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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Barut ve mevaddi infilakiye ve fi^ek ve av miihim-
mati ve av sacmasi inhisan isjetme muvakkat Mare 
sinin 1932, 

Devlet demiryollan ve limanlari isjetme timum 
mudiirlugu 1931 ve ayni idarnin 1932, 

Tspirto ve ispirtolu ickiler inhisan idaresinin 19"1 

mali yillari hesabi katilerine, 
1935 mali yih Milli Miidafaa vekaleti biit^esinde 

miinakale yapilmasma, 
Havayollan Devlet isjetme idaresinin 1935 yih 

biit<*esine tahsisat konulmasma, 
Askeri ve miilki tekaiid kanununun 45 nci madde-

sine bir fikra eklenmesine, 
Ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askeri memurlari ka

nununun ii^iincu maddesine bir fikra ilave eden 1976 
sayh kanuna bir fikra eklenmesine dair kanun layi-
halari ile, 

Bir kisjnin oliim cezasma ^arptirilmasma dair 
mazbata kabul edildi. 

Maliye vekaleti teskilat ve vazifeleri hakkmdaki 
kanun layihasi miizakere edilerek birinci ve ikinci 
maddeleri nazari dikkate alman takrirle birlikte en-
ciimene verildikten sonra pazartesi giinii toplamlmak 
iizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili 
Kefet Canitez 

Katib 
Kiitahya 

Nasjd Ulu£ 

Katib 
Bahkesir 

Sabiha G6k<;iil 

2 — HA VALE EDlLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Ciimhuriyet Merkez bankasi kanununun bazi 

maddelerinin dej>isjirilmesine ve bu kanuna bazi 
hiikiimler eklenmesine dair olan 20(52 sayili kanunun 
7 nci maddesinin 2 nci fikrasmin degistirilmesi hak-
kmda kanun layihasi (1/551) (tktisad, Maliye ve 
Biitce enciimenlerine.) 

2 — Dahiliye vekaleti merkez teskilat ve vazi
feleri hakkmdaki kanunu degistiren 2531 sayili 
kanunun deKisJirilmesine dair kanun layihasi (1/552) 
(Dahiliye ve Biitce enciimenlerine.) 

3 — Devlet memurlari ayliklarmin tevhid ve te-
adiiliine dair olan kanuna bagh cetvelin Dahiliye 
vekaleti kisminda degisiklik yapilmasi hakkmda 
kanun layihasi (1/553) (Dahiliye ve Biitce enciimen

lerine.) 
4 — Yeniden 9 kaza tesjriline ve Dahiliye ve

kaleti kadrosuna bazi memuriyetler eklenmesine dair 
kanun layihasi (1/554) (Dahiliye ve Biitce enciimen
lerine.) 

Mazbatalar 
5 —- Tapu ve kadastro umum inudiirliiKii menu* 

fen heyeti ile kadastro ve tahdid heyetleri miistah-
demleri hakkmda Devlet memurlari ayliklarmin 
tevhid ve teaduliine dair olan kanun hukiimlerinin 
tatbiki hakkmda kanun layihasi ve Maliye ve 
Biitce enciimenleri mazbatalari (1/51) (Ruznameye.) 

6 — Tiirk bayragi kanunu layihasi ve Dahiliye 
ve Milli Miidafaa enciimenleri mazbatalari (1/461) 
(Ruznameye.) 

B I R I N C I C E L S E 
Acilma saati: 15 

BASKAN — Tevfik Fikret Silay. 

KATIPLER — Ali Muzaffer Goker (Konva), Ali Zirh (Qoruh). 

«*•»» 

BASKAN — Celse acilmistrr. 

3 — RtYASET DtVANININ HEYETI UMUMIYEYE MARUZATI 

/ - Sdjini i'uji 1< rdru h«itl<tnn<i uiii rcvil-
mcsi li<tl;l;nt(l«. / ' . .)/. .1/. Ixii/asili I <.il,-< rcsi 

BASKAN — Riyasetin tezkeresini okutuyo-

rum. 

Umumi Heyete 

Asagida isimleri yazili sayin iiyelerin izinleri 

Riyaset Divaninca kararlastirilmistir. Umumi 

Heyetin onamasma sunulur. 

B. M. M. Reisi 

M. A. Renda 

Amasya mebusu Nafiz Aktm, bir ay, hasta-

ligina binaen. 

Bolu mebusu Hasan Cemil Qambel, bir bu-

110 — 



t : 64 18-5 
cuk ay, hastaligma binaen. 

Qorum mebusu Nabi Riza Yildirim, ue hafta, 
hastaligma binaen. 

Diyarbekir mebusu Tevfik Bilge, iki ay, 
hastaligma binaen. 

Gireson mebusu Ismail Sabuncu, bir ay, has
taligma binaen. 

Giimii§ane mebusu A. Sevket Ondersev, iki 
ay, hastaligma binaen. 

Izmir mebusu Husnu Qakir, yirmi giin, ma-
zeretine binaen. 

Kastamonu mebusu Dr. Siikrii Senozan, yir
mi giin, mazaretine binaen. 

Konya mebusu Kazim Giirel, bir ay, maze-
retine binaen. 

Ordu mebusu Selim Sirri Tarcan, bir ay ma-
zeretine binaen. 

Samsun mebusu Memed Giinesdogdu, bir ay, 
mazeretine binaen. 

Tokad mebusu Siireyya Tevfik Genca, bir 
ay, mazeretine binaen. 

BASKAN — Simdi birer, birer reyinize ar-
zedecegim. 

Amasya mebusu Nafiz Aktm, bir ay, hasa-
hgina binaen. 

BALKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Bolu mebusu Hasan Cemil Qambel, bir bu-
Quk ay, hastaligma binaen. 

BALKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

Qorum mebusu Nabi Riza Yildirim, lie hafta, 
hastaligma binane. 

BASKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
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Diyarbekir mebusu Tevfik Bilge, iki ay, 

hastaligma binaen. 
BALKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Gireson mebusu Ismail Sabuncu, bir ay, has

taligma binaen. 
BALKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Giimu§ane mebusu A. Sevket Ondersev, iki 

ay, hastaligma binaen. 
BASKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Izmir mebusu Hiisnii Qakir, yirmi giin, ma

zeretine binaen. 
BASKAN — Mazimiyetini kabul edenler.., 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Kastamonu mebusu Dr. Siikrii Senozan, yir

mi giin, mazaretine binaen. 
BALKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Konya mebusu Kazim Giirel, bir ay, maze

retine binaen. 
BALKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir, 
Ordu mebusu Selim Sirri Tarcan, bir ay, ma

zeretine binaen. 
BASKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Samsun mebusu Memed Giinesdogdu, bir ay, 

mazeretine binaen. 
BASKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmistir. 
Tokad mebusu Siireyya Tevfik Genca, bir 

ay, mazeretine binaen. 
BALKAN — Mezuniyetini kabul edenler... 

Etmeyenler.., Kabul edilmistir. 

4 — MUZAKERE EDILEN MADDELER 

1 •— Tiirhii/t ('ihiih uriyalih' Ispanita C-ii-ni-
liuriyeti arasinda iviza edilcn Heard ve klirhu/ 
aiilasmalarnutt tasdil;> hal,-l,->nda kaiian lai/Uiast 
vc Ilaviciiji re Ih'hsad aici'oitoilrri maibalalan 
{I/Hi)) | 1 | 

BALKAN — ikinci miizakeresini yapacagiz. 

Tiirkiye ile Ispanya Ciimhuriyetleri arasmda 
31 ilk kanun 1935 tarihinde imzalanan ticaret 

ve kliring anlasmalarmin tasdikma dair 
kanun 

MADDE 1 — Tiirkiye Ciimhuriyeti ile Is-

| 1 | Iliriiivi m HzaL'iiusi (1.1 net Inihad ztij>hii 
dadir. 

panya Ciimhuriyeti arasmda 31 ilk kanun 1935 
tarihinde Madritte akid ve imza edilerek ikin
ci kanun 1935 iptidasmdan itibaren meriyete 
konulan ticaret ve klering anlasmalarile mer-
butlari kabul ve tasdik edilmistir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icra-
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

— I l l — 
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Kanunun heyeti umumiyesini acik reye arze-

diyorum. 

2 — Maliye vekdleii ieskilili ve vazij'eleri 
kakkmda kanun Idyihast ve Maliye ve Jiiitee 
cnciimenleri mazbaialavi (1/173) 

BA§KAN — Bundan evvelki muzakeremiz-
de kanun layihasinin birinci ve ikinci maddesi en-
oiimene verilmisti. §imdi ugiincii maddeyi oku-
yacagiz. 

MADDE 3 —- Hususi kalem mudurlugu; ve-
kilin resmi ve hususi muhaberelerini, §ifre ve 
protokol i§lerini idare etmek, istedigi i§leri ala-
kadar dairelerle temas ederek hazirlamak, Mil
let Meclisindeki mesaiyi takip, metbuat ile mii-
nasebetleri tanzim, nesriyati tetkik ve bunlari 
taalluk ettigi dairelere tevdi eylemek ve bu is-
lerin neticelerini vekile bildirmek, Maliye Mec-
muasmm tertib, tabi ve nesrine miiteallik mu-
ameleleri ifa etmek vazifesile mukelleftir. 

Evrak ve seferberlik mudiirlukleri ve Mali
ye evrak hazinesi hususi kalem miidurliigiine 
baglidrr. 

BALKAN — tfciincii madde hakkmda miita-
lea var mi? 

REFIK INCE (Manisa) — Bir sual: 
Uciincii maddede (Istedigi isleri alakadar da

irelerle temas ederek hazirlamak) tabiri var. 
Vekilin istedigi demek degil midir? 

BALKAN — Tabii ... Enciimen de bu fikir-
dedir. 

REFIK INCE (Manisa) — (Vekilin) tabirini 
koymakta fayda vardrr. Qiinkii, baglanmasi zor 
oluyor. 

BALKAN — Enciimen liizum olmadigmdan 
bahsediyor. 

REFIK INCE (Manisa) — Peki. 
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-

meyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Mali tetkik heyeti; varidat ve 
masarife ve vekaletge ifa ©dilen sair islere mii
teallik olarak dairelerinoe hazirlanan kanun ve 
nizamname projelerile kanun ve nizamnamelere 
aid talimatname ve izahnameleri tetkik ederek 
miitalea beyan eylemek, vergi kanunlarinin tat-
bikattaki seyrini takib ederek miifredatli ista-
tistiikler tanzim ettirmek ve bunlara miisteniden 
tatbikat safahatmi muntazaman ve yakmdan 
takib ederek neticelerini vekalet makamma bil
dirmek ve ikanunlarm islaha onuhtac, cihetleri 
hakkmda tekliflerde bulunmak, diger vekalet-
lerce hazirlanip miitalea beyani icin Maliye ve-
kaletine gelen kanun ve nizamname projelerin-
den vekaletge tevdi olunanlar hakkmda miita
lea beyan etmek ve yabanci memleketlerde mali 
mevzulara dair yapilan resmi ve hususi nesriya
ti ve kanuni mevzuati takib ve tetkik ederek 
neticelerini vekalet makamma bildirmek ve ve

kaletge tevdi olunacak sair isleri yapmak vazi-
feleriie mukelleftir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

REFtK INCE (Manisa) — Maliye enciimeni-
nin mazbatasmda bir de, Maliye mecmuasi 
var.. Biitce encumeni, nigin gikarmistrr. 

BA§5KAN — Mecmua, kalemi mahsus vazife-
leri meyanma dahildir. 

REFtK INCE (Manisa) — Hayrr, tetkik bii-
rosunun vazifelerindendir. Sonra tetkik biirosu 
olarak konan son fikra neden kaldirilmis,tir? 

BttTgE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Maliye meomuasini, hususi kalem cikaracaktir. 

BALKAN — Bu nokta gegen maddede var-
di. 

REFIK tNCE (Manisa) — Peki.. 
BALKAN — Ddrduncu maddeyi kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 5 — Teftis heyeti; Maliye vekili na-
mma asagida yazili murakabe ve teftis vazife 
ve salahiyetini haizdir: 

1) Umumi miilhak ve hususi biitcelerle ida
re olunan dairelerle sermayesinin tamami Dev-
lete aid olan muesseseler Maliye miifettisleri-
nin mutlak surette teftisine tabi olup buniarm 
para ve para hukniundeki evrakile ambar ve de-
polarmda bulunan ayniyati ve bunlara miiteal
lik evrak ve defterleri ve muamelata dair mah-
rem de olsa biitiin evraki, bunlari idare ve muha-
fazaya memur olanlar ilk talep vukuunda miifet-
tise gostermege ve saymasma ve tetkik etmesine 
yardrni etmege mecburdurlar. 

2) imtiyazli sirketlerle sermayesinde Devle-
tin istiraki olan muesseseler salahiyetli makam-
larm istegi ve Maliye vekaletinin miisaadesile 
teftis olunur. 

3) Alelumum cemiyetlerin ve bilhassa Dev-
letten mali yardrni gorenlerin mali noktadan 
teftislerine de Maliye miifettisleri salahiyetli-
dir. 

Teftis neticesinde gizli veya acik zimmet 
veya ihtilasi veya muamelatmda miihim suiis-
timali goriilen ve yahut muhafaza veya idaresi 
altinda bulunan para ve para hiikmundeki ev
raki ve ayniyati ve buniarm defterlerile evra-
kmi gbstermeyen memurlar Maliye memuru 
iseler miifettis tarafmdan ve dig-er vekaletlere 
ve dairelere mensup iseler miifettisin talebi 
iizerine mafevkleri tarafmdan derhal isten 
menolunurlar. Teftis veya tahkik sirasmda me-
muriyeti ba^mda kalmasi teftisin veya tahkika-
tm yapilmasmi guclestirecegine kanaat hasil 
edilen memurlar Maliye memuru iseler Maliye 
vekaletinin miisaadesile miifettis tarafmdan ve 
diger vekaletlere mensup iseler o vekaletler ta
rafmdan isten menolunabilirler. 

Tetkik ve teftis, sermayesinde Devletin isti
raki olan miiesseselere, imtiyazli s,irketlere veya 
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cemiyetlere aid oldugu takdirde miifettis ra-
poru, alakadar mercie tevdi ve muktezasi bu 
merciler tarafmdan ifa olunarak neticesi Maliye 
vekaletine bildirilir. 

Maliye teftis heyeti reisi, miifettis sifat ve 
salahiyetini haizdir. Maliye miifettislerinin me-
sai tarzlari hususi nizamnamesi hukiimlerine 
tabiidir. 

BtfTQE ENCtJMENi M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Muhasebsi umumiye kanununun, 
askeri idarede bulunan ambarlarm ve diger 
mevcudlarm miirakabesi igin 99 ncu maddesi ile 
ayri bir hiikiim kabul edilmistir. Buna gore, 
Heyeti Vekilece yapilacak bir talimatname da-
iresinde bunlar tefti§e tabi tutulacaklar. Bu 
noktadan, be§inci maddenin 1 numarah fikra-
smin sonuna, yerinden «Muhasebei umumiye ka-
nununun 99 ncu maddesi hiikmii bakidir» iikra-
smm ilavesini rica edecegim. Bir de fikranin 
sonlarmda isten menolunabilirlerden sonra «An-
cak i§ten menolunmasi icap eden memur, Milli 
Miidafaa vekaletine mensup ise kolordu kuman-
daninin veya daha biiyiik amirlerinin muva-
fakati ve tahriri emirlerinin almmasi lazimdir» 
§eklinde bir fikrayi, tensip buyurursaniz, ilave 
edelim. 

