tekabül edem miktarı 
B .^ .Ş ve mütebakisi ücıret ad ve hitamı vazifede mü-
tekaMin'n maaşı feci e ve mazüÜm ve memurinıiin maa
şı snb?kfenna ve millikti hizmetlerine göre haktaruı-
da muamele olarnır. Amcak bu heyetlerim umuru he-
sab'yesmin cem ve teîfiid ve muhaberat ve muamelâ
tımın tsmzim ve İcrası veya mesailerimin tetkik ve tef
tişi mr&sadlyfc Maliye Vekâletiniee Hazine memu
rini maliyesinden istihdam olunacaklar işbu mad
denin ikimci fıkrası ahkâmından müsteesnadırlar. 
Bunlara vazifei munzamıma için verilecek ücretin ta
yin miktarı Maliye Vekâletime aittir.» denilmiş ise de 
memurin ve mazulîne şehrî verilecek mebaliğden eski 
memuriyetlerine muhassas maaşlanna tekabül eden 
miktarııun maaş ve mütebakisinin ücret addedilerek 
aidatı tekaüdıiyeye tabi tutulması ve mumaHeyhffimin 
komisyonlarda ifayı vazife ettikleri müddetin maaş
lı memuriyet gibi müddeti hizmetlerine zammolunma-
sı içlin bir kanunu mahsus istihsali muktazi görül
mekle beraber ücuratı mebhusuamhanm bir miktarı 
maaş İtibar olunduğu takdirde harcırahım da maaş 
İtibar olunan miktara göre tesviyesi ciheti iltizam 
olunmak tabiî olup halbuki harcırah karamıameslilnün 
yirmi yedind maddesinde ücreti şehrflyefli memurînin 
harcırahlarının miktarı ücretleri itibariyle harcıraha 
müstahak olacaktan mezkûr olduğundan bu cihetin 
de nazan dikkate alızı ve heyeti mezkûre umuru he-
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sabiyesinin cem ve telfiki ve muhaberat ve muame
lâtının tanzim ve icrası veya mesaîlerinin tetkik ve 
teftişi maksadıiyle memurînıi hazineden istihdam ohı-
nacaklara işbu vazifei munzamına için verilecek 
ücurata gelince işbu muamelât hazine memurini ma-
(iyesinin vazifei asliyeleri meyanına ithal ediMüği 
takdirde maaşlarından başka ücrete müstahak olma-
ımıalan icap edıip vazifei munzamıma olarak tev
dii halinde dahi senelerce devam edecek böyle hiz
metin saati mesaî haricinde memurini daime tara
fından ifasına imkân görülemediği gibi bu baptaki 
teftişatm da maliye müfettişlerinin cümlei vazaıiffin-
den buhmnıuş olduğundan bahisle sebk eden işara 
cevaben Maliye Vekâleti Celilesimıden varit olan tez
kerede tetkiki hesap vazafflfiniin ne kadar müddet de
vam edeceği matan olmadığı ve memurin ve mazulîn-
den bu vazifede istihdam olunacakların iki seneden 
fazla devam edecek hizmetlerinin Mülkîye Tekaüt 
Kanunu mucibince müddeti tekaüde nısıf olarak da
hili hesap edilmesi mağduriyetlerini intaç edecekleri 
cihetle tahriri müsakkafat heyetleriyle evvelce usulü 
muhasebe muallimlerinde kabul olunan esasata tevfi
kan memurin ve mazulînden olanların maaş sabıkları
nın muadili % 12 aidatı tekaüdiyeye tabi tutulmuş ve 
bütçeye mevzu tahsisatın suret ve miktarı istimali
nin tayini vekâlete ait olup heyeti mezkûreye daha 
az miktarda ücret tayin olunduğu takdirde bu külfet
li işi niyete salih memur buhınamıyacağı cihetle ih
tiyaçlarının temin ve tatminine kâfi ücret takdir edil
mekle beraber tayin olunan işbu ücretin maaşı sa
bıkları muadilinin maaş addedilmemesi halinde her 
birine ücreti muayyene üzerinden külliyetli miktarda 
harcırah itası icap ederek tahsisatı hazıra ise buna 
müsait olmadığından harcırahlarının ücretlerinden 
maaş addolunan miktara göre hesap edilmesi mu-
vafıkı hal ve maslahat görülmüş olduğu gibi tetkiki 
hesap heyetlerinin takibi muamelât ve muhaberatı 
kesiresiınin ifası ve tetkik heyetlerinden gelecek ra
porlar bile hesasbatm cem ve telfiki gibi başh başına 
mühim ve külfetli olan işleri ifa edecek halde bir 
masa teşkilâtı mevcut olmadığından ve böyle mu
vakkat işler için kadroya daimi memur ithali de 
esasen muvafık bulunmadığından vazaifi mebhuse-
miin kısmen memurînıi mevcude ve kısmen hariçten alı
nacak memurîni muvakkate ile tedviri ve işbu vazaifi 
munzammadan dolayı mumaileyhinle ücreti maktua 
veya yevmiye itası labüt bulunmuş olduğunun izahı 
İle bu mebhasde muıgayereti kanuniye değil menaf ii 
hazine olduğu cihetle deruhte! mesuliyet dahi edil-
mjş olduğu bildirilmiş ohnasma binaen bu bapta 

tanzim olunacak ita emirleri ile tahsisat havalename
lerinin Vize edümesı bittezekkür murakıplara tebliğ 
edinmiştik 

62. 15 Eylül 1329 tarihli tahriri müsakkafat 
Nizamnamesinin seksen beşindi maddesinde (bilfiil 
hükümette müstahdem bulunan merkez komisyonu 
reis ve azası ayrıca maaş aJamıyaeak ve hizmeti hü
kümette olmayan azayı saire hazır bulundukları her 
içtima için yüz kuruş ahz eyliyecektir) denilmesine 
binaen mezkûr komisyonu teşkil eden zevatın memu
rinden olanlarına ücret verilmemesi ve memurinden 
olmayanlara verilecek ücuratın da haddi nizamîsin
den fazla bulunmaması lâzım geldiği halde azayı 
nmımalileyhünin vazaifi asliye ve meşguliyeti kesirele-
ri içtimaa devama mani olarak evrakı müterakime-
nin tetkik ve karara raptı kabil olamamaktan naşi 
hazinenin her gün zarara maruz kalmaması için ko
misyonunun saati mesaî haricinde içtima ettirilerek 
bir an evvel ikmali mesaî ettirilmesi düşünülmüş ve 
nnımaîleyhime saati mesaî haricinde içtimaları dola-
yitsiyle ücret itası hususunda deruhtei mesuliyet edfll-
ınıiş olduğu Maliye Vekâleti Celılesinden ezbar kıhn-
nuştır. 

Gerçi mezkûr nizamnamede memurindien öSan reis 
ve azaya bir şey verilmemesi ve memurinden olma
yan azaya da yüz kuruş hakkı huzur ita olunması 
Niusamah bulunmuş ise de sarahati mezkûre daire
sinde komisyonlar teşkili mümkün olamadığı takdir
de nizamnamenin tadiline kadar islerin teehhürden 
ve binnetice hazinenin zarardan vikayesi için ittihaz 
tedabire vekâletin salahiyeti olup olamayacağı keyfi
yeti muhilli içtihat görülerek vekâleti müşaırüniiey-
ıhamn deruhte eylediği mesuliyetin kabulü ile gelecek 
ita emirlerinin vize edilmesi tensip Olunmuştur. 

63. Maliye tatbikat mektebi kitabet vazifesini 
Slâvei memuriyet suretiyle ifa eden memurin müdi-
riyeti ketebesinden bir zata işbu vazifei munzamma
dan dolayı şehrî bin beş yüz kuruş ücret verilmesi 
bir memura iki yerden maaş itası manasım tazammum 
ettiği cihetle vize muamelesinden imtina olunması üze
rine mumaileyhe ücret itası iki yerden maaş almak 
sekimde telâkki edemeyeceği gibi bini beş yüz kuruş 
ücrette hariçten memur tedarikine de imkân olama
yacağından bahisle Maliye Vekâletince deruhtei me
suliyet edilmiş olmasına mebnti emri ita vize ohın-
rouştur,j 

64. Tahriri Müsakkafat azafaklanna mazulîn ve-
sair suretle kadro harici kalan memurin meyanından 
tayin kılınanların memurini muvazzaf adan addiyle 
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isîihdsnîlan müddetlnce alacakları ücuratı şehriyeden 
son memuriyetleri maaşına müsavi kısmının maaş İti
bar edilmesi ve ona göre tevkifat icra ve harcırah ita
sı 1 Temanız 1339 tarihlü 'Heyeti Vekile kararı İktiza
sından bulunduğu cihetle Denizli Tahrir ve Tahdit 
Azalsğina tayin olunan zata da kararı mezkûr daire
sinde muamele ifa edildiğine vize münasebetiyle ıttıla 
hası! olmuş ve kararı maruz tetkiki hesaba! heyet
leri ücuratı hakkında arz olunan esbaba binaen mu
halifi kanun bulunmuş olduğu cihetle vizeden İmtina 
olunmuş ise de Maliye Vekâleti Celilesince deruhtei 
mesuliyet edilmiş olmaktan naşi Vize muamelesi ifa 
edilmiştir. 