BASKAN — Enciimenin ilavesi hakkmda 
bir miitalea var mi? 

REFlK INCE (Manisa) — Bir tertip mese-
lesi hakkmda Biitge enciimeninin nazari dikka-
tini celbedecegim. Muvafakat ederlerse mad
denin daha giizel olacagmi zannediyorum. 
1 numarah fikrada, tefti§ heyetinin vazifelerini 
sayarlarken yerinde konulmami§ bir fikra var-
dir. 0 da 1 numarah bendin 8 nci sctzrmda 
«Bunlari idare ve muhafazaya memur olanlar 
ilk talep vukuunda miif ettise gostermege ve say-
masina ve tetkik etmesine yardim etmege mec-
burdurlar». Ondan sonra imtiyazh ve alelu-
mum cemiyetler ve ordular geliyor. Binaenaleyh, 
maliye hukukunu teftis, edecek salahiyatli her 
memura, biitiin teftis olunacaklarm heyeti mec-
muasinm yerdim etmelerini temin etmis ol-
mak iqin, bu fikranm en sona yazilmasi icap 
eder. Biitiin ondan evvelki muesseselerin tef-
tisi halinde memurlarin vaziyetlerini onlarm 
dahi gerek evrak tetkikmda ve gerek paralari 
saymak hususunda mesul ve miikellef oldukla-
rmi gostermesi itibarile, zannederim daha eyi 
olur. Qiinkii eskisi gibi yazih kalrrsa eski ta-
birle efradmi cami, agyarmi mani olamaz. 

BttTQE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bunda bir mahzur yoktur. Yalniz, Maliye mii
fettislerinin asli vazifeleri burada kaydedildigi 
itibarile bu tertibte yazilmistir. Tabiatile im
tiyazh sirkete veya diger fikralarda gosterilen 
miiesseselere gittikleri zaman, Maliye memur-
larinm, miifettislere yapmalan lazim gelen yar-
dimi bunlarm da yapmalan lazimdir. Bu iti-
barla, yani Maliye miifettislerinin asli vazi-

fesine taalluku itibarile, bu fikrada yazilmistir. 
REFIK INCE (Manisa) — Biz esasta mu-

tabikiz. Tertibe hiq olmazsa razi olunuz. §a-
mil oldugunda ittifak vardir. Tertip meselesi-
dir. Fakat bunu dahi Biitce enciimenine kabul 
ettiremiyoruz. 

BALKAN — Biitge enciimeninin tadil edilen 
maddesi hakkmda baska miitalea var mi? 

Maddeyi enciimenin tadili ile beraber reys 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 6 — Hukuk musavirligi: 
A) Merkez ve vilayetlerde Maliye vekaletine 

ve muvazenei umumiyeye dahil dairelere aid 
biitiin dava i§lerini her derecede takib ve bunla
rm icra muamelelerini intag eylemek, 

B) Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve 
noterler tarafmdan vekalete yapilacak tebliga-
ti kabul ve cevaplarmi hazirlamak ve alakadar 
mercilere tevdi ve takib eylemek, 

C) Vekalet muamelatindan veya alakadar 
daire ve §ubelerden tevdi olunan mukavelename 
projelerile diger vekaletlerce tetkiki taleb olu
nan mukavelename projeleri ve sair igler iize-
rine hukuki miitalea dermeyan etmek, 

Q) Hususi kanun ve nizamnamelerle muay-
yen sair i§leri ifa etmek vazifesile miikelleftir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mi§tir. 

MADDE 7 — Biitce ve mali kontrol umum 
mudiirliigii; muvazenei umumiye kanunu ve 
merbutu biitge projelerini ve esbabi mucibe la-
yihasmi hazirlamak, tasdik edilen butgenin 
tatbikma miiteallik muameleleri yapmak, biitge 
tahsisat kayitlanni tutmak, munzam ve favkal-
ade tahsisat taleplerini tetkik etmek, masraf 
taahhiidatini murakabe ve masrafa miiteallik 
mukaveleleri tetkik ve tescil eylemek, taahhiid 
hesaplanni tutmak, biitge muvazenesini temin 
edecek tedbirleri arastirmak, masrafa tesir ede-
bilecek biitiin kanun projelerini tetkik ve bun
lar hakkmda miitalea beyan eylemek, Maliye 
vekaletince teklif edilecek masrafa miiteallik 
kanun projelerini hazirlamak, masraf kanun-
larmm tatbikatmi tanzim ve temin eylemek, 
dairelerince hazirlanacak miilhak biitge pro
jelerini ve bunlara aid munzam ve fevkalade 
tahsisat ve fasillar arasmda miinakale talep
lerini tetkik ve miilhak biitgelerin umumi mu-
vazene ile ahengini temin eylemek vazifesile 
miikelleftir. 

Merkez daireleri, muhasebe miidiirliikleri 
bu umum miidurliige baghdir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 8 — Merkez daireleri muliac^bo 
miidiirleri; memur bulunduklan dairenin mas-
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k ' 1 W i ^ I s i 1 » h ) l l > 

y \ n ' h ulniiin t « k t v d I * 
b MM 1(1 11) l u l u v. 'I l i i v i 

hasebeoisue uiu; ; i , t . t:^nk.-r, 

Basvekalet le Sur ; v
; i devlel vc Biyane t is-

leri le is l ikler i ve i a t au s i i k umum uiudurlug'u 
muhasebe isleriiii ^apm.ck, Ei iyuk Millet Mec-
lisi, Cuinhui' Jlcisb^i u : i>ivaiii inuhasebai 
bii tcelermdeii is tend en mebaligl i ta emrine 
bag lamak Maliyo muhanebo imkiai'aiig'iiniLi) va-
zilesidir. 

Ayr i muhasebe muduriug-ii buluninayaii 
daireiere aid muhasebe tsl'.^'i bit dairele.-iu ba^li 
b u h m d u g u vekalet ni'lhasobe tmidiiriagii t a ra -
f indan yapilrr. 

E U T ^ E E. M. M. i3I.ti.EI DAY (Trabzon) —-
Miisaade buyurursamz, bu maddeye bir i'tkra 
il-^vTirn ret fie*.'* '"*'hr 

liYiiU1 i" da >.> / \ i ' a im I iii.i, d r \o 
1 1 1 / ' K T , [ t i ( l J ii(i )i, i r . ' i i r i i e b e l n l l d i l t ' J I 

luii« fj Ln . I *i I • dd i i i ( iin i.i ekleneook 
K/Ptidn't kid.it i'd.1' i UL fin " iwii tie pt inn 
h i <. *> • mic n i i i ui 'i 'u u s ' UV'IEJ.I edivo 
Son bi" mi,! ( (t|f * *i»n^i il. v( (d i 
k k 1 1 » r . . i u i i ' iii i 

BALKAN — Have h a k k m d a bir miitalea var 
mi? 

Lladdcyi ililvo lie >\;yink,e arz^-diyorum. Ka
bul buyuraiilar. . . llkjj.d etnicy.jideT... Kabal 
ediimistir . 

RlAfiDLl ') u i ' b . 4 o.. i . i j i i i i i ud iu l ' 
<MI , 131 'del ;'o • JII i <i.d k i y k h u tuuma.:, 
l i azme h \sibr ii v ,nr , . n j n ; <iM.au, vi i ' imi i.'n 
v./.».i-Cvyf' a a h d d'liu'le iii bf ,'J a u l k i n i . 'Su, 
\ . wiu^iiii er . jci . , luuiii!.1 ve fiu-,iisi Dtiuctb (u i 
t 1^1 ill / i t ) > i^f , ' I'l i / ' , ' l i e ' IUU»' • KKil ui ' . 

h .» ' i ' a i . . . ^ - i y t i i u l K ,• i i l d i ; t l J i l t b u k k 

w u.-bi . e ; b 'i i - b i s bo u s v l k . n ' vt l \ 
( ' . . .1 * 4,1(1 . n , I d ' . " l . i i . i ' i \ , H I 

i.u.iti^nf p.t is!1 i • *-,4, • \ 'II.IK uioumi ihiHu 
r ti daSiiiiii 'o. i i,u i-toiiu / i . h i^ i , ] U P , u 
i i b v tilh,->[l' ' i0 c »,' iv i' )'•; h i h .H vi 

t . . ' V Ik ' 1 ' ' i ' , 'M 1 1 o ln - i t i I 1 J" " 1 '(»!' 

U ' i M " ' ! ' k , l i lUHJ,i ! ' I l ' U l i 0 \ J«*. l l „ i lk ' ,il v d l l 

Ik^ab.ii/.*, aid .sair i s u n yapinaiv vaznesd ' uu 

lu i le i t i r . 
Moricezdc ve icab cden yer lerde malsandik-

i. . i i . HI ut; ist*s;i L itesaf)J«H-ini teLkik ve muraka -
•u- M I Z ' . . , ! : . , ..U'LVHVI mail inimasebe kontro-
iiha' i, ii. '.?.•</. i'I'ai.iiscbvXiiii, aiiilki ve asker i 
IUILII.MUH iiak-u -.iiuiasiplo. i Im umum miidiir-
i i ^- L . ^ l i d i r 

t iij.. ii-i.i' u.'iiiiu tti«iduriiii»u muhasebe inii-
(.uru c u m in: vo iiiiiisauiir vekilinin inhasi 

du nil g a m i n miitaleasi 
I'.iujirak inaiij'o vtkaieiLiico tay in olmiur, 

t-i\;ji\li.Vi r.iautk' natJviiida soz var mi? 
un« \ i rcyc .i.zcthvo". inn. Kabul edenler... 

.i /cMlv'i .i.i >.d edilmistir 

M A D D E 10 Var ida t immm miidiirl i igu; 
'jt>ti vie tin var idat biit(;esini ve esbabi niueibesiiii 
hazirlamaK, var ida t kai i imiarmin t a tb ika t in i 
idare ve vnayet ler var ida t tesk i la t inm i'aaliye-
tiiii tanziiii eyiemek, vilayetlere mevdu bma ve 
arazi vei-gi ienma tai'h, t ahakkuk, t ah r i r ve ta-
(iii i2.ler.iiie aid kamun ve nizamnameler i ve 
buiiiara muteat l ik tadi l ler i ihzar e tmek ve tat-
biKattaki lhu ia i ve tereddut ier lizerine vaki ola-
ea,A fc aallere cevab vermek ve bu lslere aid ka-
iLuiu .capjaini vakit ve zani.an.mda y a p i l m a l a n 
iciu lazii/i g'elen tetbirJeri almak, va r ida t a te-
s i n oian outiiii kanui i proje lermi t e t k i k ve mii-
taioa beyan einiek, kauan l a rn i a gore Maliye ve-
kaleti t i in mezuniyetile te rk in le r i icab eden ver-
gileriu terkinlerii ie aid nmameleler i yapmak, 
i*iaii i e tk ik heyetince gdsteri lecek luzum daire-
smde var ida t istatistikieri igin liizumlu main-
t uili ioplamak, mahaJli idareler in var ida t isleri 
inn iJevlet var idat i le a laka ve ahengini teniin 
etmek bu umum miidiiriugiin vazii'esidir. 

BASKAN — Madde l i akkmda soz is teyen 
var mi? 

Maddeyi reye ai-zediyorum. Kabul edenler... 
ijtnieyfciiier. . . Kabul edilmistir 

M A D D E 11 Nakid isleri umum mudiirlii 
g'ii; i-iazitie muamelelerini yapmak, Hazine mev-
cu t la rmi teumiye, rnilli ve ecnebi miiesseseler 

! ve s i rket ler ve Duyunu umumiye ve Darphane 
i . m m t.iiiti.nebet ve muameleler i tanzim, Ha-

l .I'Kina odi.ini ve tahvi la t edzdanmi ve Hazine-
lit- i .u ibaL^o. i icab eden krymetl i ayn iya t i ida 
ic ve U .UIMI . IM, in ah p iyasa l an t ak ip , nakid ve 

ii.ii'i \t- t ahvi la t borsasmi murakabe , milli pa-
• ,i uiu IO i.i\ il ve i s t ik rar in in ve tediye muvaze-
msiMn vc kredi islerinin temini yolunda tedbir-
ioi ltjdi.L, mevduat i ko rumak icin lazim gelen 
,M( .iiueleJei i ' i a ve kambiyo kontrolt ine miiteal-
IIK hi 'kiiu.leriu t a t b i k m i ve ls t ikraziar in , Hazine 

1 bono ve L.ihviilerinin emisyonlarmi temin et-
in '*, . jevletce yabanci memleket lerde yapi lacak 

! uMiyati K M eyiemek, Devletin nak id siyasetini 
ve n.i vui k iedi ler ini a laka landr ran isleri ih 
7,M iiiuie ve murakabe etmek, bu umum mii~ 
dni In a m vazilesidir. 
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Diiyunu umumiye, Nakid, esham ve tahvilat 

borsasi ve Osmanli bankasi komiserleri ve ban-
kalar murakipleri bu umum miidiirliioe ba*li-
dir. 

BALKAN — Madde hakkmda sbz isteyen 
var mi? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmistir . 

MADDE 12 — Muntaz~m borclar umum mii-
diirliigu; zat maaslarma aid kayitlerin tesisi, 
tahsis olunan zat maaslarmin aid oldu^u mal-
sandiklarmda tedivelerinin temini, tediye mua-
melelerinin kontrolii v^ tekaiid kanununun tat 
bikma aid muamelelerin ifasi, aktolunan istik-
raz ve avanslarla ihrac edileii Hazine bono ve 
tahvillerinin hesaplarmi takip ve tediye edi-
lecek taksit ve kuponlarmi ve bnnlara miitefer-
ri sair muameleleri ifa ve kayitlerini tesis ve 
kontrolunii icra eylemek bu Umum miidiirlugim 
vazifesidir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 13 — Milli emlak miidiirlii^u; Dev 
let vazifelerini ifa icin yapilnns umumi bina-
lan tamir ve muhafaza etmek. Devlete aid umu 
mi mallann idaresini ve hususi mallarm icar, 
satis ve tasfiyeleri ile Devlete intikali lazimge-
len mallarm takip ve tawuva tescillerini temin 
eylemek, Hazineye aid istiml?k islerinin mali 
muamelelerini yapmak, Devlet vazifelerini ifa-
ya tahsis olunan gayrimenkullerle Devlete aid 
emvali hususiye ve Devlete intikal eden gay-
rimenkul mallar, icin ayri ayri defteri kebir 
tutmak, kanunlar, muahedenameler mucibinoe 
muayyen ziimrelere izafetle vaziyet edilmesi 
lazimgelen mallarm muamele ve tasfiyeleriri 
neticelendirmek ve hususi kanunlarm bu ida-
reye tevdi ettifyi sair isleri yapmak vazifesile 
miikelleftir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka 
bul edenler.., Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 14 — Darphane ve damga matba-
asi mudurlug-u; madeni para ve zikiymet al-
tmlar ve madalya basmak, Devlet biitcesine tabi 
olan dairelerin ve talep vukuunda Devlet biit-
cesile ilisikli bulunan veya hususi kanunlarla 
teskil edilen ve amme hizmeti goren daire ve 
miiesseselerin pullarmi ve kiymetli evrakmi 
basmak vazifesile miikelleftir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 15 — Tahsilat mudurliigii; vilayet-
lerle miiessesattan her aym tahakkukat ve tah
silat hesaplarmi toplayarak tetkik etmek, tah
silat nisbetlerini yukseltmek, mali tetkik heye-
tince gosterilecek liizum dairesinde tahsilat is-
tatistikleri igin icap eden malumati toplamak, 

tahsilata aid kanuni hiikiimlerin iyi surette tat-
bik edilmesini temin etmek bu mudiirliigun va-
zifeleridir. 

BASKAN — Miitalea var mi? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler .... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 16 — Zat isleri mudiirliigu; tayin-
leri Maliye vekaletine aid memurlarm, alaka-
dar daire ve mudiiriyetlerin inhasile tayin, na-
kil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa ve kad-
rolarm tevziini temin ve merkezde maaslan ve 
tedavi tahsisatmi ve alakadar dairelerin goste-
recegi liizuma gore harcirahlan tevzi eylemek 
ve Maliye memurlarma aid tekaiid ve yetim ma
aslarmm tahsisi muamelelerini yapmak, tayin-
leri vekalete aid memurlarm sicillerini tutmak 
memurin intihab ve inzibat komisyonlarmm is-
lerini gormek bu mudurliigiin vazifelerini teskil 
eder. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 17 — Levazim ve kiymetli evrak 
mudiirlugii; kiymetli ve krymetsiz matbu ev-
raki hazn-lamak, mahallerine sevkettirmek, 
kullanilacak kirtasiye ve biiro levazimmm hiis-
nii istimalini temin eylemek ve noksanlarmi 
vekalete bildirmek ve Maliye teskilatmm le
vazim ve mefrusatmi ve demirbaslarmi ve isti-
car islerini idare etmek ve vekalet merkez da-
irelerinin ayniyat hesaplarmi tutmak ve ayni-
yat hesabi katisini tanzim etmek, vekaletin 
odaci ve bekci gibi miistahdemlerinin iicretlerini 
tahakkuk ettirmek, vekalet binasmm iyi bir 
halde bulunmasmi temin etmek ve buna miite-
ferri sair isleri yapmak bu miidurliigun vazi
fesidir. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 18 — Itiraz ve temyiz komisyonla-
n ; vergi kanunlan mucibince miitesekkil mu-
vazzaf itiraz komisyonlarile merkez temyiz ko-
misyonlari, hususi kanunlarmda yazili vazifele
rini ifa ederler. Bu komisyonlar mesai ve fa-
aliyetlerinin neticelerini ve tatbikatta gordiik-
leri noksan ve hatalan ve islaha muhtag kanu
ni cihetleri muntazaman Maliye vekaletine bil-
dirmekle miikelleftirler. 

Temiyz komisyonlarmm esasli kararlari Ma
liye mecmuasmda nesrolunur. Temyiz komis-
yonlari reis ve azalarile Istanbul, Ankara ve Iz
mir itiraz komisyonlan reisleri maaslidir. 

Bu itiraz komisyonlarmm azalarile bunlar ha-
ricinde kalan mahallerde teskil olunacak muvaz-
zaf itiraz komisyonlan reis ve azalari iicretle 
kullanilrr. Bunlarm iicretleri biiteenin masraf 
tertibinden verilir. 
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BALKAN — Madde hakkinda miitalea var 

mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 
ispanya ile ticaret mukavelesi hakkmdaki 

kanim layihasma rey vermeyen var mi? 
Rey toplama muamelesi bitmi§tir. 

tkinci kisim 

Vilayetler te§kilati 

MADDE 19 — Vilayetlerde defterdarm ida-
resi altmda: 

A) Varidat miidiirii, 
B) Tahsilat miidiiru, 
C) Muhasebe miidiirii, 
Ve muamelati ehemmiyetli olan vilayetlerde 

muhakemat ve milli emlak miidiirleri bulunur. 
Liizum goriilen yerlerde defterdara muavin ve-
rilir. Muamelati az olan vilayetlerde tahsilat 
mlidurii yerine tahsilat gefi bulunur. 

Istanbul vilayeti te§kilati (33 - 40) nci mad-
delerde yazilidir. 

MUSTAFA ONSAY (gankiri) — Bu 19 ncu 
maddede, vilayetlerde varidat, tahsilat, mu
hasebe miidiirlerinin tayini behemehal mecbu-
ridir, gibi yazilrnigtir. Halbuki bazi vilayetle-
rimiz vardir ki buralarda ya varidat miidu-
riinii, ya tahsilat miidiiriinii veyahud muhase
be miidiiriinii istihdama liizum yoktur. Bu mec-
buriyeti tahmil ederek biitgeye masraf yiiklet-
mektense Maliye vekaletine salahiyet verip, 
liizum goriilen yerlerde varidat, tahsilat, mu
hasebe miidiirlerini istihdam edebilir diye bir 
kayid konmasi daha muvafiktir. 

Burada yalniz tahsilat gefi denmigtir. Bu, 
maksadi temin etmez. Sonra, liizum goriilen 
yerlerde Defterdara muavin verilir, denmis,-
tir. Halbuki biz cetvelde gbriiyoruz ki, yal
niz defterdara muavin verilmekle kalmiyor, va
ridat miidiirlerine de muavin verilmektedir. 
§u hal.de madde noksan kalmis. oluyar. Lii
zum goriilen yerlerde yalniz defterdara degil 
varidat tahakkuk miidiirlerine de muavin ve
rilir, seklinde olmali. Bu iki. 3 nciisii de, Is
tanbul muamelati maliyesi, ciimlenizin malu-
mudur. Istanbul, bu gun 30 kiisur bin ma-
arvti zatiye tevzi etmektedir. Ayda masraf la-
n 660 bin lira kadar tutuyor. Bununla beraber 
bir qok devairin kiilli masraflan da bu vila-
yetten verilmektedir, tediye emirleri oraya git-
mektedir. Istanbul teskilatmm i§i o kadar 
cok ki bunlarm hemen hepsi muhasebei vila-
yette igtima eder. Burada goriiyorum ki, yal
niz defterdara muavin tabiri kullanilmig. Is
tanbul muhasebesine bir muavin verilmemi§-
tir. Bu adam hasta, su olur, bu olur, son
ra bir 50k komisyonlarda da isi vardir. 

BALKAN — Istanbul vilayeti, ba§ka mad-

dedir. 
MUSTAFA ONSAY (gankiri) — Burada di-

ger vilayetlerdeki gibi demiyecegiz. Buraya 
muavin konmamistir, onu arzetmek istiyorum. 
Bu maddeye girmesi lazimgelir zannediyorum. 
Bu itibarla bendeniz, Istanbul muhasebesine de 
bir muavin verilmesi lazimgeldigi kanaatinde-
yim. Onun icin bu maddeye alakasi itibarile 
muhasebe miidiir muavini kaydini de koymak 
lazimdir. Teklifim budur. 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Ka-
nunda her vilayette defterdardan baska bir va
ridat miidiiru vardir. Bu vilayetlerin biitiin ta
hakkuk islerini takip ile miikelleftir ve niha-
yet maaslan da 30 liradan basladigma gore mii-
kellef bulunduklari vazifelere nazaran Dev-
lete cok bir sey tahmil edilmiyor. Yalniz 
icab eden yerlerde tahsilat ve tahakkuk miidiir
lerini aymyoruz. Tahsilat mudurii bulunmazsa, 
tahsilat sefi bulunur, denilmekle enciimen bu 
husustaki tasarrufu miimkiin oldugu kadar goz 
oniinde tutumustur. 

Muhasebe miidiirlerine ayrica muavin ver-
mek vaziyetine gelince: Zaten Istanbul muha
sebe miidiirliigii kafi miktarda takviye edilmis 
bulunmaktadir. Bu itibarla muhasebe mii-
diiriiniin bulunmadigi kisa zamanlarda defter-
dar muavini muhasebecmin isine bakabilir. Uzun 
zaman agik kalirsa defterdar, muavinini bura
ya vekaleten tayin edebilir. 

Bu itibarla, ne muhasebe miidiir muavinleri 
cihetinden tevsia, ne de varidat miidiirliiklerini 
kaldirmak hususundaki tekliflerine taraftar 
degiliz. 

MUSTAFA ONSAY (gankiri) — Bendeniz, 
varidat tahakkuk ve tahsilat miidiirliiklerinin 
kaldirilmasini teklif etmedim. Yalniz icab et-
meyen vilayetlerde Maliye vekaletine, bunlari 
istihdam etmemek salahiyeti verilmelidir. Bazi 
yerler vardir ki bir defterdar, bunlarm hepsini 
idare edebilir. 0 vilayette bir tahsil, tahakkuk 
bir de varidat mudiirii isthdama nigin Maliye 
vekaletini meobur edelim. 

Benim teklifim bu idi. Bu hususta bir de 
takririm vardir, takdim ediyorum. 

B. E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN (Bur-
dur) — Burada, muamelati az olan vilayetlerde 
tahsilat miidiirii yerine tahsilat sefi konur, de-
niyor. Onun yerine bu iig vazifeden ugtinii bir-
den yahut ikisini bir kimseye tevdi etmege Ma
liye vekili salahiyettardir, diyelim. Vilayetlerin 
islerine gore Maliye vekili meseleyi halleder. 

MALIYE VEKlLt FUAD AGRALI (Ela-
ZIZ) — Esasen kadrolar tetkik edilirse goriile-
cektir ki, tekmil vilayetler igin ayri ayri tahsilat 
miidiirii verilmemistir. Mustafa arkadasimizm 
endisesine mahal yoktur. 

BALKAN — Enciimenin miitaleasi var mi? 
B. E. R. MUSTAFA §E[REF OZKAN (Bur-

dur) — Muamelati, az olan vilayetlerde tahsilat 
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mudiirii yerine tahsilat sefi bulunur. denmistir. 
Bu metni yalniz tahsilata hasredilmistir. 
A, B, C fikralarmda tadat edilen vazifeler, Ma-
liye vekili tarafrndan bir kimseye dahi tevdi edi-
lebilir. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Liitfen tak-
ririm okunsun. 

Yuksek Reislige 
19 ncu maddenin asagidaki sekilde tadilini 

teklif ederim: 
MADEE 19 — Vilayetlerde deftarm idaresi 

altmda: 
A - Varidat miidiirii, 
B - Tahsilat miidiirii, 
C - Muhasebe miidiirii; ve muamelati ehem-

miyetli olan vilayetlerde muhakemat ve milli 
emlak miidiirleri bulunur. Liizum goriilen yer-
lerde defterdara ve miidiirlere muavin verilir. 
Varidat, tahsilat ve muhasebe miidiirii istihda 
mma liizum olmiyan vilayetlerde^ bu vazifeler 
defterdar tarafrndan ifa olunur. 

Cankiri mebusu 
Mustafa Onsay 

BttTQ En. RElSt M. §EREF OZKAN (Bur-
dur) — Takririn sonundaki «olunur» kelimesi 
yerine (olunabilir) denirse daha uygun olur. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Muvafik-
tir. 

BALKAN — Takriri madde olarak reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

Istanbul teskilati hakkmdaki fikra madde
nin sonunda yine vardir. 

MADDE 20 — Defterdarlar, vilayetler ve 
miilhak kazalar teskilatmm amiri olup muame-
latrn kanun hiikiimlerine gore cereyanmi temin 
eylemek, merkez ve miilhak kazalardan sorulau 
suallere cevap vermek, kanuna muhalif hareke 
ti gbriilenler hakkmda takibatta bulunmak, 
tayinleri vilayete aid olan merkez ve miilhak 
kazalar Maliye memurlarmm sicillerini tuttur-
mak vazifesile miikelleftir. 

Defterdarlar miidiiriyetlere ve miilhak kaza-
lara aid islerin murakabe edilememesinden veya 
kendilerinden vaki olacak suallere cevab veril-
memesinden mesuldiirler. Defterdarlar bulun-
duklari vilayette Maliye vekaletinin en biiyiik 
memurudurlar. 

Her miidiir veya sef basrnda bulundugu ser-
visin amiri olup vilayet merkez kazasile miilhak 
kazalar muamelatmm kanuna mutabik surette 
cereyan etmemesinden mesuldiirler. 

BALKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmistir. 

MADDE 21 — Vilayet ve kazalardaki servis-
leri kontrol altmda bulundurmak igin defter-
darlarm emrine, liizumuna gore bir veya mii-

i teaddid kontrol memuru verilir. Kontrol me-
! murlrai gerek merkez kasasi, gerek miilhak 

kazalar servislerini defterdarlar namma kont 
rol ederler. 

Kontrol memurlarma merkez kazasi haricin-
de vazife gordukleri her gun igin zaruri mas-
raflari mukabili 150 kurus yevmiye ile nakliye 
iicretleri verilir, 

Defterdarlar, muayyen tarifeli nakil vasi-
tasi olmayan yerlere gidecek kontrol memur
larmm nakil vasitalarmi tayin ve bunlara veri-
len iicretleri murakabe ile miikelleftir. 

Ankara, Istanbul, Izmir gibi muayyen tari
feli nakil vasitalan bulunan sehirler iginde va
zife gbren kontrol memurlarma yalniz kontrol 
icin ihtiyar ettikleri vapur, tramvay ve otobii<3 
gibi muayyen tarifeli nakil vasitalan iicretleri 
verilir. * 

REFIK 1NCE (Manisa) -— Kontrol memur
larma verilecek iicret meselesinin yeri burasi 
midir? Maliye teskilat kanununda nigin yal
niz kontrol memurlarma verilecek harcirah 
r^evzuu bahsolsun. Zennederim akla oyle gel-
mis ve yazilmistir; bunu cikaralim. 

MUSTAFA ONSAY (Cankiri) — Bendeniz 
fikranm gikanlmasi taraftari degilim. Yalniz 
(Muayyen tarifeli nakil vasitasi tabiri) Istan
bul, Izmir gibi tramvay ve vapuru olan yerlere 
hasredilmistir. Halbuki Istanbul o kadar va-
sidir ki ve byle isler ve oyle haller vaki olur ki, 

bir kc&itrol memurunun, bes on dakika iginde her-
hangi bir ticaretaneyi veya daireyi kontrol 
etmesi icab edebilir. Biz kontrol memurlarma, 
x^.u.tlaka muayyen tarifeli nakil vasitasile gide-
ceksin, clersek o memur, mesela, Biiyiikdere-
den belki iki saat sonra kalkacak, bir vapura 
binmek ve muhtelif gecikmelerle iic dort saat 
sonra kontrol isinin basina gelebilmek mevki-
inde kalacaktir. Siiphesiz maksat ta zayi ol-
mus bulunacaktir. Ben sunu soylemek isterim 
ki, miistacel olan islerde defterdar tensip ede-
cek olursa bunlara raiistesna olarak otomobil 
parasi verilmelidir. Ciinkii oyle hadiseler olur ki, 
yarim saatlik bir gecikme yiiziinden, Hazine 10 
binlerce lira zarar edebilir. Boyle bes, on ku
rus igin Hasineyi zarara sokmak dogru degil-
dir. Teklifim budur. 

BASKAN — Refik ince arkadas,imiz, encii-
menden sordugu suale cevap istiyor. 