*65. Varidatı Umumiye aklammdaki müterakim 
işlerin intacı için saati mesai haricinde çalışan efen
dilere (190) lira ikramiye itası tensip olunmuş ise de 
mümasili hakkında dermeyan olunan esbabı mucibe 
ile mezkûr ikramiyeyi muhtevi ita emri Sade edilmiş ve 
fakat Maliye Vekâleti Celilesince deruhtei mesuliyet 
edilmesi hesabiyle vize muamelesi ifa olunmuştur. 

Dahliye Vekâleti 
66. Saati mesaî haricinde çalıştırılan İdare! Umu-

raı&yei Vilâyat Kaleminden altı efendiye müteferrike 
tertibine mahsuben verilmek istenen ikramiyeyi muh
tevi ita emrinin mukaddemede arz olunan esbaba bi
naen iadesi üzerine Dahiliye Vekâleti Celilesince de
ruhtei mesuliyet edilmiş olması hasebiyle vize mua
melesi ifa olunmuştur. 

€7. 1340 kadrosunda vali ve kaymakamların adet
leri ve imik tan maaşları tespit edilmiş olduğu halde 
vize edilmek üzere gönderilmiş' olan havalenameler
de 'Sinı'f'arına nazaran adetleri kadroya tevafuk! etme
diği anlaşılarak sebebi Iedelistizah bütçede muhassas 
miktarı tecavüz etmemek şartiyle valilere ve kayma
kamlara verilecek maaşat 'miktarının tayininde Dahi
liye Vekâletinin serbest 'bırakılması teklifini mutazam-
mın olup heyeti umumiyecc de karini tasvip oîmuş 
olan Kastamonu Mebusu Besim Beyin takriri ile Mu-
vazenei Maliye Encümeninin mazbatası mucibince 
muamele icra edilmekte olmasından mütevellit bulun
duğu izah edilmiş ise de takririn tarihi 1338 ve maz
batanın tarihi de 1339 senelerine müsadif olup muva
zene kananlarının ve teferruatından bulunan kadro
ların hükmü ise bir seneye mahsus olmakla hilâfına 
sarahat olmadıkça alîkâmı senini atiyeye sari olama
yacağı derkâr bulunduğuna binaen mezkûr havalena
melerin vizesinden imtina edilmiş idi. 

Mezkûr mazbata ve takrire istinaden öteden beri 
tatbik edilmekte olan usulün halen tadili umuru ida

reyi sektedar edeceğinden naşi tahsisat yekûnunu teca
vüz etmemek üzere miktarı maaş hususunda vekâle
tin muhafazai serbestisi lüzumu müdafaa edilerek 
deruhtei mesuliyet edilmiş olmakla vize muamelesi 
ifa olunmuştur. 

Maarif Vekâleti 
68. Maarif Vekâleti Müsteşarlığına tayin kılınan 

Köprülü Zade Fuat Beyin Darülfünun Edebiyat Fa
kültesi Reisliği ile Türk Tarihi dinîsi müderrisliğinin 
uhtesinde ipka ve kendisi mezun addolunarak maa
şının tesviyesine devam olunduğu vize edilmek üzere 
gönderilen ita emirlerinin tetkikinden anlaşılarak 1325 
senesi Muvazene! Umumiye Kanununun 35 nci mad
desi mucibince memuriyetle muallimliğin şahsı va
hitte içtimai için muallimliğin bilfiil ifası meşrut bu
lunmuş olmasına ve bir memura memuriyeti uhde
sinde kalmak üzere mezuniyet verilebilmesi kanun ile 
muayyen ve mahdut esbaba münhasır olup mahza bir 
memuriyeti daimeye tayin için mezuniyet ita oluna
bileceğine dair mesağı kanunî olmamasına ve esasen 
memuriyet ile muallimliğin içtimaını tecviz eden 
maddei mebhusenin sebebi vaz'ı alelıtlak mekteplerde 
ders okutulmasını temine matuf olmayıp belki adet
leri mahdut bulunan muktedir ve mütehassıs zevatın 
kudreti ilmiyelerinden istifadeyi mümkün kılabilmek 
olduğu bedîhî bulunmasına mebni müşarünileyhin 
Maarif Müsteşarlığım kabulü ile beraber müderrislik 
İle medrese riyasetinden bittabi infisal eylemiş olduğu 
tezekkür kılınmış ise de Maarif Vekâletince müşarü
nileyhin müsteşarlığa tayini müderrislik ile medrese 
riyasetinden infisalini icap ettireceğine dair tasrihatı 
kanuniye mevcut olmamaktan naşi deruhtei mesuliyet 
edilmiş ve bu nok£a filhakika muhilli içtihat olmakla 
deruhtei mesuliyet nafiz olmak tabiî bulunmuş olup 
ancak Darülfünun için Heyeti Vekilece tanzim olu
nan talimatname mucibince müderrislerin hariçten res
mî ve hususî bir vazife deruhte etmeleri için o meş
galenin mahiyeti ilmiyeyi haiz olduğuna Darülfünun 
divanınca karar verilmesi labüt ve böyle bir kararın 
mevcudiyetine dair evrakı müteallikasmda sarahat 
mefkut olduğundan bu noktanın da bittetkik o yolda 
bir karar mevcut ise müşarünileyhe ait müderrisslik 
ve riyaset maaş ve ücretinin vize edilmesi lüzumu İs
tanbul'daki Heyeti murakabeye tebliğ edilmiştir. 

69. Etnoğrafik müzeye muktazi asar ve vesaiki 
tedarik ve mubayaa etmek üzere İstanbul'da teşkil 
edilecek komisyona nezaret edecek olan İstanbul Me
busu muhteremi Hamdullah Suphi Beyefendi hazret
lerine ita edilmek istenilen ücreti maktuaya ait ita em-



ri Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibince mebuslukla 
memuriyetin ademi içtimai mülâhazasına binaen vize 
edilmemiş idi. Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi 
üçüncü maddesine nazaran mebusluk ile münhasıran 
daimî memuriyetlerin içtimai caiz oiamayıp muvakkat 
memuriyetlerin mebusluk içtimaına mesağ bulundu
ğu mebusam kiramdan birçoklarına muvakkat memu
riyetlere tayin ve izam kılınmış olmaîariyle sabit oldu
ğu cihetle mezkûr ita emrinin vize edilmesi hususun
da deruhtei mesuliyet bulunduğu Maarif Vekâleti Ce-
lilesinden ezbar olunmuş ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
nundaki memuriyet tabirinin memuriyeti daimeye 
maksur veyahut memuriyeti muvakkateye de şâmil 
olduğu muhtelifüfih ve muhilli içtihat olup Divam 
Muhasebat Heyeti Umumiyesince ikinci şık racih gö
rülmesine mukabil vekâleti müşarünileyhaca birinci 
şık akva görülerek deruhtei mesuliyet edilmiş olmak
la mezkûr ita emri vize edilmiştir. 

70. Harcırah kararnamesinin 36 ncı maddei mu-
addelesinin birinci fıkrasında imfikâk ve 'muvasalat 
günlerinde vukuu zarurî masarife mukabil o günlerin 
yevmiyesine ayrı ayn üçer misil zammohınacağı mu
harrer olmasına nazaran mezkûr yevmiyeler seyahat 
için istihzaratta bulunabilmek üzere sureti fevkalâ
dede ihtiyarı zarurî olan masarife karşılık olduğu ve 
müfettişlerin daire! teftişi ne kadar imtidat ederse et
sin mezkûr yevmiyelerin her tevekkuf ettikleri ma
halle göre teaddüt etmesi lâzım gelmeyip mebde ve 
müntehayı seyahata mahsus olmak üzere bir defaya 
maksur olması icap edeceği cihetle bu noktai nazara 
muhalif olarak tahakkuk ettirilmiş olan müfettişler 
yevmiyesini muhtevi ita emri iade edilmiş olduğu hal
de Maarif Vekâleti Ceîilesince deruhtei mesuliyet edil
miş olmaktan naşi vize muamelesi bizzarure ifa olun
muştur. 