BUTQE ENCUMENl M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Bu kanunun en gok yaptigi yeni-
liklerden biri de, her vilayette laakal bir kon
trol memuru bulundurmak mecburiyetini koy-
maktir. Bu memurlar, daima hali faaliyette 
olacaklardir. Bunlarm harcirahlan igin harci
rah kanunundaki hiikiimlerden iistifade ede-
oezdik. Qiinkii vilayet merkezinden kazaya 
hususi otomobille, ve nihayet oradan oraya git-
mek icabettigi zamanda da hususi otomobille 
gittim diyerek fazla para almamasmi temin igin 
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buraya, kendilerine yevmiye 150 kurus yevmiye 
ile yol parasi verilir, diye bir fikra koymagi 
miinasip gordiik. Ve Hazinenin hukukunu koru-
duk. 

REFIK INGE (Manisa) — Bu cevap, benim 
sualime uyniadi. Ben para verilmesin demedim. 
Burasi yeri degildir, dedim. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Yerinde olmaym-
ca buradan kaldirip harcrrah kanununa bir ze-
yil olarak Have etmek lazimdir. Halbuki, mii-
teferrik vaziyetlerle bu gibi hiikiimler konula-
bilir. Nitekim gegenlerde kabul ettigimiz, arazi-
nin acele tahriri kanununda da boyle hiikiimler 
koymustuk. Binaenaleyh, zaruri olarak bazi ka-
nunlar icerisine bu gibi hususi vaziyetler gir-
mistir. Bu itibarla miisaade ederseniz, burada-
da boyle gegsin. Arzu edilmezse harcirah ka
nununa bir zeyil yapilsm, 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Bunlara ma-
sarifi zaruriye verilir dersek daha iyi olur. Qiin-
kii memur, tramvayla gider. Otomobille gider. 
Vaporla gider. 

SIRRI DAY (Trabzon) — Bendeniz, Divani 
muhasebatta bulundugum zaman, Izmirden Qes-
meye bir liraya gidilirken 15 lira azimet ve 15 
lira avdet diye ita emri gikarmistik ve bu yiiz-
den memurda tahti muhakemeye almmistir. 
Onun igin burada boyle yaptik. 

BASKAN — Madde hakkrnda bir takrir var-
drr. Okuyoruz. 

Yiiksek Reislige 
21 nci maddeye « miistacel islerde defterdar 

tarafmdan liizum gosterildigi takdirde otomo-
bil iicreti de verilebilir » fikrasmm da ilavesini 
dilerim. 

Qankiri 
Mustafa Onsay 

BASKAN — nciimen ne diyor? 
BtJTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Muvafiktrr. 
REFlK INCE (Manisa) — Bu fikrayi kabul 

ettigimiz zaman, en basit meseleler de miistaceli-
yet kesbedecektir. (Dogru sesleri). 

BALKAN — Bir takrir vardir, buna encii-
men, otomobil vasrtasmm temini igin faydali gor-
diigiinden, istirak ediyor. Fakat buna itiraz 
edenler de vardir. §u halde reye arzedecegim. 

Takriri nazari dikkate alanlar isaret buyur-
sun ... Almayanlar ... Nazari dikkate almmamis-
tir. 

Ikinci bir takrir vardir. 

Yiiksek Reislige 
Tahsilat memurlari iginde, muhasebe memu-

lan igin de ve veznedar vazif esini goren memur 
maaslari 10 lira olarak gosterilmis ise de, 10 li-
ralik maaslarm 15 liraya iblagmi teklif ederim. 

Afyon Karahisar 
Berg Tiirker 

i BALKAN — Bunun maddeye taalluku yok-
tur. Bu kontrol memurunun harcirahi hakkrn
da bir maddedir. Yeri geldigi zaman reye ko-
yariz. 

Madde hakkrnda baska miitalea yoktur. Mad-
deyi aynen reye arzediyorum. 

I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 22 — Varidat servisi; varidat mii-
diirleri vergilerin tarh ve tahakkuk muame-
lelerini kanuni miadmda if a ettirmek ve ta
hakkuk eden varidati tahsilat servisine ver-
mek, tcrkinleri icab eden vergilere miiteallik 
muameleleri ve hususi kanunlarla kendilerine 
verilmis sair isleri yapmakla miikellef ve mu-
hasebei umumiye kanununun 13 ncii madde-

! si mucibince merkez kazasma aid tahakkuk 
hatalarindan dogan mali zararlan, filen ta
hakkuk muamelelerile istigal eyleyen s,ube 
tahakkuk sef ve memurlari ve varidat memur 
ve katiplerile mii^tereken zamindirler. 

Varidat miidurleri, miilhak kazalara aid 
| tahakkuk muamelelerini defterdar namina ya-

kindan takib ederek tahakkukatin zamanmda 
. icra edilmesini ternin eyleyecek tedbirleri alir 

ve kazalardan sorulan varidat kanunlarmin 
tatbikatina aid hususlara defterdar tarafmdan 
verilecek cevaplari ihzar ederler. 

Tahakkuk sube sef, memur ve katipleri ve 
varidat memur ve katipleri varidat miidiiru-
niin maiyeti olup onun tayin edecegi sekilde 

I vazifelerini yaparlar. 
| BALKAN — Madde hakkrnda miitalea var 

mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmis,tir. 

MADDE 23 — Tahsilat servisi; tahsilat mii-
diirleri veya tahsilat sefleri, varidat ve milli 
emlak servisleri tarafmdan merkez kazasma aid 
tahakkuk ettirilip kabili tahsil bir hale* getiril-
mis olan tahakkukati kanuni hiikiimleri daire-
sinde tahsil etmek ve bunlardan dolayi Divani 
mu?r,sebata idare hesabi vermek, tahsildarlar 
tarafmdan yapilacak tahsilatin, merkezde miif-
redat kayitlerini tutturmak vazifesile miikel-
leftir. Tahsilat miidiiru bulunmayan vilayetler-
de Divani muhasebata hesab vermek vazifesi ve 

I bundan dogacak mesuliyet defterdarlarla miis-
I tereken tahsilat seflerine aittir. 

Tahsilat miidurleri ve bulunmayan mahal-
lerde defterdarlarla miistereken tahsilat sefleri 

{ miilhak kazalara, aid tahsilat muamelelerini ya-
| kindan takib ederek tahsilatin zamanmda icra-
j sini temin edecek tedbirleri aluiar. Miilhak ka-
i zalardan sorulacak tahsilat kanunlarmin tatbi-
i katina aid suallere defterdar tarafmdan verile-
j cek cevaplar tahsilat luiidiir veya sefleri tara-
I findan hazirlanir. 

S 
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Tahsil §ube sef, mcmur ve katipleri ve icra 

memurlari ve bilumum tahsildarlar, tahsilat mii-
diir veya sefinin maiyetidirler. 

Biitun tahsildarlar iicretle istihdam olunur -
lar. Atli tahsildarlara iicretlerine ilaveten ayda 
on lira yem bedeli verilir. 

RAIF KARADENIZ (Trabzon) — 19 ncu 
madde degistirildigine nazaran bu maddede de 
degi§iklik yapilmasi lazimgelir, zannederim. 

BA§KAN — Nicin? 
RAIF KARADENIZ — Bazi vilayetlerde hie 

tahsilat mudiirii bulunmayacaktir. Orada yal-
niz defterdar vardir ve yalnizca defterdar 
mesul olacaktir, halbuki burada defterdar ile 
beraber tahsilat sefleride mesul olacaktir denili-
yor. Arzettigim madde, tadil edildikten sonra bu 
maddeaiin de ona uygun olmasi lazimdir. 

BASKAN — Tahsilat §efi varsa mii§tereken 
mesul olurlar. Yoksa bizzat deiterdar mesul 
olur. 

Madde hakkmda ba§ka miitalea var mi? 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Madde aynen kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 24 — Muhasebe servisi; muhasebe 
mudiirleri, vilayet teskilatma dahil masraf ta-
hakkuk memurlari tarafindan tahakkuk ettiri-
len maa§ ve masraf Ian ita emrine baglamak ve 
bilciimle tediyati kanuni hukiimleri dairesinde 
icra etmek, muhasebei umumiye kanunile diger 
kanunlarm masraf muhasiplerine tahmil ettigi 
sair vazifeleri yapmak ve Divani muhasebata 
idare hesabi vermekle miikelleftir. 

BASKAN — Madde hakkmda soz var mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 25 — Milli emlak miidiirlugu bu-
lunan vilayetlerde bu miidiirluk, vilayet merkez 
ve miilhakatinda Devlet vazifelerini ifa icin 
yapilmi§ umumi ve resmi binalari idare ve mu-
hafaza etmek, Devlete aid umumi mallarm 
idaresi ve hususi mallarm icar, sati§ ve 
tasfiyeleri ile Devlete intikali lazimgelen mal
larm takib ve tapuca tescillerinin temini ile 
miikelleftir. 

Icar, ecrimisil gibi Devlet alacaklan, bu mii
diirluk tarafindan tahakkuk ettirildikten son
ra tahsilat servisince tahsil olunur. Milli emlak 
mudurii tahakkuk noksanindan veya zamanm 
da tahakkuk ettirilmemesi dolayisile tahsil edi-
lemez bir hale gelmig olan Hazine hukukundan 
tahakkuk i§ile me§gul olan memur ile mu§tere-
ken mesuldur. Milli emlak miidurlugii katiple-
rinden biri, ayni zamanda vilayet ayniyat mu-
hasibidir. 

Milli emlak mudiirliigu te§kilati olmayan 
vilayetlerde yukanki vazifeler varidat mudur-
leri tarafindan yapilir. Bu takdirde ayniyat mu-

! hasipligini de varidat katiplerinden biri yapar\ 
i BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 

mi? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyuran-

lar... Etmeyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

i MADDE 26 — Muhakamat servisi; muame-
| lati ehemmiyetli olan vilayetlerde bu servis, 

muhakemat mudiirii ile Hazine avukatlan tara
findan idare olunur. 

j Muhakemat muduriiniin vazifeleri: 
A) Varidat, tahsilat ve muhasebe miidiirle-

rile diger servislerden yazili olarak sorulacak 
her nevi hukuki isler hakkmda miitalea ve ka-
kiimlerine uygun bir hale koymak, 

B) Hazine ile eshas arasmda tanzim ve te-
ati edilecek biitun mukavelelerin miisveddele 
rini gorerek bu mukaveleleri kanun sart ve hii-
kiimlerine uygun bir hale koymak, 

C) Davalarrn sicillini tutmak ve takiplerini 
murakabe ve lehe neticelenen hiikiimleri infa^ 
ettirmek, 

Q) Idari davalar hakkmda alakadar sube-
ler tarafmdan yapilacak miidafaaname miisved-
delerini gorerek bunlarm kanuni icaplarmi yap
mak, 

D) Mahkemelerle icra daireleri ve noterler 
tarafindan resmen Maliye daire ve subelerine 
tebligi lazimgelen bilumum resmi evraki Hazi-
neye izafetle tebellug etmek ve Hazinece resen 
veya cevaben tanzim ve teblig edilecek evraki 
tanzim ve teblig ettirmek, 

E) Maliye memurlari hakkindaki ilk t ahk i 
kat evrakmi kanuni merciine sevketmek ve 
bunlar hakkmda muktazi muameleyi yapmak. 

Hazine avukatlarmm vazifeleri: 
A) Kendilerine muhakemat miidiirlugiin-

den verilen evrak iizerine hukuki miitalea der-
meyan eylemek, 

B) Davalarrn muhakeme ve icra takiplerini 
son derecesine kadar yapmak, 

C) Miilhakat davalarmi, kanuni harcirah 
mukabilinde takib ve miidaiaa etmek. 

Muamelati ehemmiyetli olmayan vilayetler
de yalniz Hazine avukatlan veya dava vekil-
leri bulunur. Bunlar, yalniz kendilerine tevdi 
olunan dava islerile istigal ve defterdarliktan 
verilen isler hakkmda hukuki miitalea beyan 
ederler. 

Bu vilayetlerde icra daireleri ve noterler ta
rafmdan resmen Maliye dairelerine yapilacak 
tebligat, mahallinin en biiyiik maliye memuru 
tarafmdan tebellug olunur. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
REFIK INCE (Manisa) — (C) fikrasmda; 

avukatlara taaliuk eden fikrada «Bunlar yalniz 
kendilerine tevdi olunan dava i§lerile i§tigal...» 
tabiri vardir. Bu fikradan. baska i§ yapamaz-
lar manasi mi gikryor? 

BtiTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
I Hayir, o mana gikmaz. Malumu aliniz ewelce 

— 119 — 
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kabul edilen bir kairanla muvazzaf Hazine ve-
killeri, Hazine aleyhine dava almaktan mene-
dilmi§lerdir. Memnuiyet yalniz buna inhisar 
eder. 

SIRRI lOOZ ( Yozgad ) — Bunlar, hatta 
avukatlik ta yapmamalidir. Qiinkii hie, olmaz 
sa Hazine aleyhine iraei tarik ediyorlar. 

REFlK INGE (Manisa) — Bendenizin bu 
suali sormaktan maksadim, mevcud vaziyetle 
fikra ifadesi arasmdaki te§evvii§u kaldirmak 
igindir. Qiinkii bu fikra ibaresinde, kendileri-
ne tevdi olunan is.lerle i§tigal ederler, ba§ka 
dava islerile mesgul olamazlar manasi da gikar. 

BALKAN — Hayir, bu mana yoktur. 
SAL AH YARGI ( Kocaeli ) — «Davalarm 

muhakeme ve icra takiplerini son derecesine 
kadar yapmak». Son derecesine kadar yapmak 
demek, mutlaka tashih kararma kadar gidil-
mesi manasini tazamun ediyor. Bu, filiyatta 
da boyledir ve dogrudur. Avukatlari 90k olan 
yerlerde, heyeti hukuk narni altinda Hazine 
davalarile istigal eder ve istisjarede bulunurlar. 
Bir de mahkemeye miiracaat edilip te haksizlik 
taayyiin ederse, ne kendileri igin ve ne de di
ger taraf icin i^i siiriincemede birakmak dogru 
degildir. Boyle bir manaya meydan verme-
mek icin enciimenin kabul etmesini rica ede-
rim. «Mahkeme ve icra takiplerini yapmak» 
denirse kafidir. Bu, mutlak yapmak salahiyeti, 
icab ederse son dereceye kadar, icab ederse 
mahkeme kararmi kabul eder. Bu, son de-
rece kelimeleri kalkarsa, ne kendilerini ve ne 
de karsilarmdakilerini muskiilata sokmamis, 
olur. Son derece meselesi; Divani muhaseba-
tm bile ilamma miistenid her hangi bir §ey 
kanun yollarmm en son merciinden karar gik-
madikga vize etmez, gibi bir kanaat (jikar. Hal-
buki son derece kaydi kalkarsa buna mahal 
kalmaz. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
(B) fikrasmdaki «Son derecesine kadar) tabi-
rinin kaldirilmasma enciimen muvafakat eder. 
Bir de a§agida Refik Incenin is,aret ettigi te-
reddiidii izale iqin «Bunlar» dedikten sonra 
«Yalniz» tabirini kaldirahm. 