Nafıa Vekâleti 
71. Memurini mülkiyenin terakki ve tekaüdüne 

dair olan kanunun ikinci maddesinde ecanibin hiz
meti devlette istihdamı için irade istihsali lüzumu 
mtinderiç olmasına binaen Nafıa Vekâleti Ceîilesince 
celp ve istihdam olunan ecnebi mühendislerin emri 
tayinlerinden dahi şu lâzimei kanuniyeye riayet edilip 
edilmediği ledelistifsar Vekâleti Müşarünileyhadan 
cevaben varit olan tezkerede irade istihsali mecburi
yeti makam ve memuriyet itibariyle tayinleri iradeye 
mutevekkif bulunan memurine ait olup ücretle istih
dam edilmekte olan mezkûr mühendisler için irade 
istihsaline lüzum olmadığı beyaniyle deruhtei mesuli
yet edildiği ezbar edilmiş ve ahkâmı mevcudede dahi 

bu hususta fazla bir sarahat olmayıp işin içtihada ta
hammülü derkâr bulunmuş olması hasebiyle mumai
leyhimin ücretlerini muhtevi ita emirleri vize olun
muştur. 

Ticaret Vekâleti 
72, 11 Teşrinievvel 1338 tarihli vej 269 numaralı 

altıncı avans kanununun sekizinci maddesinde idarei 
umumiyei vUâyat kanunu mucibince nasıp ve azilleri 
mahallerine ait bilumum memurîn ile ailelerine her 
ne suretle olursa olsun verilecek harcırahın o vilâyet 
veya livanın hududu muayyenesini tecavüz edemiye-
ceği musarrah olmaktan naşi İzmir Ticaret mıntıkası 
kitabetine tayin edilen bir zata Ankara'dan itibaren 
tahakkuk ettirilmiş olan harcırahı muhtevi ita emri 
vize edilmemiş idi. Ticaret Vekâleti Celılesinden varit 
olan tezkerede idarei umumiyei vilâyat kanununun 
maddei mahsusasmda zikredilen rüesayi memurin vi
lâyet dahilinde Ticaret Müdürlerinin mezkûr bulun
maması ve memurini mumaileyhim meyanında hiç bi
rinin ticaret müdürlerinin haiz olduktan salâhiyetlere 
malik olmamaları ve Ticaret müdürleri bir vilâyet 
memuru olmayıp bir kaç- vilâyeti ihtiva ieden bir mın
tıkaya memur bulunmaları ve mıntıka merkezinin şu 
veya ha vilâyette bulunması oranın ehemmiyeti tica
riye ve iktisadiyesine mebni olup merkezlerinin bu
lunduğu vilâyetlerle bir alâkası olmaması hasebiyle 
müdürün rüesayi memurini vilâyet ve müdiriyet me
murini taliyei vilâyet adadına ithali mümkün olmayıp 
doğrudan doğruya vekâlete merbut ve {.bir kaç vilâ* 
yeii ihtiva eden mıntıka memurlarından oldukları ve 
binaenaleyh tayinlerinin ancak bir vilâyet hududu da
hilindeki hak ve salâhiyetten bahis tdarei Umumiyei 
Vilâyet Kanununa tevfikan valilerce değil vekâlet me
murinine kıyasen vekâletçe icrası lâzım geleceği be-
dihî olmasına ve hiç bir kanunla tasrih ye takyit edil
meyen ve hiç bir kanunun dairei şümulü dahilinde 
görülmeyen bu muhaddes teşkilâtta hakkı vekâletin 
takyidi muvafık görülmemesine mebni bu hususta de
ruhtei mesuliyet edilmiş olduğundan bahisle mumai
leyh ve emsaline ait harcırahların vize olunması der-
meyan kılınmış ve keyfiyet mesaili müetehidi Fiha-
dan görülmekle mezkûr ita emri vize olunmuştur. 

Müdafaai Milliye Vekâleti! 
73. Lieclül mubayaa Avrupa'ya izam edilmiş olan 

memurine Heyeti Vekile kararına tevfikan altışar yüz 
kuruş yevmiye tahakkuk ettirildiği vize için gönderil
miş olan ita emrinin tetkikatmdan anlaşılması üzeri
ne harcırah kararnamesinin 29 ncu maddesinin birin
ci fıkrası mucibince yevmiyeleri Heyeti Müşarüniley-



ha tarafından tayin edilecek olunanlar bir hükümda
rın resmî tetevvUcuna veya bir müzakerei siyasiyeye 
veya beynelmilel kongrelere iştirak etmek gibi fev
kalâde mühim hususata memur edilenler olup, bun
lardan başka bir memuriyeti muvakkate ile memaliki 
ecnebiyeye gönderilenlere maddei mezkûrenin fıkrai 
ahiresine tevfikan miktarı maaşları itibariyle yevmi
ye verilmesi muktazi olması hasabiyle mezkûr ita 
emirleri iade edilmiş idi. Müdafaai Milliye Vekâleti 
Celilesinden varit olan tezkerede bu hususta deruh
tei mesuliyet edildiği beyan olunmuş ve birinci fıkra
nın mubayaat gibi alelade hususata şâmil olamayaca
ğı bedihî olmakla beraber fevkalâde memuriyetlerin 
tayini takdir ve içtihada tabi tutulmuş olmasma bi
naen vize muamelesi ifa edilmiştir. 

İmar ve İskân Vekâleti 
74. Mübadele ve İmar ve İskân Vekâleti Celile-

since ramazanı şerifde münavebeten geceleri vazifei 
memureleri haricinde ifayı vazife eden memurine ik
ramiye olmak üzere müteferrika tertibinden tahak
kuk ettirilmiş olan 800 lira 60 kuruşu muhtevi ita em
ri mukaddemede arz olunan sebeple iade ve muahha-
ren vekâleti müşarünileylıaca deruhtei mesuliyet edil
mekten naşi bizzarure vize edilmiştir. 

Ziraat Vekâleti 
75. Maliye Müfettişlerine yapıldığı misülû Ziraat 

Müfettişi Umumîlerine de teftişata memur oldukları 
vilâyete muvasalat ve oradan infikâklerinde infikâk 
ve muvasalat yevmiyesi ita olunması hususunda Zi
raat Vekâleti Celilesince de deruhtei mesuliyet edil
miş olmasına mebni mumaileyhimm dahi Maliye Mü
fettişleri gibi infikâk ve muvasalat yevmiyesini muh
tevi ita emirleri vize edilmekte bulunmuştur. 

Fusul ve mevaddına ademi mutabakatından naşi 
reddedilip de heyeti vekilece ittihazı karar olunması 
hasabiyle vize olunan muamelât. 

Maliye Vekâleti 
76. Erzurum hareketi arzından musab olanların 

tehvini ihtiyacı zımnında Maliye bütçesine dahil olup, 
ahvali harbiye Ucası ile harap olan mesakinin tamir 
ve inşa masrafım ihtiva eden fash mahsusa mahsuben 
yirmi beş bin liralık bir havalename tanzim ve Diva
nı Muhasebata tesyir kılınmış ise de tahsisatı mezkû-
re ahvali harbiye ilcaatı ile harap olan mesakinin ta
mir ve inşası için mevzu olmaktan naşi mezkûr ha
valenamenin vize muamelesinden imtina olunmuş idi. 
Muahharan Usulü Muhasebei Umumiye Kanununun 
30 ncu maddesi mucibince haiz olduğu salâhiyete is
tinaden meblâğı mezhurun faslı mezkûrdan tesviyesi 
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I için Heyeti Vekilece ittihazı karar edilmesi hasabiyle 
vize muamelesi ifa olunmuştur. 

339 senesi raporlarında mevzubahis olup halledil-
I diği işbu raporda irae olunan hususatın mütalaasın

dan sonra «340» senesinde baisi ihtilâf ve tereddüt 
I olan mevad müzakere olundu ve bunlar hakkında en-

cümenimizce ittihaz olunan mukarrerat berveçhiati 
i arz olundu : 
I 1. — Demirbaş eşya ve mefruşatın ve bilumum 
I ayniyatın sureti mahsusada tayin olunacak muhasip-
I Ier tarafından tesis olunacak kuyut ve defatir ile ka-
I yit ve tespiti ve bu ayniyat muhasiplerinin de nakit 
I muhasipleri gibi Divanı Muhasebata hesap vermeleri 
I lüzumu Encümenimizce esas itibariyle muvafık gö-
I rülmüş olup, ancak Divanı Muhasebatın teşkilât ve 
I vazaifi hakkında tadüen kaleme alınıp meclisi âliye 
I derdesti takdim bulunan lâyihai kanuniyede buna 
I dair mevaddı mahsusa münderiç bulunduğu anlaşılmış 
I olduğundan demirbaş defterlerinin sureti tanzim ve 

tetkiki ve Divanı Muhasebatın bu baptaki vazaif ve 
I salâhiyetinin derecesi ve binaenaleyh raporun birinci 
I fıkrasına mütedair Encümenimiz noktai nazarının lâ-
I yihai mezkûrenin esnayı müzakeresinde arz ve tafsili 
I münasip görülmüştür. 