BUTQE E. REISI M. §EREF OZKAN (Bur-
dur) — Yalniz bu tay ve ilave, hie bir vakit 
Hazine avukatlarmm ve hukuk mu§avirlerinin 
vazifelerine aid olan kanun hukiimlerini ihlal 
etmiyor. Bu husus, zapta gegmii bulunsun. 

BASKAN — Maddeden iki tabir Qikiyor. 
Birisi «Son derecesine kadar», digeri «Yalniz» 
tabiridir. 

Madde hakkinda ba§ka miitalea var mi ? 
Maddeyi bu tadillerle kabul edenler... Etme-
yenler... Kabul edilmis.tir. 

Kazalar te§kilati 

MADDE 27 — Muamelati gok olan kazalar-
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da malmiiduruniin idaresi altinda varidat, tah-
silat ve icab eden yerlerde milli emlak memur-
luklari bulunur. Malmiidiiru, kaza maliye te§-
kilatmm amiri olup, muamelatin kanuni hii-
kiimler dairesinde cereyan eylemesini temin 
etmek ve emri altinda bulunan memurlardan 
kanuna muhalif hareketleri goriilenler hak
kinda takibatta bulunmak vazifesile miikelleftir. 

Malmiidiirleri muhasebe servisini idare ve 
muhasebei umumiye kanunile diger kanunla-
rin masraf muhasiplerine tevdi ettigi diger 
vazifeleri ifa ve Divani muhasebata idare he-
sabi ita ederler. Diger servisler ba§mda bu
lunan memurlar, uhdelerine verilen i§lerin ka
nuna mutabik surette cereyan eylemesinden 
mesuldurler. 

REFIK INGE (Manisa) — Biitge enciimeni 
zannederim kabul eder. Merkez te^kilati birinci, 
vilayetler teskilati ikinci kisim olduktan sonra 
kazalar teskilatinin da, iiciincii kisim olmasi 
lazimgelir. 

BALKAN — Bir matlap ilavesi istejniyor. En
ciimen muvafakat ediyor mu? 

BUTQE ENCtMENI M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Muvafiktir. 

BASKAN — Enciimen muvafakat ediyor. 
Bas_ka bir miitalea var mi?.. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 28 :— Varidat servisi; varidat me-
murlan vergilerin tarh ve tahakkuk muamele-
lerini kanuni miadinda ifa ve tahakkuk eden 
varidati tahsilat servisine vermek, terkinleri 
icab den vergilere muteallik muameleleri yap-
makla miikellef ve Muhasebei umumiye kanunu-
nun 13 ncii maddesi mucibince tahakkuk hatala-
nndan dogan mali zararlan tahakkuk muamele-
lerini yapan varidat katiplerile mii§tereken za-
mindirler. 

Tahakkuk sube s,ef, memur ve katipleri ve 
varidat katipleri varidat memurlari maiyeti 
olup onun tayin edecegi §ekilde vazife yaparlar. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Kazalarda 
varidat ve tahakkuk subeleri kaliyor mu, bu 
te§kilatla, yoksa yalniz vilayetlere mi munhasir 
kaliyor? Eger, kazalarda teskilat yoksa buu ifa-
de burada zaittir. 

BASKAN — Kazalarda varidat §ubeleri var 
mi?. 

BUTgE ENCUMENi M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Bazi kazalarda, mesela Adapazan 
gibi biiyiik kazalarda, te§kilat, muhafaza edili-
yor. Buna nazaran bu ibarenin burada kalmasi 
lazimdir. Onlar i§in bu hiikiim tatbik edilmis ola-
caktir. 

BALKAN — Izahat kafimi, baska miitalea 
var mi?. Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 29 - - Tahsilat servisi; tahsilat me
murlari, varidat servisi tarafmdan tahakkuk 
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ettirilip kabili tahsil hale getirilmis olan I 
tahakkukati, kanuni hukiimlere gore tahsil ey-
lemek ve tahsildarlar tarafmdan yapilacak tah-
silatm miifredat kayitlarmi tutturmak ve nizam-
name ile tayin olunacak §ekilde tahsil sube sef- I 
lerile tahsildarlarm hesaplarmi tetkik ve mu-
rakabe etmek vazifesile mukelleftirler. 

Kazalarda Divani muhasebata verilecek tah
silat hesabi malmiidiirii tarafmdan verilir. Bu 
hesaptan dogacak mesuliyette tahsilat memur-
lan melmiidurii ile mu§terektirler. 

Tahsil §ube §ef, memur ve katiplerile tahsil
darlar, tahsilat memurunun maiyeti olup tahsil 
muamelatindan dolayi miistereken mesukliirler. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi?. Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 30 — Muhasebe servisi; malmiidii
ru tarafmdan idare olunan bu servis kaza tes-
kilatma dahil masraf tahakkuk memurlari tara
fmdan tahakkuk ettirilen maas ve masraflari 
ita emrine baglamak ve kanuni hukiimleri da-
iresinde tediyelerini temin eylemekle miikel-
leftir. 

BA§KAN — Miitalea var mi?... Reye arzedi
yorum, kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilcmistir. 

MADDE 31 — Milli emlak servisi; milli 
emlak muameleleri gok olan kazalarda milli 
emlak memurlari bulunur. Bu memurlar, vi- | 
layet milli emlak servisinde yazilan islerden 
kazaya aid olanlan ifa, tahakkuk hatasmdan 
veya zamanmda tahakkuk ettirilememesi do-
layisile tahsil edilemez bir hale gelmehten do-
gan Hazine zararlarmi tazmin ile mukelleftir
ler. Kaza ayniyat muhasipligi, milli emlak 
memuru tarafmdan yapilrr. 

Milli emlak memurlugu olmayan kazalarda, 
bu servise aid isler varidat katipleri tarafm
dan yapilrr. Bu takdirde varidat katiplerin-
den biri ayniyat muhasipligi vazifesini de ya-
par. 

BALKAN — Miitalea var mi?... Reye arzedi
yorum, kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmistir. 

MADDE 32 — Muamelati az olan kazalar
da malmiiduruniin idaresi altmda yalniz va
ridat memuru bulunup tahsilat isleri de mal
miidiiru tarafmdan yapilrr. Bu takdirde Diva
ni muhasebata verilecek tahsilat hesabi da mal-
mudiirii tarafmdan verilir. 

BALKAN — Miitalea var mi? 
REFIK INCE (Manisa) — Musaade buyu-

rulur mu? Biitge enciimeninden bir sey rica 
edecegim. Eski yaptigi 31 nci maddeye baksm. 
Bu 31 nci madde, muamelati ikiye ayrrmistir. 
Birisini az olarak, digerini de pek basit olarak 
ifade etmistir. Az olduguna gore hiikiim koy- | 
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mus, basit olduguna gore de ayri hiikiim koy-
mustur. ihtiyag ve vaziyete daha muvafik olan 
eski yaptiklan 31 nci maddenin bu 31 nci mad
de yerine konmasmi teklif ediyorum. 

BUTQE En. R. VEKlLI MUKERREM t N -
SAL (isparta) — Biz onu geri almistik. 0 mev-
zuubahs olamaz. 

BUTCE E. REISi M. SEREF OZKAN (Bur-
dur) — Biitge enciimeninin eski maddesinm 
konmasmi arzu ediyorsaniz, Teklif halinde ve-
rirsiniz. 

REFlK INCE (Manisa) — Biitge enciimeni 
esas itibarile noktai nazarrmi kabul ederse me-
sele halledilmis olacagi igin bu sekilde teklif 
ediyorum. Burada, Muamelati az olan kazalar
da mal muduriiniin idaresi altmda yalniz va
ridat, memuru bulunup, tahsilat isleri de mal
miidiirii tarafmdan yapilrr, deniyor. Eskisinde 
ise, iki fikra igerisinde ihtiyaca daha vuzuhlu 
olarak cevap verilmisti. Binaenaleyh tahsilat 
ve muhasebenin birlestigine gore varidat itiba
rile de eski maddeyi daha karli goriiyor ve tek
lif ediyorum. 

BtTTgE En. M. M. SIRRI DAY (Trab-
zon) — Malumu aliniz, tahakkuk islerile tah
sil islerinin ayri ellerde bulunmasi ve ayri me-
suliyetle tekabiil edilmesi, Divani muhasebat 
kanunu icabmdan bulunmaKtadir. Burada evvel-
ce iig tip kaza tasavvur ediliyordu: 

Birisi, tarn tesekkiillii kaza, 
Ikincisi, biraz daha noksan tesekkiillii kaza, 
Uguncusii, tahsil islerinin dogrudan dogruya 

malmiidurlugu tarafmdan yapilmasi icap eden 
kaza. 

Binaenaleyh, bina ve arazi vergileri, muha-
sebei hususiyelere verilince, buradan bir tarn 
tesekkiillii ve digeri de tahsilat islerinin mal-
mudiirliigii tarafmdan goriilmesi ve ancak va
ridat memurunun mesul olmasi icap eden ka
za sekii diye kabul buyrulursa bu, son fikraya 
da tevafuk eder. Binaenaleyh, Biitge enciimeni
nin eski son fikrasma liizum kalmamistrr. tah
sil islerine gelince: bu da malmiiduriine kal-
mistir. 

REFlK INCE (Manisa) — Yani eski son 
fikra liizumsuzdur. 

SIRRI DAY — Liizum vardrr. Ancak biz 
iki tip kabul ediyoruz: Birisi umumi tipdir ki, 
tahsilat sefleri olan yerlerde, tahsilat sefleri; 
birde tahsilat sefleri olmayan yerlerde malmii-
diirleri bu isleri goreceklerdir. Maksad bu su-
retle temin ediliyor. 

REFIK INCE (Manisa) — 0 halde peki. 
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et

meyenler... Kabul edilmistir. 

Dordiincii kisim 

Istanbul Maline leskildli 

MADDE 33 — istanbulun belediye hududu 
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iginde bulunan kismi - Bakirkoy, Adalar, Bey-
koz ve Sariyer kazalari haric, olmak iizere -
defterdarm idaresi altmda bir vahdet teskil 
eder. Bu sehirde varidat isleri biri irad ve ser-
vet ve di^er imuamele ve istihlak vergilerile 
iigunciisu damga kanunu tatbikati ve dordiin-
ciisii kara ve aeniz av vergilerile mesgul olmak 
iizere dort varidat miidiirii ve liizumu kadar va
ridat miidiir muavini ve Istanbul, Beyoglu ve 
Uskiidar mmtakalari tahsilat islerile istigal 
etmek iizere iic, tahsilat miidiirii, biitiin vilayet 

igin muhakemat, milli emlak ve muhasebe mii
diirleri bulunur. 

Bakirkby, Adalar, Beykoz ve Sariyer kazala-
rile Istanbul vilayetinin miilhak kazalari diger 
vilayetlerde oldugu gibi defterdara bagli birer 
malmiidiiru tarafmdan idare edilir, Bunlarm 
vazife ve salahiyet noktasmdan vaziyetleri di
ger vilayet miilhak kasalarmin aynidir. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Istanbul 
te§kilati bundan iki buquk sene evvel bir ka-
nunla tebdil edilmi§ti. 2265 numarali kanunla 
Istanbulda yeniden mmtaka iizerinden bir te§-
kilat viicude getirilmisti. Bunlar da Istanbul, 
Beyoglu ve Uskiidar olmak iizere tig mmtaka 
idi. Bu tesjkilat iig sene kadar devam etti ve 
bu umumi teskilat kanunu ile baska sekle if-
rag ediliyor. Demek ki menfaat burada imi§. 
Yalniz, benim nazari dikkatimi celbeden bir 
nokta var ki, o da sudur : Biz, istanbulda bu 
kanunla mmtaka teskilatini kaldirip merkezi-
yet usuliine raptederken iic tahsil miidiiriinii 
gene mmtaka iizerine birakiyoruz. Bilmem 
hem mmtaka, hem de merkeziyet usuluniln 
ayni vilayette tatbik edilmesi, dogru mudur? 
Sonra, varidat tahakkuk miidiirlerinin isjeri 
her halde tahsil miidiirlerinin islerinden gok f az-
ladrr. Qiinkii tahsil miidiirleri, nihayet, bes, on 
maddelik tahsili emval kanununu tatbikle miikel-
leitirler. Halbuki varidat miidiirleri, varidat 
kanunlarmi tatbik edeceklerdir. Bendenizin 
noktai nazarim, bu usul belki daha ziyade tah-
silati tehir eder. Qiinkii tahsilatm takibi ayni 
elde bulunursa, defterdarm elinde bulunursa 
ba§ka suretle takib edilir. Ayri, ayri uc, mm-
takada takib edilirse hem muhaberat gogakr 
ve hem masraf tezyid edilmis olur. Amma 
bilmiyorum, belki ba§ka bir sebeb vardir da 
Maliye vekili onu dii§iinerek boyle teklif et-
mi§tir. Fakat bendenize gore i§lerin siirati, 
tahsilatm temini noktai nazarmdan diger va
ridat mudiiriyetinin merkeziyeti kabul edil-
digi gibi bir tahsil miidiirii ve bir muavin 
kabul edilerek defterdarm maiyetine verilme-
lidir. Hem hesabatin, hem de tahsilat kalem-
lerinin ve masrafmm tanzimine riayet edilmis 
olur ve daha iyi bir netice hasil olur gibi ge-
liyor bana. Farzedelim ki tahsilat ehemmiyet-
lidir. Evet, hakikaten Istanbul vasidir. Vari-
dati da hakikaten muhimdir. Ancak bina ve 

arazi vergilerinin idarei hususiyelere devrinden 
sonra nihayet kanunu mahsuslari ile cezai mii-
eyyidesi olan vergiler vardir. Muayyen za-
manda taksitlerini vermeyenlerden % 10 ceza 
alinir. Ayrica bes on kalem igin iig mmtaka-
da da ayri ayri tahsilat miidiirii bulundurmak, 
bilmem nicin oluyor? 

MALIYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
Olur mu canim? 

Istanbul varidat islerinin, tahsilatmin vii-
satini arkadasim kendileri izah buyurdular. 
Ayni zamanda vasi olmasma ragmen tahsilati 
birlestiriniz, diyorlar. Tahsilat i§lerinde tah
silat mintakasi vasi olunca, miktarlari c,ok 
olunca bunu pargalamak mi lazimdir, yoksa 
bir yerde tevhitte mi fay da vardir? Arazi ve 
bina vergilerini idarei hususiyelere verdik. 
Fakat kazanc vergisi olarak almakta oldugu-
muz vergi, belki varidatm nisfmdan fazlasidir. 
Kendileri de buna vakiftirlar. Bunu mmtaka-
ya ayirmakla hem Hazinenin bu husustaki ci-
bayetini kolayla§tirmak, hem de miikellefin 
dogrudan dogruya alakadar §ube ile i§lerini 
gormek icin kendilerine bir kolaylik istihdaf 
etmekteyiz. Arazi ve bina vergilerinden dola-
yi biz, lazimgelen tasarufu yaptik. Tahakkuk 
subelerini 40 tan 21 e indirdik. Fakat tahsilat 
subelerini tevhitte fayda gormiiyoruz, mazar-
rat goriiyoruz. Miisaade buyurursaniz madde 
oldugu gibi kalsin. Hepsi ayrica Divana he-
sab vermekle de miikelleitirler. Bunlari tevhid 
edersek aradigimiz intizam temin edilmis ola-
maz. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Benim mii-
taleam budur, arzettim. 

EEFIK INGE ( Manisa ) — «Defterdarlik» 
tabirinden sonra «Vahdet» kelimesi vardir. 
«Mali vahdet» desek daha muvafik olur. 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Tiabzon) — Mak-
sat odur. Tasrihinde mahzur yoktur. 

BALKAN — Fikraya «Mali» kelimesinin ila-
vesi teklif ediliyor, enciimen de muvafakat edi-
yor. Baska soz isteyen olmadi^ma gore mad-
deyi bu sekilde reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MADDE 34 — Istanbul vilayeti defterdar-
nin vazifesi; diger vilayetler defterdarlarinm 
aynidir. Defterdara yardim etmek ve icabi ha-
linde kontrol islerile mesgul olmak iizere mua-
vinleri ve bir biirosu mevcuttur. 

Tayinleri vilayete aid memurlarrn sioillerini 
tutmak ve sicil hulasalarmi vekalete gondermek 
vazifesile defterdalik biirosu mesgul olur. 

Her miidiir basinda buluundugu servisin 
amiri olup bu servise aid islerin kanuna muta-
bik surette yapilmasini temin ile mukelleftir. 

BASKAN — Miitalea var mi? 
KAMIL DURSUN (Izmir) — Bundan evvel 

kabul olunan maddede varidat memurlan ile 
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tahsilat memurlarmm adetleri tesbit edilniistir. 
Halbuki bu maddede «Defterdarlara verilecek 

muavinler» deniyor ve adetleri zikredilmiyor. 
Bunlari tasrih etmek lazmidrr. Soruyorum; kac, 
muavin olacaktir? 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Iki 
muavin. 

BALKAN — Madde hakkrnda baska bir mii
talea var mi? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. , 

MADDE 35 — Bilumum servisleri kontrol 
altmda bulundurmak iizere, defterdarm emrine j 
ihtiyac nisbetinde varidat, tahsilat, muhasebe 
kontrol memurlari verilir. Bu memurlar defter
dar namma ve alacaklan direktif dairesinde be-
lediye hudutlan icinde ve dismdaki servisleri 
tetkik ederler. 

BALKAN — Madde hakkmda baska bir mii
talea var mi? Maddevi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. j 

MADDE 36 — Varidat servisi; varidat mii-
diirleri uhdelerine verilen kisimlarda, tahakkuk 
subelerince yapilacak tarh ve tahakkuk muame
lelerini kanuni miadinda vaptirarak tahakkuk 
eden varidati tahsilat servisine vermek, terkin-
leri icab eden ver^ilerin terkin muamelelerini 
yaptirmak, defterdarlarla miistereken tanzim 
olunacak bir program dairesinde varidat kon
trol memurlari vasitasile tahakkuk subeleri ve 
vergi tahakkukat muamelelerinin aleddevam 
kontrol altmda bulundurulmasini takib etmek 
vazifesile miikellef ve tarh ve tahakkuk muame
lelerinin kanuni miadinda ve muntazaman va-
pilmasmda.n ve varidat kanimlarmin tatbika- I 
tmda verdigi emirlerden Hazine icin dog-an za-
rarlardan mesuldiirler. 

Miikelleflerin ugrayacagr zararlar hakkmda 
umumi hiikiimler dairesinde muamele olunur. 

Tahakkuk sube sefleri, muhasebei umumi-
je kanununun 13 ncii maddesi mucibince tahak- | 
kuk hatalarmdan dogan mali zararlan, tahak
kuk muamelesile ugra§an §ube memur ve ka 
tiplerile miistereken zamindirler. 

Varidat miidiirleri kazalara aid tahakkuk 
muamelelerini defterdar namina yakmdan ta
kib ederek tahakkukatin zamaninda icra edil-
mesini temin eyliyecek tedbirleri alirlar ve ka-
zalardan sorulan varidat kanunlarmin tatbika- I 
tma aid hususlara defterdar tarafmdan verile
cek cevaplari hazirlarlar . 

Damga kanunu tatbikatini idare edecek olan 
varidat mudiiru bu is^lere ayrilacak olan kontrol 
memurlari vasitasile ve defterdarla miistereken 
tanzim olunacak bir program dairesinde dam-
ga resmine tabi muameleleri Istanbul vilayeti | 
ve miilhakati dahilindeki miiessesat ve ticaret- j 
hanelerde muntazaman kontrol ettirmek, damga : 
resmi kanununun tatbikmdan mutevellid ihti- | 

| laflari halletmek, kontrol te^kilati tarafmdan 
tanzim olunan zabit varakalan iizerine lazimge-
len takibati yaparak damga resmi ve cezalarmi 
tahsil ve muhasebecilik veznesine teslim ettir
mek, mehakime intikal eden takibat dosyala-
rmi Muhakemat mudurliigune tevdi etmek va
zifesile mukelleftir. Bu miidurluk emrinde ta
kibati ve tahsilati temin igin icra ve ceza tah
sil memurlari bulunur. 

Kara avlarile Istanbul ve Qanakkale bogaz-
lan ve Marmara deniz dahilinde deniz av ver-
gileri muamelatmm ifasi ve tahsilatmm temini 
ve defterdarla mu§tereken tanzim olunacak 
bir program dahilinde kontroliiniin icrasi bu 
islerle tavzif olunacak varidat mtiduru tarafm
dan yapilir. Bu miidiirliik emrinde merkez ve 
miilhakatta liizumu kadar muhasib, veznedar, 
muhafaza memuru, kolcu ve kantarci bulunur. 

BASK AN — Miitalea var mi? Maddeyi ka-
bul ednler... Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

! MADDE 37 — Tahsilat servisi; tahsilat mii-
I diirleri mintakalari dahilinde bulunan tahakkuk 

subelerile milli emlak miidurlugii tarafmdan ta
hakkuk ettirilip kabili tahsil hale getirilmis olan 
varidatm, tahsil subeleri vasitasile ve kanuni 
huktimleri dairesinde tahsilini ve defterdarla 
miistereken tanzim olunacak bir program dahi-

I linde tahsil subeleri ve tahsilat muamelatmm 
aleddevam kontrol altmda bulundurulmasmi 
takip etmek ve Divani muhasebata idadre hesabi 
vermekle miikellef ve muhasebei umumiye ka
nunu mucibince terettiip edecek mesuliyette tah
sil sube seflerile miistereken mesuldiirler. 

Tahsil sube memur ve katiplerile icra memur-
| lari ve tahsil sube veznedarlan tahsil sube sefi-

nin maiyeti olup onun tertibi dahilinde vazife-
lerini yaparlar. 

Tahsilat miidiirleri mmtakalarma ayrilacak 
kazalar tahsilat muamelelerini defterdar namina 
yakimdan takip ederek tahsilatm zamanmda ic-
rasmi temin edecek tedbirleri alrrlar. Kazalar -

| daln sorulacak tahsilat kanunlarmin tatbikatma 
aid suallere defterdar namina verilecek cevap
lari hazrrlarlar. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? 

BERQ TURKER (Afyon Karahisar) — Tah-
sildarlar, bilhassa sube veznedarlan ara sira 
yolsuzluk yapiyorlar. Bilhassa bunlar hiiviyeti 
sorulmadan hatir icin memur almmasmdan ileri 
geliyor. Bunun icin bir madde ilavesini takri-
rimle teklif ediyorum. 

Yiiksek Reislige 
I 1 - Tahsil §ubesi veznedarlan, kendilerine 
' tevdi edilen vazifenin ehemmiyetine gore, ke-

falete raptedilirler. 
2 - Tahsil islerile me§gul olacak bilumum me

murlar, hiiviyetieri ve ahlaki iizerine malumat 

— 123 — 
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almdiktan sonra, istihdain edilirler. 

Afyon Karahisar 
Berg Tiirker 

MALI YE VEKlLI FUAD AGRALI (Ela-
ziz) — Efendim; teklifleri mevzuatrmiz dahili-
ne mevcud olan hiikiimlerden baska bir §ey ifa-

de etmiyor 
BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Malumu aliniz yeni kefalet kanunu kabul edil- , 
mistir. Bu itibarla miiteselsil kefalet esasi mev-
cuttur. Zaten paraya vaziiilyet olanlar igin bir ke
falet sandigi vardir. Binaenaleyh bu i§lere alma-
cak olanlann vaziyetlerinin tesbiti noktasmda ke
falet kanununun hiikiimlerine riayet zarureti 
vardir. Bu mesele enciimende konu§ulurken §u 
neticeye varildi. Maliye vekaleti bu kanunu 
tatbik ederken buna gok ehemmiyet verecek-
tir, Maliyenin memurin kanununda bu gibi va-
ziyetleri mevzubahs etmek daha muvafiktir. 
dedik. Bu itibarla tekliflerinin yeri burasi ol-
masa gerektir. 

BALKAN — Enciimeninin izahati iizerine 
takrirde israr ediyor musunuz? 

BERQ TURKER (Afyon Karahisar) — Is
rar ediyorum. Reye arzediniz. 

BALKAN — Arzettigim takriri nazari dik-
kate alanlar... Almayanlar... Takrir nazari dik-
kate alinmamif-sfcir. 

Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 38 — Muhasebe servisi; Istanbul 
vilayeti muhasebe mudurii vilayet tesskilatma 
dahil masraf tahakkuk memurlan tarafindan ta-
hakkuk ettirilen maas, ve masraflan ita emrine 
baglamak ve bilciimle tediyati kanuni hukiimle-
ri dairesinde icra etmek, Muhasebei umumiye 
ve diger kanunlarla masraf muhasiplerine tah-
mil edilmi§ olan sair vazifeleri yapmak ve Di-
vani muhasebata idare hesabi vermekle mii-
kelleftir. 

Istanbul belediye hududu icinde bulunan ka~ 
zalarin - Bakirkby, Beykoz, Adalar, Sariyer 
haric - maas ve masraflarmm tediyesi bu kaza-
larda bulunan malmiidurleri tarafindan yapilir. 
Bu malmiidiirleri munhasiran kazalarma aid 
maa§ ve masraf tediyati ve muhasebei umumi
ye kanunile diger kanunlarm masraf muhasip
lerine tahmil ettigi sair vazifeleri ifa ve Di-
vani muhasebata idare hesabi vermekle mii-
kellef. olup varidat ve tahsilat islerile i§tigal 
etmezler. 

Istanbul vilayetinde de diger vilayetlerde 
oldugu g-ibi damga ve hare pulu sati§lari vi
layet muhasebe miidiirlugu ile kaza malmii
diirleri tarafindan icra olunur. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 39 — Muhakemat ve milli emlak 

33rvisleri; bu servislerde bukmacak miidiirle-
rin vazifeleri dig-er vilayotlerdekilerin aynidir. 

BASKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenlsr... Etmeyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 40 — Istanul vilayetinde kazanc, 
vergisi beyanname tetkikati ile istigal eyle-
yen hesab miitehassislan, defterdara bagli bir 
basmutehassisin idaresi altmda galisrrlar. He
sab miitehassislarma vazife tevzi ve miiessese 
iizerine dosya tesis eylemek basmiitehassisa 
aittir. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Bu miite-
hassism maiyetinde katib var midir? Cimkii dos
ya muamelatile alakalandrriliyor. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Vardir. 

BALKAN — Madde hakkmda baska miita
lea var mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Umumi miifettislikler miisavirlikleri 

MADDE 41 — Hususi kanunlari mucibin-
ce teskil edilen umumi miifettislikler nezdin-
de liizum ve ihtiyaca gore Maliye miisaviri ve 
miisavirlik kalemi memur ve katipleri bulunur. 

Maliye miisavirleri, umumi miifettisten ala-
caklari direktif dairesinde umumi miifettislik 
mintakasma dahil vilayet ve kazalardaki ma
liye teskilatmin faaliyetini takib, mali kanun
larla vergi kanunlari ve bunlara miiteallik 
nizamname ve talimatname ahkammrn tarzi 
tatbikmi tetkik, mintakaya dahil vilayet ve 
kazalarin mali vaziyetleri, varidat ve masari-
fi ve sandik agiklan hakkmda tetkikat icra 
etmek ve miisahede ve tetkikati neticesinden 
umumi miifettise bir raporla malumat ver-
mek ve bunlarm birer suretini Maliye vekale-
tine gondermek vazifesile mukelleftir. 

Maliye miisavirleri umumi miifettisin emri 
ile vilayet hususi biitQelerile belediye biitgeleri 
ve vilayet ve belediyelerin mali vaziyetleri iize-
rinde de tetkikler yaparlar. Umumi miifettislik 
mmtakasmdaki vilayetlerce mali kanunlarm 
tatbikatma dair sorulacak hususata, umumi 
mufettislikge verilecek cevaplan ihzar ederler. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmistir. 

Miiteferrik hiikiimlere geldik. Enciimene 
verilmis, madde vardi. Enciimen bu hususta 
mazbatasmi hazirlayip gondermi§tir, arzediyo
rum. 

Yiiksek Reislige 
Maliye vekaleti eskilat ve vazifeleri hakkm

da olup Umumi Heyetin 15 - V -1936 tarihli 
toplantismda miizakere edilen kanun layihasi-
nm birinci ve ikinci maddelerinin tadili hakkin-
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da Cankiri mebusu Mustafa Onsay tarafindan 
verilen ve Yiiksek Meclisce nazari itibare alman 
takrir enciimenimize verilmis olmakla Maliye 
vekili Fuad Agrali hazir oldugu halde okundu 
ve konusuldu. 

Layihanm tadili teklif olunan birinci maddesi 
vekalette bir miistesarm bulunacagina ve ikinci 
maddesi de miistesara iki muavin verilecegine 
dair hiikiimleri ihtiva etmekte ve takrirde ise 
miise§arligm iki olmasi ve muavinliklerin kal-
dinlmasi teklif olunmaktadir. 

Maliye vekaletinin evvelce iki miistesar ve 
iki muavin teklif etmesi Tapu ve kadastro 
umum mudiirliigiinun de Maliye vekaleti teski
lati dahiline alinmasi teklif edilmesinden ve 
bina ve arazi vergilerinin de Maliye uhdesinde 
bulunmasmdan ileri geldigi ve Tapu ve kadas
tro isleri miistakil bir umum mudiirliik haline 
ifrag edilmesine, bina ve arazi vergileri de hu-
susi idarelere devredilmis bulunmasma gore bu 
hususta yapilacak tasarrufun muavinliklerde 
degil, miistesarlikta yapilmasi ve bu suretle is-
lerin bir elden idaresi muvafik olacagi Maliye 
vekili tarafindan bu kere de ifade edilmistir. 

Vaziyeti tetkik eden encumenimiz Maliye 
vekilinin miitaleasmi musib gormiis ve bu hu
susta muavinliklerin tasarruf edilmesini isleri 
miiteessir edecek mahiyette buldugu gibi Maliye 
vekaleti umurunun bir miistesarm mesuliyet ve 
ittilai altmda bulunmasmi daha faydali telakki 
etmis, bu sebeplerle enciimenin evvelce hazirla-
digi metinlerin tekrar Umumi Heyetin tasvibine 
arzi muvafik olacagini kararlastirmistir. Umumi 
Heyetin tasvibine arzedilmek iizere Yiiksek Re-
islige sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. Seref Ozkan Miikerrem Unsal Sirri Day 
Katib 

Istanbul Gazi Anteb Kayseri 
F. Oymen A. H. Ayerdem N. Kerven 
Malatya Manisa Mardin 
M. Oker T. Tiirkoglu R. Erten 
Mus Ordu Yozgad 

S. Ataman H. Yalman S. icbz 
BALKAN — Miitalea var mi? 
MUSTAFA ONSAY (gankiri) — Birinci 

madde hakkmda geqen giin bendeniz noktai na-
zarmii arzetmistim. 