I İstanbul devairinde mevcut olan eşyadan merke-
I ze celbedilenlerle mahallinde bırakılmış olanlar Jıak-
I kında Divanı Muhasebatça tetkikat ve takibat icra-

siyle neticenin Meclisi Âliye bildirilmesi hususunda 
I Muvazenei Maliye Encümeninin 340 ve 341 seneleri 
I bütçe esbabı mucibe mazbatasında dermeyan olunup 
I Heyeti Umumiyece tasvip buyurulan arzuya imtisa-

Ien Divanca takibatı muktaziyede bulunularak şim-
I diye kadar on bir daireden matlup şekilde demirbaş 

eşya defterleri alınarak sekiz daireye ait defterlerin 
I de şekil ve muhteviyattan numuneye ve matluba mu-
I vafık olmamasına mebni ikmali zımnında iade edil-
I miş olduğu ve on daireden dahi takibat ve işâratı 
I müteaddideye rağmen henüz defter alınamamış oldu

ğu anlaşılmıştır. Encümenimiz, Divana tevdi edilen 
şu vazifenin temini ifası emrinde icabeden defatirin 

I tesrii tanzim ve itası hususunun hükümete havale bu-
I vurulmasını Heyeti umumiyeden rica eder. 

2. — (Bütçenin sülüsanma yakın kısmı ayniyata 
I badelûıkilap sarf ve istihlâk edilmesine göre bu mua

melâtın emri murakabesinin biran evvel teminini En-
I cümenimiz elzem addetmiş ve birinci fıkradaki te-

menniyatım bu vesile ile de tekrar ederek ve ayniyat 
muhasebe teşkilâtının biran evvel icrası hususunda 

I hükümetin celbi nazarı dikkatinimünasip görmüştür). 
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3. Müdafaai Milliye Vekâleti ile askeri fabri
kalarca anî olarak zuhur edecek herhangi bir ihtiya
cın temini ve mevsimi inşaatın mürurundan sonra te
dariki müşkül olan ve fiyatı kesbi gala eden levazı
mın vaktiyle ehven fiyatta tedariki emniyesi ile bir 
miktar levazımı inşaiye keşfe müstenit olmaksızın ih
tiyaten tedarik edilmesinin esbabı askeriye ve iktisa-
diyeye müstenit olduğu hususunda devairi aidesince 
dermeyan edilen mütalaa veçhile muamele ifası el-
yevm hükmü mer'î ebniyei emiriye ve vakfiye inşaat 
ve tamiratı hakkındaki nizamname ahkâmına tevafuk 
etmedikten başka 22 Nisan 1341 tarihli ve 661 numa
ralı müzayede ve münakaşa kanununun ikinci ve be
şinci maddeleri ile mevzu esasata münafi bulundu
ğundan gayrı caiz görülerek levazımı inşaiyenin be-
hemahal keşfe müstenit bulunması zarurî bulunmuş
tur. 

İşbu 
ayyenatı 
kavanini 
bilhesap 
mevsim 
kadarki 
ce : 

maddenin ikinci fıkrasında mevzubahis mu-
askeriyenin kadro ile muayyen olan adet ve 
mahsusasında münderiç istihkaklarına göre 
mubayaası ve münakaşaların bir senenin 

hasadından diğer senenin mevsimi hasadına 
müddete ait olarak icrası hususatına gelin-

Bütçeye mevzu tahsisat dahilinde mubayaa olu
nacak levazımı mebhusenin kadroda muayyen adet ve 
istihkakı kanunîye muvafık olup olmadığının kables-
sarf murakabesinde pek ziyade müşkülât olduktan 
başka esbabı askeriyeden naşı bu bapta takyit de mu
vafık görülmemiş olduğundan mubayaa edilecek le
vazımı mebhusenin muhtesi lehinin gaynya sarfolun-
maması ve ihtiyaç fevkinde olup olmadığı hususatının 
ayniyat hesaplarının Divanca tetkiki sırasında nazan 
dikkate alınması muktezayı hale muvafık ve icabı 
maslahata mutabık görülmekle Encümenimizce bu 
esas dairesinde muamele ifası münasip görülmüştür. 

4. 1339 senesi Haziran - Ağustos raporunun 
heyeti umumiyece esnayı müzakeresinde taahhüt yol
suzluklarından dolayı Divanı Muhasebatın vizeden 
imtina edeceği kabul ve tespit buyurulmuş olmasına 
göre dördüncü fıkra hakkında ayrıca karar ittihazına 
mahal kalmamıştır. Ancak geçen sene aynı raporun 
müzakeresinde inşaat, ihalât şeraitinin ve mukavelâ-
tın devletçe müttehaz numunelere tevfikan lüzumu 
tanzimine dair kabul buyurulan fıkrai hükmiye üze
rine gerçi hükümetçe bir komisyon teşkili ile bu bap
ta numuneler tanzimine teşebbüs edihniş ise de ko
misyonun henüz vazifesini ikmal ile matlup numune
lerin vücuda getirilmemiş olduğu anlaşıldığından mez

kûr komisyon ikmali vazife ile matlup numuneleri 
ihzar edip etmediğinin ve henüz itmamı vazife eyle-
memiş ise bu baptaki mesaînin tesrii hususunun hü
kümetten talep ve istilâmı riyaseti ceMleden rica edil
miştir. Heyeti Umumiyece Encümenin mütalaasına iş
tirak ile tesrii hususunun hükümete tebliği ricasına 
karar verilmiştir. 

5. İşbu fıkrada Divanı Muhasebatça mevzuba
his hususat dört noktaya matuf olup, birincisi Usulü 
Mühasebei Umumiye Kanununun hini neşrindeki nu-
kudu mütedavilenin kiymeti iştiraiyesi itibariyle elH 
bin lira gibi mühim bir meblağ sarfım icabettrecek 
inşaat ve imalât için bir kanunu mahsus veyahut büt
çede sarahaten muayyen bulunmasına müstenit ol
ması keyfiyetin nukudu mütedarilenin kiymeti hazı-
rasına göre aynen tatbiki ihtiyacatı haliye ile kabili 
telif olamayacağı cihetle bu hükmün tadili icafoedece-
ği noktasında Divanı Muhasebatın dermeyan ettiği 
mütalaa Meclisi Âlice nazan itibara alınarak 524 nu
maralı kanun ile mezkûr fıkrai kanuniyedeki 50 000 
lira kaydı 250 000 liraya iblağ edilmek suretiyle ta
dil olunduğundan bu mesele hakkında arzı mütalaa
ya mahal kalmamıştır. 

İşbu fıkradaki ikinci mesele salifüzzikir kanunun 
on dördüncü maddesinin ikinci fıkrasının inşaat ve 
imalâtı cesîme taahhüdatının teshili icrası maksadiy-
le birinci fıkraya merbut olup, olmaması hakkında 
Maliye Vekâleti ile Divanı Muhasebat noktai nazar-
lanndaki ihtilaf olup, mebhusuanh fıkrai kanurtîyenin 
birinci fıkraya merbut obuası lüzumu hakkında Diva
nı Muhasebatça dermeyan edilen mütalaa racih bu
lunmuş mezkûr fıkranın bu veçhile tatbiki Encüme* 
nimizce muktazi görülmüştür. 

Üçüncü meselede *> senei atiyeye sarî taahhüdatın 
vuku bulduğu sene bütçesindeki tahsisattan bittefrik 
başka hususa istimal olunmaması hakkındaki salifüz
zikir maddei kanuniyenin üçüncü fıkrasının keyfiyeti 
tatbikinin divanca murakabesini temiien bu kabil 
taahhüdatı mütazammın bulunan mukavelenamelerin 
tatbikatına ıptidardan evvel Divanı Muhasebata ib-
raziyle vize defterlerinde taalluk ettiği tertiplerde 
mevkuf tutulması icabedeceği yolunda (Divanı Muha
sebatça dermeyan olunan mütalaaya karşı Devairce 
mukavelâtı mephusenin Divana tevdiinden biHstinkâf 
yamız mevkuf tutulduğunun işarı ile iktifa olunması 
sadedindeki devairi aidesinin noktai nazarı sarfiyatı 
devletin taahhüt safhasına da şâmil olmak üzere ka-
vanin ve nizamata tevfikan icrasını murakabe ile mü
kellef olan Divanı Muhasebatın emri murakabadeki 

i 
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vazife ve salâhiyetle kabili telif görülememiş olduğun
dan bu noktada Divanı Muhasebatın mütalaası musip 
görülerek senei atiyeye sari bu kabil mukavelâtın kab-
lelicra Divanı Muhasebata tevdiiyle Divanca tahsisa
tından mevkuf tutulması Encümenimizce lâzımei ka-
nuniyeden görülmüştür. 

Dördüncü meselede = istilzam edeceği masarifin 
mecmuu senei cariye bütçesinden tefrik olunmamak 
ve kısmen senei cariye bütçesinden kısmen senini ati
ye bütçelerinden mahsup olunmak üzere taahüıüdat 
icrası için bir kânunu mahsus istihsali veya bütçede 
sarahaten iraesi mezkûr maddei kanuniyenin son fık
rası icabından olması hasabiyle burada kastedilen sa
rahatin taahhüt ve miktarı taahhüt olması icabedece-
ğini nazarı dikkate alan Encümenimiz, bu kabilden 
herhangi taahhüt icra edilecekse bunun miktar ve 
müddetininin bütçede tasrihi lüzumuna kani bulun
muştur. 

Bununla beraber devair ile Divanı Muhasebat ara* 
sında ihtilâf tahaddüs etmemek için bu fıkrai kanu
niye mucibince taahhüdat icrasına salâhiyet verilen 
hususa ve mevat hakkında Divanı Muhasebatın mü
talaası veçhile tereddüt ve iştibaha mahal bırakmı-
yacak derecede muhilli miktar ve madde tasrihi su
retiyle bu kabil masarifa müteallik bir cetvelin her 
bütçeye raptı Encümenfmizce de muvafık görülmüş
tür. 

6. 1339 senesi raporları üzerine deruhtei mesu
liyete müteallik olarak Encümence tespit edilip, He
yeti Umumiyece müzakeresi neticesinde mesuliyetin 
şekil ve mercii hal keyfiyetinin eşkilâiı Esasiye ve 
Kavanîni Maliye Encümenlerince tezekkürü zımnın
da havale buyurulan fıkaratı hükmiye meyanmda 
meclis müştemi iken, deruhtei mesuliyet caiz olamı-
yacağı esası da mevcut olduğu ve badii münakaşa 
olan şekil ve mercii mesuliyet hakkında mezkûr En-
cümenlerce henüz ittihazı karar edilmediği cihetle 
bu mesele de halledilememiştir. 

1340 ve 1341 senesine ait olarak Divanca tanzim 
ve Meclisi Âliye takdim edilen raporun mütalaasın
dan deruhtei mesuliyetle vize edilen mesailin azalma-
dığı ve Meclisi Âlinin bu suretle bir çok emri vaki-
ler karşısında kalmakta olduğu anlaşılmış olduğun
dan veçhile deruhtei mesuliyetle \ize muamelesinin 
Şûrayı Devletin ol baptaki karan tefsirini teyiden 
mesaili müetehidi f îhaya hasriyle beraber Divanı Mu
hasebatça muhilli içtihat görülmeyen hususat da mec
lisin îctimaında tefsiren halli mesele edilmek üzere 
Divanın vizeden istinkâfı ve ancak Meclisi Âlinin | 

müctemi olduğu zamanlarda alelumum jhtilâfatın 
meclise şevki ile tefsiren bir karar alınması hususu
nun şimdiden takririni Encümenimiz münasip gör
mektedir. 

7. Divanı Muhasebatça işbu fıkrada dermeyan 
edilen mütalaa nazarı itibara alınarak ahiren kabul 
ve neşredilen 22 Nisan 1341 tarihli Münakaşa Ka
nonunun 18 nci maddesiyle müstaceliyet kesbedip 
münakaşa veya müzayede icrasına mütehammil ol
mayan ahvalde Heyeti Vekile karan ile pazarhkla 
mübayaya cevaz verilmiş ve bu suretle devletin acil 
ihtiyacatının vakit ve zamanı ile tedariki temin ve 
tatmin edilmiş olduğundan Encümenimizce aynca ar
zı mütalaaya mahal kalmamıştın 

8. Memaliki ecnebiyeden celp ve hizmeti hü
kümette istihdam olunacak müşavir ve mütehassısla
rın harcırahı hakkında Harcırah kararnamesinde ah
kâmı mahsusa bulunmaması Divanı Muhasebatın mü
talaası veçhile muamele ifası zarurî olmakla beraber 
bu noksanın ikmalini teminen bu kabilden olanlara-
verilecek harcırahın esas ve nisbetini mutazammın bir 
maddei kanuniye tedvini Encümenimizce elzem görül
müştür. 

9. Harcırah kararnamesinin întişanndan sonra 
mevkii meriyete vaz olunan tahsisatı fevkalâde ka
rarnamesi mucibince. memurin maaşatında husule ge
len tezayüt nisbetinde ücreti şehriye ve yevmiye ile 
müstahdem memurin ücurahmn m'iktan da tezyit edil
miş ve ücreti mebhuseden bir kısmının maaş itibar 
edilerek harcırah miktannm ona göre hesap ve itası 
Divanı Muhasebatın mütalaası veçhile maslahata ve 
nef'i hazineye muvafık olmakla beraber mevzuatı ha
zıra ile kabili telif olmadığından bu esasa göre bir 
maddei kanuniye tedvini muktazi bulunmuş ve bu
günlerde bu mevzua dair hükümetçe teklif olunan 
lâyiha! kanuniye Meclisi Âlice kabul edilmiş oldu
ğundan ayrıca arzu mütalaaya lüzum görülmemiştir. 

10. Evkaf bütçesi meyanmda tesviye edilmekte 
iken, 1340 senesinden itibaren Diyanet İşleri Reisliği 
bütçesine ithal kılınmış olan hayratı şerife hademe 
vasaifinin tahsisatı fevkalâdesi evkaf memurin ve ha
demesi maaşat ve vasaifine mütedair 25 Kânununuev-
veî 1335 tarihli kararname mucibince tahakkuk etti
rilmekte olup Maliye Vekâletince mezkûr hademe va-
zaifînhı Muvazenei Umumiyeye dahil olması hase
biyle Muvazene! Umumiye dahilindeki maaşat ve 
ücurat hakkındaki tahsisatı fevkalâde kararnamesine 
ve iki yerden maaş almak mcmnuiyetine mütedair 325 
senesi muvazene kanununun hükmü mahsusuna tev-
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fiki muamele icap edeceği mütalaa edilmesine karşı 
Divanca her ne kadar mezkûr vazaif ahiren Muvaze-
nei Umumiyeye devredilmiş ise de karşılığı maktuan 
ciheti evkaftan hazineye ita kılınması noktasına iptî-
naen hademei evkaf hakkındaki tahsisatı fevkalâde 
kararnamesi dairesinde ifayı muamele edilmesi müta
laa kılındığı müsteban olmuş ve 1341 senesi Muvaze-
nei Umumiye Kanunu esbabı mucibe mazbatası mün
derecatına nazaran adedi on beş bine baliğ olduğu an
laşılan mezkûr hademenin her birinin uhtesinde bir 
kaç vazife olduğu ve Maliye Vekâletinin mütalaası 
veçhile her vazifenin bir şahıs tarafından ifası iltizam 
edildiği ve bunların her birine Muvazenei Umumiye 
dahilindeki memurin maaşat ve ücuratına müteallik 
kararnameye müsteniden tahsisat verildiği takdirde 
hademenin adedi yetmiş bine ve bunlara verilecek tah
sisatı fevkalâde miktarı da milyonlarca liraya baliğ 
olacağı Evkaf Müdüri Umumisi Vekilinden alınan 
izahattan anlaşılmış olduğundan Divanı Muhasebatın 
mütalaası veçhile muameleye devam olunması, an
cak bu sureti muamelenin bir maddei kanuniye ile tev
siki icap edeceği Encümenimizce karargir olmuştur. 