0 da su idi: Malumu alileridir ki, Maliye ve
kaletinin isLgok agirdir, 50k muhimdir. Bir 
miistesar bu ise tahammiil edemez, bu giin Ma
liye vekaletinden ayda otuz bin kiisur muamele 
ge§mektedir. Yevmiye bin muamele demektir. 
Bunun bes yiiziinun miistesarm elinden gegecegi 
diisiiniiliirse, artik bir miistesar o kadar miihim 
islerin altmdan nasil gikacaktir? Muavin zaten 
yine miistesardan alacaklari direktif uzerine is 
goreceklerdir. Bendeniz bu noktai nazardan 2 

I miistesar teklif etmistim. Biz de kanunda mudii-
rii umumileri takviye ediyoruz. Miidiirii umumi-

I lerin her biri de miistesar muavini. Icabm-
da kendi dairelerine aid isleri miizakere edebilir-

I ler. Ihtisas islerinin ayrilmasi lazimgelirdi Bi-
I na ve arazi vergilerinin idarei hususiyelere dev-
1 ri miinasebetile maliye muamelatmm azalmis ol-

dugunu soyliiyorlar. Hayrr. Azalmamistir. Mali-
I ye vekiline, bu teskilat kanunile, o vergilere aid 

vazife veriliyor. Murakabe ve talimatnameler, 
J nizamnameler Maliye vekaleti tarafmdan ya

pilacak, butn muamelati Maliye yine Maliye ve
kili tarafindan takip ve idare edilecektir. Bi-
naenaleyh, Maliye muamelati azalmamistir. Ev-
velki noktai nazarrmi Heyeti aliyeniz kabul bu-
yurmustu. Yine takdir Heyeti aliyenindir. Ma-
ruzatimi bir miitaleai sahsiye olarak arzettim. 
Hakikat te bu noktadadir, zannederim. 

REFIK 1NCE (Manisa) — Arkadaslar, 2, 3 
giin evvel Hiikumet tarafmdan dermeyan edi-
len, Maliye ve Biitge enciimenleri tarafmdan ka
bul edilen, miitehassis tarafmdan tavsiye edilen 
sekli burada miizakeremiz esnasmda Maliye ve
kili de beyan etmislerdi M; biitiin diinya maliye 
teskilatlari arasmda maliye teskilati, Maliye ve 
Hazine vekili olarak ikiye ayrilmistir. Fakat 
boyle iki olmasmdaki miiskiilat dolayisile iki 
miistesarliga ayrilarak 0 sekildeki idarenin daha 
uygun oldugunu beyan buyurmalari, 0 giin bu
rada verdigimiz karar iizerinde yerinde muessir 
olmustur. 

Yani Biitce enciimeninin bize tadilen getir-
I mis oldugu kanunun maddelerine gecilmeden, 

heyeti umumiyesi miizakere olulnurken derme-
I yan edilen uumumi miitalealara vakif olan 

Muhterem heyetiniz, bizzat Maliye vekilinin 
lisanmdan dahi muhtelif milletler teskilati ma-
liyesi hakkmdaki izahati da dinlemis ve Mus
tafa Onsay arkadasimizm teklifi kabul olun-
mustu. Yalniz Riyaset makami bu takriri 
reye koymak ve kabul ettirmek hususunda bir 
ziihul yapti. Takrir bir ve ikinci maddelere 
samil olmak iizere verilmisti. Heniiz ikinci 
maddeye gecilmedein ve ikinci maddeye gecil-
dikten sonra reye arzi ve karara rapti icap 
eden takrir kabul edildi ve ikinci maddeye de 
taalluku vardrr denerek ikinci madde de encii-
mene gitti. 

Bizim Meclisin takarriir etmeyen bir sekli 
varsa sudur: maddeler iizerindeM bazan burada 
kabul edilir; bazan isin cetin vaziyetine veya 
her hangi bir enciimeniln arzusuna gore nazari 
dikkate alrnrr... Bence kanunlarm iizerinde te-
vakkuf edildigi miktarca fayda vardir. Hii
kiimleri uzun bir miiddet can olacak olan 
kanunlarm selameti noktasmdan iizerinde te-
vakkufu temin edecek bir usul kabul etsek 
iyi olacak. Kaski her takrir etaciimene gitse. 

Tadiller buradaki bir mazbata muharriri-
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nin ifadesile, bir arkada^m teklifile kabul edil-
mese. 

Simdi bu is, enciimene gitti. Enciimenin 
noktai nazarma hiirmet edilmesi lazimidir. Ni-
hayet onun da noktai nazari memleketin se-
lameti igindir. Diyorlar k i : biz eski fikrimizde, 
Maliye vekili de dahil oldugu halde, israr ediyo-
ruz. Bir defa bu kanunu teklif edeln Maliye 
vekilidir. Ayni Maliye vekili bunu, Maliye en-
ciimeninde de, Biitge enciimeninde de goriis-
miis, kabul etaiistir. 

Bu sefer Biitge enciimeninde yenidetn miiza-
keresi olunca, evveloe emri vaki olan meseleler, 
yeni meseleler arasmda miinakasa olunuyor. 
Elbette olacaktrr. Ancak hakikat, bu miinaka-
s>lar neticesinde meydana gikar. Miinakasa 
cereyan etti ve nihayet muhterem heyet bunu 
kabul etti. §>imdi bu kabule ragmen dahi Biitge 
enciimeni noktai nazarmda israr ediyor. 

SULEYMAN SIRRI IQOZ (Yozgad) — Ke-
limeleri iyi kullan. Heyetin kabul ettigi bir sey-
de encumen israr edemez. Heyet yalniz nazari 
itibare aldi. 

REFtK tNCl (Majnisa) — Peki nazari itibare 
almasi keyfiyeti iizerine dahi Biitge encumetni 
israr ediyor. 

§imdi arkadaslar sebeb neymi§? Tapu ve 
kadastro umum mudurlugiiniin kadrosu husu-
si kanuna tabi olacakmis ve bir de emlak ve 
arazi vergileri muhasebei hususiyeye de veril-
mi§. Muste§arlarm i§i memurlarm iginden mi 
miirekkeptir? Yani memur kadrosu mudur ki 
miiste§arin faaliyetini te§kil eder? Miiste§a-
rm yorgunlugu memur kadrosu iizerine imza 
koymaktan mi ileri geliyor ve sebeb bu mudur 
ki evvelce dermeyan edilen kuvvetli bir pren-
sibin degi§mesine sebeb olmu§tur? Hig bir 
muste§arm yiikiinii memurlarm zat ve maas,-
larma taalluk eden is,ler te§kil etmez. Bilakis 
muste^arm i§leri, hadisattan, §undan, bun-
dan dogan hukuki ve iktisadi biiyiik mesele-
lerdir. Nerede kaldi ki zaten Biitge enciime-
ninin eski ve yeni teklifinde ayni fikra muha-
faza edilmistir, o da su sekildedir : (Maliye 
vekaletine tabi olan Kadastro mudiirliigii 
husui kanuna tabidir). Yani bundan evvelki 
miizakerede mevzubahs olan kisim ayneu boy-
ledir. Iki miistesar oldugu zaman da soylenen 
soz, bir miistesar oldugu zamanda da soylen-
mis,tir. 

Sonra, Mustafa Onsay arkada§imiz, ke-
mali salahiyetle yine bu kanun mucibince, emlak 
ve arazinin kontrolii isinin Maliye vekaletine 
taalluk ettigini ifade ettiler. 

Arkada§lar, gegen giin Hiikumetin ve Ma
liye enciimeninin mazbatalarile miitehassism 
raporunu okumu§tum. Biitce enciimeninkini 
bulamamistim. Sonradan buldum. Miisaade 
buyurursaniz onu okuyacagim: 

« ve halbuki vekaletin me§gul 
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oldugu isjerin mezkur tarihten beri - yani 
1929 dan beri - cok fazla tenevvii eyledigi, 
gerek biitce ve gerek Hazine muameleleri nok-
tasmdan daha teknik ve ilmi mesaiye ihtiyag 
buhmdugu goz onunde tutularak vekalete te-
vecciih eden isleri, mesuliyetleri ve ihtiyagla-
ri nazari dikkate almak ve ona gore teski-
latlanmak mecburiyetinde kalmdigi dermeyan 
edildikten sonra layihanm hazirlanmasinda 
§imdiye kadar yapilan tecriibelerin gozden ge-
cirildigi ve bir ecnebi miitehassism raporuna 
istinad edildigi, taksimi amale, ihtisas ziimre-
lerinin tesekkiiliine, kontrola, vazife ve me-
suliyetlerin tayin ve tesbitine itina olundugu 
beyan olunraaktadir 

«Enciimenimiz, Hiikumetin teklif ettigi bu 
tesjrilati merkezde ve miilhakatta maliye i^le-
rinin layik oldugu derecede bir intizamla go-
riilmesini temine imkan verebilecek islahat 
mahiyetinde gormektedir ». 

BUTQE E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN 
(Burdur) — Miistes^arlik icin degil, heyeti 
umumiyesi icindir. 

REFtK INGE ( Devamla ) — Miistes.arliga 
aid olan kisimlan bundan sonra soyliiyorsunuz. 
Ondan sonra tefti^e, teftissten sonra da muha-
sebeye geliyorsunuz. 

Arkada§lar; asrimizin ihtisas asn oldugu-
nu umumiyetle kabul eden muhterem Heye-
tinizin, bundan evvel dermeyan edilen esba-
bi mucibeleri nazari dikkate alarak kabul yo-
lunda gbstermis, oldugu tezahurat noktasmda 
tamamen isabet oldugu kanaatindeyim. Yal
niz verilen izahattan anladigimiza ve biraz da 
istidllilimize nazaran, iki miistesar arasmda 
igtihad ihtilafi mevzubahistir. Binaenaleyh bu 
ihtilaflann muameleye miiessir olabilecegi en-
di§esi, bunlarm en nihayet hire ircama sebeb 
olmustur. Ne olursa olsun; bir olsun, iki ol-
sun, be§ olsun, on olsun, bunlarm mihrak nok-
tasmi vekil te§kil eder. iki miiste§ar arasmda 
esasen ihtilaf gikmasma imkan yoktur. Iki 
miistesar da bran§lan dahilinde miitehassistir, 
nihayet teferruatta belki ihtilaflan olabilir, 
fakat bunlarm mihrak noktalarmi vekil te§kil 
ettigi icin, herkesin mensub oldugu bran§lan 
a§agidan yukanya bir noktada baglamakta 
faydai azime vardir. Onun igin bendeniz Biit
ge enciimeninin mazbatasmm reddile ve yine 
Biitce enciimeninin bundan evvel tabedipte 
bu maruzatimi ve onlarm gorii^iinii ifade eden 
formiiliin kabuliinii muhterem Heyetinizden 
tekrar rica edecegim. 

BALKAN — Riyasetge bir yanhslik olma-
mistir. Nizamnamei dahililde bir sarahat vardir. 
Tadil teklifi ancak iptida nazari dikkate alm-
mak iizere feye konur. Riyaset de ona gore 
muamele yapmistir. Filhakika burada yapilan 
muamele yine nizamname sarahati icabmdandrr. 

i 
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REFtK 1N0E (Manisa) — Riyaset makami-

na atfettigim ziihul keyfiyeti, o takririn birin-
ci ve ikinci maddelere birden tesmil edilmesin-
dedir. 

MALlYE VEKILI FUAD A&RALI (Elaziz) 
— Arkadaslar, gecen gun Mustafa Onsay arka-
dasrmiz takrir verdigi sirada arzettigim veghile, 
bendeniz bir miistesarm maiyetine iki muavin 
vermek suretile islerin daha giizel idare oluna-
cagi kanaatindeyim. 

Ewelce Hiikumet iki miistesarlik teklif et-
misti. Bunu teklif ettigimiz zaman, Refik Ince 
arkadasimizm temas ettigi veghile, Tapu ve ka-
dastro umum mudiirliigii miilhak biitgeden ayri-
lrp, kendi teskilatimiz arasma ilhak ediyorduk. 
Ondan dolayi boyle teklif etmistik. 

Filhakika miitehassis raporunda iki miiste-
sara liizum gbsterilmektedir, fakat inhisarlar ve 
riisumatm dahi maliyeye aid olduguna isaret et-
mektedir. Varidatla istigal etmesi dolayisile 
Maliye vekaletine iki miistesar ilave edilmesine 
liizum gbsteriyorduk. Refik tnce bir sbziinde, 
Maliye vekili, ewelce kanunun heyeti umumi-
yesi hakkmda izahat verirken, ecnebilerde iki 
Maliye vekili yapildigmi fakat sonradan bun-
larm igtihad hususundaki tesettiitlerinden dola
yi miistesarliga kalbedildigini soyledi dediler. 
Zannetmiyorum, zabrtlarda boyle bir sey gbriin-
siin. Ben dedim ki, o kadar ayridir ki, Hazi-
ne nazarmi, maliye nazirmi ayri yapmislar, son-
ra miidiiriyeti umumiyeye kalbetmisler. Yoksa 
miistesarliga demedim. Dedimse hatadir, fakat 
demedim. Vaziyet sudur. Bu teskilat kanununun 
kabul buyurdugunuz maddelerile bize miitehas
sis arkadaslan getirebilmek imkanmi bahset-
mis oluyorsunuz. Bunlari bir yere mi raptetmek 
yoksa iki miistesar mi getirmek lazimdir? Ken-
dilerinin dahi ima ettikleri vechile varidatm 
muhasebe ile hig alakasi yoktur. Boyle sey ola-
maz. Ictihad hatasi ve olmak mahzurunu kendi-
leri de derpis ettiler ve nihayet dediler ki; icti
had hatasmi vekil halletsin. Tesettiitii igtihad 
olacak vaziyete nicin meydan vermeye gidiyo-
ruz? Mademki soyle bir ihtimal vardir, boyle bir 
mahzur vardir, nigin o mahzurlu cihete gidiyo-
ruz. Orta yerde bir mesele var. §imdi bir miis
tesar, iki muavin olmasi mi daha iyidir, yoksa 
ayri ayri iki bas olursa mi daha iyidir? 

Vakia Miidafaai Milliyede iig miistesar var
dir, amma onlarin basmda bir de basmiiste^ar 
vardir. tsterseniz maliyeye de ayni sekli vere-
lim. 0 zaman muavinlerin ismi miistesar, miis
tesarm ismi de basmiistesar olacak. 

Maliye vekaletinin bir hususiyeti vardir. 0 
da miistesarlarm vekil namma ita emirlerini 
imza etmesidir. Bunun mesuliyetini vekilin iig, 
bes kisiye vermesi dogru mudur? Prensib itiba-
rile daima mesuliyet miimkiin oldugu kadar az 
kimselere verilir. 

§imdiye kadar tecriibemizden hasil ettigimiz 
kanaati arzettim. Eger boyle bir mustesan iki 
kuwetli muavinle teghiz edersek hem tesettiitii 
igtihada mahal kalmaz, hem de arzettigimi gibi 
miistesarm yiikii tahaffiif etmi§ olur. 