11. Devairi merkeziye kadrolarında dahil olup 
İstanbul'da ifayı vazife etmesi icap edenlerin kadro
larda gösterilerek Meclisi Âlinin tasvibine arz olun
ması muktazi bulunduğundan müessesatı diniye ve te-
berrukât müdüriyetinin de İstanbul'da devamı vazife
sine halen zaruret olduğu takdirde Divanı Muhaseba
tın mütalaası veçhile Meclisi Âlinin tasvibi sarihine 
mukarin olması Encümenimizce Iabüt addolunmuş ve 
bu babta Evkaf Müdürü Umumisi Vekilinden alınan 
izahat neticesinde mezkûr müdüriyetin altmış iki ki
şilik bir kadro ile halen İstanbul'da ifayı vazife et
mesine lüzum ve mahal olmadığına Encümenimizce 
kanaat hâsıl olmuştur. 

12. Ticaret Vekâleti Bütçesinin «276» ncı faslı
na mevzu tahsisatın mavazüehi olan Ticaret mektep
lerinin kadrosu Muvazenei Maliye Encümenince tes
pit edilmediği halde Meclisi Âlice kabul edilmesi mü-
labesesiyle Vekâleti Müsarünileyhaca tahsisat yekûnu
nu tecavüz etmemek üzere tanzim olunan kadrolara 
müteallik sarfiyat ve havalâtın kabul ve Vizesi husu
sunda Divanı Muhasebatça ihtiyar olunan tarzı ha
reket muvafık görülmüş ve ancak bilumum mekâtip 
ve müessesat kadrolarının devairi saire misüllu Mu
vazenei Maliye Encümenince tespiti Encümenimizin 
cümle1! temenniyatından bulunmuştur. 

13. Hariciye Vekâletinin 1340 senesi muvakkat 
bütçesindeki harcırah tertibinde bakiyet muhassesat 

olmamaktan naşi Selanik Şehbenderliğine tayin kılı
nan zatın maaile harcırahının taşra müteferrikası ter
tibinden avans olarak alınmış olan mebaliğden tesvi
ye olunması bütçe kavak ve esasatına ve Usulü Mu» 
hasebei Umumiye kanununun ahkâmı sarihasına mu
halif bulunmuş ve tekerrürüne meydan verilmemesi 
zımnında Divanı Muhasebatça Maliye! Vekâletine ya
zılan tezkere üzerine ne muamele yapıldığı makamı 
riyaset vasıtasıyle vekâleti Müşarünileyhadan sorul
muş Olup vürut edecek cevap üzerine ittihaz oluna
cak kararın atiyen Meclisi Âliye arzı tabiî bulunmuş
tur. 

Ret Takrirleri 
14. Divanı Muhasebatın bu fıkrada muharrer 

noktai nazarı Encümence de tasvib olunmuştur. 
15. Bu fıkrada muharrer esbabı ret muvafıkı 

kanun görülmüştür. 
16. Divanı Muhasebatın bu fıkrada muharrer 

noktai nazarı muvafıkı kanundur. 
17. Kadrosunda mevcut olmadığı halde müte

ferrika tertibinden ücreti maktua itası suretiyle tabip 
istihdamı gayn caiz bulunduğu cihetle Ankara hapis
hanesinde istihdam edilip ücreti maktua ita edilmek 
istenilen tabip ücretinin vizesinden imtina hususunda
ki Divanı Muhasebatın mütalaası Encümence de mu
vafık görülmüştür. Ancak indelhace hapishaneye celp 
olunacak gayrı muvazzaf tabiplere vizite ücreti ola
rak müteferrika tertibinden akça itasının Dîvanca ka
bul edilmesi Encümence de muvafık görülmüştür. 

18. Esasen otomobil istimaline salâhiyettar ol
mayan bir makamın otomobil istimali şayanı muaha-
ze olduğundan Divanın işbu fıkrada mevzubahis vize
den istinkâfı Encümence muvafık görülmüştür. 

19. İşbu fıkrada mevzubahis muamele Meclisi 
Âlice tefsiren derdesti hal olduğundan Encümenimiz
ce karar îtihazına mahal görülmemiştir. 

20. (Umum Jandarma Kumandam vazife ve 
mevki itibariyle bilumum jandarma kıtaatının ku
mandanı olmasına göre fırka kumandanı vaziyetinde 
bulunduğuna ve onun da rütbesi miralay olduğuna 
göre atı için yem bedeli alması kanunî olduğu gibi 
yaverine de kumandana tebean yem bedeli verilmesi 
muktazi olduğundan Divanı Muhasebatın bu fıkra
daki mütalaası ve esbabı reddi Encümenimizce mu
vafık görülmemiştir.) 

21. Divanı Muhasebatın bu fıkradaki mütalâa
sı ve vizeden istinkâfı Encümence de muvafık görül
müştün 

22. Divanı Muhasebatın bu fıkradaki mütalâa
sı Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 
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23. İşbu fıkrada mevzubahis harcırahların vize
sinden istinkâf hususunda Divanın istinat ettiği es
babı kanuniye muvafık olup ancak infisal eden bir 
memurun halefi de geldiği halde harcirahının gönde
rilmemesi yüzünden memuriyeti sabıkası mahallinde 
uzun müddet kalması ve bu müddet zarfında kendi
sine bir şey verilmemesi muvafıkı nısfet ve madelet 
olamayacağından bu kabil memurine de harcırahının 
vakit ve zamaniyle gönderilmemesine sebebiyet ve
renlere tazmin ettirilmek üzere esnayı seyahatta mec
burî tevekkuflar için kanunen itası icap eden nis-
bet dairesinde yevmiye verilmesi Encümenimızce muk-
tazi görülerek keyfiyet Heyeti Celflenin tasvibine arz 
olunur. 

24. İşbu fıkrada muhki muameledeki Divanı 
Muhasebatın mütalaası ve vizeden istinkâfı Encüme
nimızce de musip görülmüştür. 

25. Divanı Muhasebatın bu fıkradaki vizeden 
istinkâfı keyfiyeti de Encümenimızce muvafık gö
rülmüştür. 

26. tşbu fıkrada mevzubahis muameledeki Di
vanın vizeden imtihanı hususu da Encümenimızce 
muvafık görülmüştür. 

27. Divanı Muhasebatın bu fıkradaki noktai 
nazan musip görülmüştün 

28. Velevki eşhas tarafından tediye edilmiş 
bulunsun mehakimin de harcırah kararnamesi fev
kinde ücreti tebliğiye takdirine salâhiyeti olmayacağın
dan Divanı Muhasebatça mezkûr kararname fevkinde 
hazineye ait deavî için takdir ve tahkik ettirilmiş olan 
ücreti tebüğiyenin vizesinden imtina olunması Encü
menimızce de musip görülmüştür. 

29. Divanı Muhasebatın bu fıkradaki mütalâa
sı ve vizeden istinkâfı Encümenimîzce de muvafık 
görülmüştür. 

30. İşbu fıkrada mevzubahis muamelede Divanı 
Muhasebatın tarzı hareketi de'musip görülmüştür. 

31. Divanı Muhasebatın işbu fıkradaki müta
laası ve vizeden imtınaı Encümenimîzce de muvafık 
görülmüştür. 

32. Vazaifi müştereke ashabından olan me
murinden birinin gaybubetinde diğerinin vazifeyi ifa
sından dolayı vekâlet maaşı verilmemesi mülga Şûra
yı Devlet karan tefsiri iktizasından bulunmasına ve 
müdür ve muavinlerin vazaifi müştereke ashabından 
olmasına göre Divanı Muhasebatın bu fıkrada muhki 
tarzı hareketi de Encümenîmizce muvafık görülmüş
tür, 

33. Divanı Muhasebatın işbu fıkradaki tarzı 
muamelesi Encümenîmizce de muvafık görülmüştür. 

34. İşbu fıkrada mevzubahis muamelenin vize
sinden imtinaı keyfiyeti muvafık bulunmuştur. 

35. Divanı Muhasebatın işbu fıkradaki muame
lesi de Encümence musip görülmüştür. 

36. İşbu fduada Divanı Muhasebatça ihtiyar 
olunan tarzı muamele de muvafıkı kanun görülmüş
tür. 

37. Müteahhitlerle hükümet arasında hadis 
olan ihtilâfatın hâkeme müracaat suretiyle halli En-
cümenimizce de muvafık görülememiştir. Encümen 
protesto tarihiyle hâkeme müracaat tarihine kadar 
arada hayli zaman geçmiş olmasına mebni buna se
bebiyet verenler hakkında ne muamele yapıldığı ma
kamı riyaset vasıtasıyle Müdafaai MiiMye Vekâletin
den sorulmuş olmakla vürut edecek cevap hakkında 
aiiyen arzı malumat edilecektir. 

38. 1341 Senesi Muvazene Kanununun kırk 
altıncı maddesiyle Müdafaai Millîye Vekâletinden 
memaiiki ecnebiyeye izam olunacak ateşemilitcricre 
memurini hariciye harcırah kanunu ahkâmının tatbiki 
kabul edilmişse de işbu fıkrada mevzubahis harcırah 
satifüzzikir muvazene kanununun neşrinden mukad
dem olmasına binaen Divanı Muhasebatın bu nokta
daki tarzı muamelesi de zamanı tahakkukuna nazaran 
muvafık görülmüştür. 

39. Encümenin mütalaası fıkraî sabıka hak-
kınlaki mütalaanın aynıdır. 

40. Divanı Muhasebatça takip olunan tarzı 
muamele Encümenimîzce de musip görülmüştür. An
cak fazla harcırah verilmesine sebebiyet verenler hak
kında ne muamele olunduğu makamı riyaset vasıta
sıyle Müdafaai Milliye Vekâletinden istifsan keyfi
yet edilmiştir. Alınacak cevap üzerine muktezası bit-
tezekkür atiyen arzı malumat edecektir. 

41. Divanı Muhasebatın bu fıkrada mevzuba
his tarzı muamelesi Encümenîmizce de muvafık gö
rülmüştür. 

42. Bu fıkrada mevzubahis muameledeki Di
vanı Muhasebatın tarzı muamelesi Encümenîmizce de 
muvafık görülmüştür. 

43. Bu fıkrada muhki muamele üzerine Divanı 
Muhasebatın tarzı hareketi Encümenimîzce de mu
vafık görülmüş ve zararı hazineye sebebiyet vermiş 
olanlar hakkında Divanı Muhasebatın Müdafaai Mil
liye Vekâletine sebk eden işan üzerine ne muamele 
yapıldığı sorulmuştur. Vürut edecek cevap üzerine it
tihaz olunacak mukarrerat atiyen arz olunacaktır. 
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44. Divanı Muhasebatın bu fıkrada mevzubahis 
vizeden imdnaı keyfiyeti Encümenimizce de muvafık 
görülmüştür. 

45. Bu fıkrada muhki Divanı Muhasebatın tar
zı hareketi Encümenimizce de musip görülmüştür. 

46. Bu fücrada Divanı Muhasebatça sert olu
nan mütalaa ve bu bapta Müdafaai Milliye Vekâleti
ne sebk eden işar Encümenimizce de muvafık görül
müş ve Divanın işan üzerine ne muamele yapıldığı 
hakkında Encümenimizce vekâleti müşarünüeyhadan 
sebk eden istilâma vürut edecek cevap ile mütalaa
mız atiyen arz olunacaktır. 

47. Bu fıkrada mevzubahis muamelenin Divan
ca vizesinden imtinai Encümefcihnizee muvafık gö
rülmüştür. 

48. Divanı Muhasebatın bu fıkradaki mütalâa 
ve tarzı muamelesi Encümenimizce de muvafık gö
rülmüştür. 

49. Divânı Muhasebatça tensip olunan tarzı ha
reket EncümerJ.ınizce münasip görülmüştür. An
cak mevsim itibariyle arpanın pahalı zamanında 
aktedik» mukaveleye tamamen riayet etmeyen mü
teahhitle mevsimi hasatta tahkime gidilmesi esba
bı makamı riyaset vasitasiyle Müdafaai Milliye Ve
kâletinden istifsar edilmiş ve ahnacak cevap üzeri
ne ittihaz olunacak mukadderatın atiyen arzı tea-
bîî bulunmuştur. 

50. Bu fıkrada muhki ita emrinin Divanca vi
zesinden imtinai Encümenimizce de muvafık gö
rülmüştür. 

51. Ataşem jltedere de memurini hariciye har-
cürah kanununa tevfikan harcırah itası 1341 senesi 
Muvazene Kanuniyle kabul edilmekle aynı vazı ve 
mevkide olsun memurini devlet hakkında tesisi mü
savata olunmuş ve işbu fıkrada mevzubahis mua
melenin cereyanına nazaran Divanca ittihaz olunan 
karar Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

52. İşbu fıkrada mevzubahis muamele Mecli
si Âlice tef siren derdesti hal ohıp esas itibariyle Di
vanı Muhasebatın bu meseledeki noktai nazarı En
cümenimizce de muvafık görülmüştür. 

53. Divanı Muhasebatın bu fıkradaki noktai na
zarı Encümenimizce de musip görülmüştür. 

54. Bu fıkrada mevzubahis muameledeki Di
van noktai nazarı Encümenimizce muvafık görül
müştür. Mektep hâsılatını mal sandığına yaürmak-
sızın mektep umuruna sarfedenler hakkında ne mu
amele yapıldığı makamı riyaset vasıtasryüe Maliye Ve

kâletinden sorulmuş vürut edecek cevap üzerine itti
haz olunacak kararın atiyen Meclisi Âliye arzı tabiî 
buhmmuşştur. 

55. Bu fıkrada mevzubahis muamelede Divanı 
Muhasebatça serdolunan mütalâa ve Başvekâleti 
Celileye sebk eden işar Encümenimizce musip gö
rülmüştür. 

56. Divanı Muhasebatın hu fıkradaki tarzı 
muamelesi Encümenimizce de muvafık görülmüş
tür. 

57. Bu fıkrada mevzubahis muamelenin Divanı 
Muhasebatça vizesinden imtinai Encümenimizce mu
vafık görülmüştür. 

58. Divanı Muhasebatın bu fıkradaki noktai na
zarı ve mevzubahis muameleyi vizeden imtinai En
cümenimizce de muvafık görülmüştür. 

59. Bu fıkradaki muamelenin Divanca vizesin
den tistinkâfı Encümemlimizce de muvafık görülmüş
tür. 

60. Bu fıkrada mevzubahis muamelemin Divan
ca vizeden imtinai Encümenimizce de muvafık gö
rülmüştür. 

Deruhtei Mesuliyet 
61. Maliye Vekâletinin bu fıkrada mevzubahis 

muameledeki deruhtei mesuliyeti n'efi Hazineye ma
tuf olduğu ve mesele de içtihada mütehammil bulun
duğu kabul ve teslim edilmekle beraber Divanı 
Muhasebatın mütealâası racih görülmüş ve memu
rini muvazzafaya sarahat olmadıkça saati mesai 
dâhil ve haricinde tevdi olunan vazifei mtinzama-
dan dolayı ücret itası Meclisi ÂKce müttehaz kara
rı ahir ile menedilmiş olmakla ati için bu noktada 
yapılacak bir muamele kalmamıştır. Ancak velevki 
muvakkat işler için olsun ücretle istihdam edilecek 
memurin ücuratındam bir kısminin maaş ve bir kıs
mının ücret itibarı Encümenimizce mevzuu kanun 
görülmüş okluğundan bu ve mümasili muamelâtta 
mabettatbik olmak üzere esas mebhusu afnUıa için 
bir maddei kanuniye tedvini muktazi bulunmuştur. 

62. tşbu fıkrada mevzubahis deruhtei mesuli
yetin matufualeyhi olan madde bu baptaki nizam
namenin sarahatine muhalif olmakla beraber nizam
namelerin tanzim ve tadiline mürettep merasimi ka-
nuniyenin halen ifası mümkün olamaması hasebiy
le umuru devletin halelden vikayesi zımnında teda-
bir ittihazına salâhiyeti keyfiyeti muhilli içtihat ol
duğundan bu bapta vekili aidi tarafından vukubu-
lan deruhtei mesuliyete binaen Divanı Muhasebatça 
vize muamelesinin ifası Encümenimizce muvafık gö
rülmüştür. 
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63. İşbu fıkrada mevzubahis mesele de Encü
menimizce muhilli içtihat görülmekle Divanı Muha
sebatça denıtıtei mesuliyete binaen1 ücretin vıizesi 
muvafıktır. 

Esas meseleye gelince : Divanı Muhasebatm 1339 
senesi raporları münasebetiyle memurini muvazzaf aya 
saati dâhil ve haricinde ücret mukabilinde vazifei 
munzamına tevdi olunmaması hakkında Eneümettii 
sabık tarafından tespit ve 'Heyeti Celilece tasvip 
buyrulan f ıkrai hükmiye mucibince esas mesele hal
ledilmiş olduğumdan Encümenimizce bu bapta arzı 
mütalaaya mahal kalmamıştır. 

64. Encümenim bu fıkra hakkındaki mütalâası 
altmış birinci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

65. Müteferrika tertibine mevzu muhassesat büt
çede tertibi mahsus olmayan Mdematı devletin istil
zam ettiği cüziye ve zaruriye karşılığı olup herhangi 
bir sebeple mühtesiilehinin gayriye sarfı caiz olmadı
ğı cihetle varidatı umumîye ahkâmındaki müteera-
kim işlerin intacı için < saati mesai haricinde çalışan 
mezkûr karem memurinine bu tertipten ikramiye 
itası gayri caiz ve Divam Muhasebatın Maliye Ve
kâletinim bu baptaki deruhtei mesuliyetine istinaden 
işbu fıkradaki mevzubahis ikramiyeyi vizesi mucibi 
tenkittir. Divanı Muhasebatm 1339 senesi raporla
rı münasebetiyle esas mesele hakkında Heyeti Celile
ce ittihazı karar edilmiş Olduğundan atisi hakkında 
Encümenimizce başkaca mütalâa arzına mahal kal
mamıştır. 

66. Encümenin bu fıkra hakkımdaki mütalâası 
65 nci fıkradaki mütalâanın aynıdır. 

67. İşbu fıkrada mevzubahis muamelede deruh
tei mesu^yetin matufu aleyhi olan takrir ve Muva
zene] Malîye mazbatasının 1340 senesinde de müm-
sek ittihazı keyfiyeti muhilli içtihat olup Divanı Mu
hasebatça bu baptaki deruhtei mesuliyete binaen vi
ze muamelesinin ifası muvafık ve mezkûr takririn 
1338 ve mazbatanın da 1339 tarihli olmasına göre 
1340 senesi bütçesi için mtimsek ittihaz olunama
yacağı hususundaki Divanı Muhasebatm mütalâası 
Encümenimizce raci'h görülmüş ve şu kadar ki kad
roların kanuln kuvvetinde olduğu ahiren Meclisi Âl-
ce mukarremtı adide ile müeyyet bulunmuş oldu
ğundan Entcümenimizce ayrıca mütalâa arzına ve itti
hazı karara mahal kalmamıştır. 

68. 325 senesi Muvazene Kanunumun 35 nci mad
desi memuriyet maaşının ancak bilfiil muallimlik 
maaşı, ile cemini mücevvez olmasına göre İşbu fık
rada Maarif Müsteşarı Köprülü Zade Fuat Beyin İs

tanbul'da bulunan Darülfünun müderrisliğinden me
zun addiyle müderristik maaşıma itası hususunda
ki deruhtei mesuliyetin mevzii sarahatla vukuu der-
kâr bulunmasına binaen Encümenimizce Dûnsun Mu
hasebatm mezkûr deruhtei- mesuliyete istinaden vi
ze muameksinân üs» mucibi tenkit > görülmüş ve 
bundan mütevellit mesuliyetin müşterek encümen
ce tespit edilecek esasata göre tayini tabiî bulunmuş 
olduğundan bu bapta aynca ara mütalâa edilme
miştir. 

69. Teşkilâtı Esasiye Kanununun mebuslukla 
memuriyetin içtima edememesi hakkındaki madde
si mutlak ve sarih olup memurinin daimî ve muvak
kat olarak tefriki ve maddei mezkûre hükmünün 
memuriyeti daimeye karşı veya muvakkateye teş
mili keyfiyeti bir meseleı tefsiriye teşkü edeceğine 
ve bu da Meclisi Âliye ait bulunmasına göre Diva
nı Muhasebatça mezkûr deruhtei mesuliyete isti
naden vize muamelesinin ifası Encümenimizce mu
cibi tenkit görülmüştür. 

70. İşbu fıkrada mevzubahis müfettişlerin iîi-
fikâk ve muvasalât yevmiyesi keyfiyeti Divanı Mu
hasebatın 1339 senesi raporları münasebetiyle Mec
lisi ÂÜce halledilmiş olmakla bu bapta ayrıca arzı 
mütalâaya mahal görülmemiştir. 

71. Memurini mülkiyenin terakki ve teakaüdü-
ne dair olan Kanunun ikinci maddesinde ecaınibıin 
hizmeti devlette istihdamı için irade istihsali icap 
edeceği mutlak olarak muharrer olmasına göre 
Encümenimizce ecnebi istihdam edilecek hidema-
ta intihap olunacak zevatın tasdiki âliye ifctaraıs 
muktazi ve bu husus mevziî sarahat görülmüş ve 
işbu fıkrada mevzubahis Nafia Vekâletinin noktai 
nazarı gayri varit bulunmuş olduğundan mevzi 3 sa
rahat olan maddeler hakkında Heyeti Celilece itti
haz olunacak karara göre muamele ifası iktiza ey
lemekte olduğu gibi Divana Muhasebatça tasdiki 
âliye iktiran etmeksizin tayin olunan ecnebi mühen
dislerin emri tayininin vekâleti müşaırüniîeyhca 
vuku bulan deruhtei mesuliyete iptkaen kabul ve 
bunlara müteallik ücretlerin vizesi mucibi tenkite 
addolunmuştur. 

72. Ticaret mıntıkaları teşkilâtı muhaddes 
olmak itibariyle işbu fıkrada mevzubahis vilâyat 
ticaret müdürleri memurini hakkında İdarei Vilâ
yat Kanununda bir gûna kayıt ve işaret olmadığım* 
dan memurini mebhusenln vilâyat memurini tabiye
sinden addi veya merkeze merbut telâkkisi Encü-
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rnenimizce muhilli içtihat görülmüş olduğundan vckâ-
îeii aıidesince deruhtei mesuliyete binaen bu raemu-
tünün merkeze merbut teîâkkisiyle harcırahlarının 
ona güre tesviyesi hususundaki Divanı Muhase
batın taırzı hareketi muvafık ise de bu gibi muhtes 
teşkilâtın vilâyetlerle olan münasebetlerdin îdasrei 
Vilâyat Kanununa mevaddı müzeyyele ilâvesiyle 
mezkûr teşkiJâta dair memurin vaziyetlerinin sarhan 
tayin ve tespiti mulaazi olduğundan bu bapta Hü
kümetin nazarı dikkatinin celbi münasip görülmüş
tür. 

73. Yevmiyeleri Heyeti Vekile karaı iyle takdir 
edilerek fevkalâde memuriyetler harcırah karama* 
menim 29 ncu maddesinin birinci fıkrasında tas
rih edilmiş ve işbu firmadaki gibi tabir, buna mü
masil bidemata matuf bulunmuş olup iiecKiimübayaa 
Avrupaya izem olunıan memurinin mezkur fıkrada 
irae olunan memuriyeti fevka'âde nıadut olmaya
cağı bedihî olacağından Divanı Muhasebatça Mü-
dafaai Milliye Vekâlctın»n bu baptaki deruhtei me
suliyete iptiinaen memurini rnebhuseye müteallik yev
miyelerin kabulü Encümenimize^ şayanı tenkit gö
rülmüş ve müşterek encümence tespit edilecek esa
sa göre neticenin tayini muktazi bulunmuştur. 

74. İşbu fıkarada mevzubahis deruhtei mesuli
yet sabık encümence de karargir olduğu veçhile mev
zii sarahat olup bu müşterek encümence tespit olu
nacak esas dairesinde muktazi halin tayin ve ifası 
lâzımdır. 

75. İşbu fıkradaki muamele Encümenimizce mu-
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senesi raporları münasebetiyle encümeni sabık tara
fından tespit edilip kabul buyruian fıkrai hükmiye 
mucibince müşterek encümence takarrür edecek esa
sa! dairesinde muamele ifası tabiî görülmüştür. 

76. tşbu fıkrada mevzubahis muameledeki Di
vanı Muhasebatın noktai nazarı racih olup ancak 
Usuîtt Muhasebei Umumiye Kanununun otuzuncu 
maddesiyle Heyeti Vekileye bahşedilen salâhiyete 
istinaden ittihaz olunan karara ittîbaa Divanın mec
bur bulunması hasebiyle Heyeti Müşarünileyhhaca 
müttehaz karara binaen Divanca vize muamelesinin 
ifası zarurî, ve şu kadar ki mezkûr maddei kanıuniye 
hükmünce Heyeti Vekileye bahşolunan salâhiyet fa
sıldan fasıSa nakil muhassesatı ve bütçede karşılığı 
olmadığı halde bir hizmet ifasını tecviz mahiyetin
de o3up o ise kamunu mahsusa veya usuleoı tahsi
sat istihsaline mütevakkıf olduğundan salifüzzikr 
maddei kartuniyenîın hükmü kati olmaktan ziyade 
Heyeti Vekiece deruhtei mesuliyet edilmiş telâkki-
siyle mühiKi içtihat olan mesailden addiyle Divanın 
ona ittâbaı ve mevzii sarahat olan mahalde reddi su
retiyle tatbiki ruhu kanuna daha ziyade muvafık ola
cağı Encümence takarrür etmiştir. 
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