Iste, Hiikumetin ewelce nigin iM miistesar 
teklif ettigini ve simdi neden bir miistesara av-
det ettigini izah ettim, maddenin bu suretle ka-
buliinii rica ederim. 

BtiTQE E. REISI MUSTAFA SEREF OZ-
KAN (Burdur) — Arkada§lar, Muhterem He-
yetinizin kabul etmis oldugu takrir, teklifin na-
zari itibare almarak enciimene gonderilmesidir. 
Eger her halde teklif sahibinin istedigi §eklin en-
ciimence kabul edilmesi lazim gelseydi nizam-
namemiz, tadil takrirlerinin tetkik edilmek iize-
re enciimene gbnderilmesini emretmezdi. Nazan 
itibare almarak takririn enciimene gonderilme-
si icin nizamnamemizin bir kayid koymus, olma
si, o takririn esasi iizerinde enciimenin ikinci 
defa miizakere etmesini emretmekten ba§ka bir 
sey degildir. 

Bunun haricinde bazan basit meseleler olur. 
Enciimen, takrir sahibinin fikrine iltihak eder. 
Takrir sahibi fikrini formiile etmi§se o formiilii 
de icabmda kabul eder. Ewelki giinkii meselede 
enciimene gonderilmis olan takrir, ikinci defa 
miizakere edilmek iizere enciimenimize verilmi§-
ti. Enciimen Heyeti Aliyenin gbsterdigi bu arzu 
iizerine ikinci defa miizakere etti. Ewelce en
ciimen 2 muse§arla 2 muavin kabul etmi§ti. 
Nitekim Eefik tnce arkada§imiz bunu okumu§-
lardir. Fakat okuduklan esbabi mucibe, kanu
nun heyeti umumiyesine aittir. 

Oyle bir kanunun kabuliindeki liizumu gos-
termek igin yazilmi§ esbabi mucibedir. Yoksa 
iki miiste§arla iki muavinin kabul edilmesi yo-
lundaki esbabi mucibe degildir. 

0 vakit nasil oldu da enciimende iki miiste
sar esasi kabul olundu? 

Simdi Maliye vekili arkada§imizm izah et
mis, oldugu veghile, Hiikumetin teklifi iki miis-
te§arla iki muavinin kabulii §eklinde idi. Bun-
lardan iki miiste§ar birinci maddede, iki mua
vin de ikinci maddede zikredilmekte idi. Iki 
miistesar keyfiyeti ekseriyetle kabul edilmi§tir. 
Umid ederim ki, eski mazbatada bu vardir. 35 
ki§ilik bir enciimenin ekseriyeti ne demek ol-
dugunu anlarsmiz. Enciimende 13 - 15 arkadas, 
bulundugu zaman nisabi miizakere hasildir. Mii
zakere edilir ve bunun nisfmdan bir ziyadesi 
ekseriyeti te§kil eder ve karar onunla elde edi
lir. Fakat her hangi bir sebeple kanun ikinci 
defa miizakere edilmek icab edince ekseriyet 
kaydinin de degi§mesi daha dogrusu ekseriyetin 
kendiliginden artmasi keyfiyeti daima vakidir. 
Birinci defa, iki miiste§arla iki muavinin kabul 
edilmi§ olmasi ekseriyetle tahakkuk etti. Son 
defa o ekseriyet degi§tigi igin yeniden yapigi-
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miz miizakerede Mr miiste§ar olmasi enciimence 
daha uygun goriildii. Uygun goriilmesinin se-
bebi nedir? Zaten miistesarm kanunen kendisi-
ne taalluk eden hig bir mesuliyeti yoktur. Her 
tiirlii mesuliyet o dairenin vekiline aittir. Ve-
killer tensib ettikleri hususlan miistesarlara tev-
di ederler. Miiste§arlar vekil namma is goriir. 
Vekil bir kisim i§leri muste§ara tevdi ettiken 
sonra goriiliiyor ki bir miistesar yalniz basma 
bu i§i gbremiyor. isler o kadar cok oluyor ki bu-
nun kar§ismda bir muste§ar daha mi ilave ede-
lim, yosa bir miistesara iki muavin mi verelim? 
Bir miistesara iki muavin verilecek olursa, ve
kil mustegarm yapmasi icin ayirdigi isjerden, 
muste§ar kendisinin gbrecegi isleri ayirarak di-
gerlerini iki muavin arasmda taksim edecektir. 
Miistesar, muavinlerine verdigi igler hakkmda 
haftada iki, iic defa malumat topliyarak ve bun-
lar hakkmda kendi malumatim da tekevviin et-
tirdikten sonra vekile malumat verir. Bu suret-
le zaten aralannda ayrilik olmayan tahsilat, 
varidat ve biitge i§leri nihayetiilemir gene bir 
muste§arm dii§iincesinde toplanmis olur. Mese-
lenin esasi, isleri muayyen masalar arasmda tak
sim edip muste§ari gok isten kurtarmaktir. 

Kendisine muavinler verilmekle miistesar 
gok isten kurtulmus olacagi gibi, zaten bir 
vehdet gbsteren bu meselede islerin heyeti 
umumiyesi, onlarin hepsini bir gozle gbrebilecek 
bir makamda muhafaza edilmis clur. Diger 
vekaletlerin bazilarmda bir kag miistesar var-
drr. Hepsinin de biitgeleri ayridir. iglerinde 
hukmi sahsiyeti haiz olanlar ve olmayanlar var-
dir. Fakat Biitgede goreceginiz gibi onlarm 
biitgeieri ayrilmistrr. Bundan baska, Maliye 
vekilinin soyledigi gibi, islerin heyeti umu-
miyesiiai bir gozle gorebilcek bir makam ihdas 
edilmis oluyor. 0 da vekalet miistesan diye di
ger mustesarlarm fevkmdadrr. Vekiller siyasi-
dir. Degisebilir. Fakat miistesar idaridir ve 
memurin kanununa tabi oldugu igin politik bir 
mevkide degildir. Onda idari ve hukuki istik-
rar bulundugu igin islerin heyeti umumiyesini 
bir gozle takip eder ve daima vekaletin isleri 
hakkmda noktai nazar beyan edebilir. Boyle 
bir zate ihtiyag vardir. islerin gogunu muavin
lere yiikleterek bir miistesar bulundurmayi 
diisiinduk ve ikinci kararrmizi bu diisiince 
iizerine sevkettik ve bu diisiincemize, isin 
mesuliyetini tasryan, Maliye vekili de iltihak 
ettig gibi, isin iginde bulunan memurlar da 
bu tarzdaki miizakeremize iltihak etmis ve 
hakikaten mavakaa uygun olan budur demi^ 
lerdir. Artik isin iclnde bulunan, mesuliyeti 
iizerlerine almis olan kimseler, bu suretteki 
umumi goriisiimiize iltihak etmis olurlarsa 
bize, onlarin mesuliyetlerinden haric olarak, 
su sekli kabul edin, demek diismemis oldii" 
icin ikinci mazbatamizla da bu sureti kabul 
ettik ve yiiksek huzurunuza arzettik. 

REFIK INCE (Manisa) — Bii* siial. 
Bu miistesar muavinleri kayitlara imza koya-

caklar mi? korlarsa neyin namma?. 
BUTCE ENCUMENI REISl MUSTAFA §E-

REF OZKAN — Vekil namma. 
Miisaade buyurun. Zaten miistesarlarla miis

tesar muavinlerine hukukan verilmis hig bir is 
yoktur. Verilmesine de imkan yoktur. 

Ciinkii hukukan bir vazife verirsek o vazife 
icin onlarm buraya gelip mesul olmalan icap 
eder. Buradaki mesuliyet yaniz vekile taalluk 
ettigi igin en kiigiik kayida kadar vekil imza 
eder, muvaf iktir, der. Fakat islerin bir kismmi 
vekil kendisine tefrik eder, bir kismmi da, 
mesuliyeti vekililni kendisinde olmak sartile miis
tesara verir. Bu kadar islerin yalniz bir vekilin 
gorebilmesi kabil olmadigmdan, kendisi bir kisim 
isleri aldiktan sonra, arzettigim sekil dairesin-
de, bundan gayri olan isleri miistesar gorecek-
tir, der ve ona salahiyet verir. Digerlerini de 
tayin edilen muavinlere imza ettirir, senin, bana 
karsi olan mesuliyetinin muhafazasi sartile, der. 
Miistesar, kendisine verilmis olan isleri tefrik 
eder, yiiksek kismmi kendisinde brrakir, diger 
kisimlarmi, mesela emri italari ve saireyi, muha-
berati muavinleri vasrtasile yaptirrr, amma bun-
lar vasitasile yaptirdigi isler den de yine bizzat 
kendisi yani miistesar mesul olur. Kendi namma 
onlarin koyduklan imzalan ve muvafiktrr de-
dikleri sualleri mesuliyeti kendisine aid oldugu 
icin daima takib eder. 

BERQ TURKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaslar; bendeniz iki iic dakikalik soz 
sbyleyecegim. Muhterem arkadaslarimizm soy-
lediklerini dinledim. Muhterem vekil ve muhte
rem Biitge encumeni reisinin soylediklerini de 
dinledim. Bendeniz Vekil Beyefendinin ve Biitge 
encumeni reisi Beyefendinin soylediklerine ta-
raftanm. Qiinkii gegen giin biz burada iki saat 
bu maliye teskilati iizerinde islahat igin ne yap-
mali, simdi ne oluyor? Bunlarm hepsini soyle-
dik ve Heyeti Celilenizi isgal ettik. Maliye ve
kili Beyefendi buraya ciktilar, sizin soyledikle-
rinizin hepsi dogrudur, fakat biz bu teskilat ka-
nunu ile bunlari islaha dogru gidiyoruz, brraki-
niz bu teskilati yapayim, goreceksiniz maliye 
isleri ileri gidecektir, buyurdular. Binaenaleyh 
miistesar, yine Maliye Vekili Beyefendinin sala-
hiyeti altmda bulunan bir memurdur, mademki 
Maliye Vekili Beyefendi Hazretleri (Gulusme-
ler) bunu muvafik goriiyorlar ve sonra Biitge 
encumeni ile bas basa verip bunun boyle olma-
smi tasvib buyuruyorlar, bendeniz diyorum ki ; 
artik bunun iizerinde daha fazla miinakasa edip 
te isi tehir etmeyelim, kabul edelim. Yani irade 
sizindir. Bendenizin sahsi maruzatrm budur ve 
ilk defa da Maliye vekili ile mutabik bulunuyo-
ruz (Giilmeler). 

ILYAS SAMt MUS. (Qoruh) — Boyle ihti-
laflarda en son sbziin Heyeti Aliyenizin oldugu-
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na siiphe yoktur. Bu mesele de o kadar tenev-
viir ettik ki, buna betbaht kanun diyecegim. 
Maliyenin islahmi istihdaf eden bu kanun bin 
bir tenkidattan gegtikten sonra Meclisi Alinize 
karsi agrr surette mesul olan bir vekile, bu ve 
buna miimasil hallerde hakki tercih vermelidir. 
Bu boyle olduktan sonra, maliye vekiKne, kanu-
nun seklini soyle yapacagiz, fakat tatbikinden 
dogacak mesuliyet sana aittir, demek dogru de
gildir, tercih hakki vekile verilmelidir. Par-
lementer usulde hakiki sekil budur. Miistesa-
ra iki muavin istendi, bundan mesul olacak yine 
vekildir. Binaenaleyh bu hususta vekilin reyi-
ni tercih etmek lazimdn*. Miizakere de kafidir; 
isin miizakereye tahammulii kalmamistir. 

REFtK INCE (Manisa) — Bir defa kanunun 
hututu umumiyesi cuma giinii baslayip ta pazar-
tesi gtinu biterse - bu kanun, kanunlann en mes-
uliyetlisidir - elli maddelik bir kanunun iki giinde 
gikmasi gee, gikmadigi ifadesinin fill bir misa-
lidir. Buraya ufacik bir noktai nazar dermeyan 
etmek igin giktim. Mustafa §eref arkadasimiz 
uzun senelerden beri hukuku idare profesorii-
dur ve binaenaleyh, kendisinden memleket ev-
latlari, hocaligi itibarile, istifade ediyor. Biz de 
kiirsiiye giktigi zaman hukuku idareye taalluk 
eden bahislerde kendisinden istifade etmek mev-
kiindeyiz. Ben sahsan istifade ediyorum. 

MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) — Te-
vazu buyuruyorsunuz. 

REFlK INCE (Devamla) — Miistesar haddi 
zatinde hukukan mesul degildir, buyurdular. 

BtfT<?E E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN 
(Burdur) — Bu kursude ve harice kar§i mesul 
degildir. Vekile karsi elbet mesuldiir. 

REFIK INCE (Devamla) — Tamam. Haddi 
zatinde biitiin efalii harekati vekil nammadir. 
Onun igindir ki, kanunun ikinci maddesinde 
« Miistesar vekilin yardrmcisi olup vekilin ken-
disine ayiracagi isleri vekil namma ve vekilin 
verecegi direktifler dairesinde idare etmekle-
miikelleftir » denildikten sonra (miistesarm iki 
muvavini vardir) deniyor. §imdi iki muavinin da-
hi kimin namma imza edecegini sordugum za
man, miistesar namma dendi. (Vekil namma ses-
leri). Soyledikleri aynendir. Miistesar namma
dir. 

§imdi miistesar namma miistesar muavini im
za edince neticesi vekile gelecektir. Bu kadar 
basit seyi anlamayacak vaziyette degilim. 

Benim noktai nazarimdan, bu miistesar mua-
vinlerinin imza etmesi keyfiyeti, muduru umu-
milerin yahud her hangi bir biiroya mensup 
olanlarm kagidm sag tarafma imza koyan-
lardan farkli olmamasi lazmigelir. Dogrudan 
dogruya miistesar da vekilden salahiyet almca 
muavinlerin de salahiyet almasi lazimdn*. Bu
rada Maliye vekili namma miistesar muavini 
imzasmi ben kendi hesabma muamelati teshil 

etmekten ziyade hukuki vaziyeti giiglestiriyor 
zannmdayim. Bu bir. 

Ikincisi, dediler ki: mesul vekil boyle soyle-
digine gore, bizim bu is iizerinde daha fazla te-
vakkuf etmekligimiz biraz yorgunluk olacaktir. 
bu yolda miitalea dermeyan ettiler ve falan filan 
dediler. 

Mesuliyeti haiz olan zevatm yarm bu 
mevkiden kalkipta aramizda oturmasi ih-
timali vardir. Nitekim evvelce kendileri oyle 
idiler. Binaenaleyh, biz de vaziyeti, tek zatin 
bulundugu muvakkat, tabii muvakkat olan va-
ziyetin icabina ve mutaleasma gore degil, ha-
disata gore umumi ve gok uzun miiddete samil 
olmak iizere etiit etmemiz lazimdrr. Biz de ni-
hayet kendi noktai nasarlarrmizi bildirmekle 
miikellefiz. 

Bu miinasebetle icari ve tesrii salahiyeti nef-
sinde cemeden bir miiessesenin bu yoldaki kuv-
vet ve kudretini, degil, boyle bir zafa en ufak 
bir seye sevkedecek yolda bir miitaleanm bil-
hassa ilyas Sami arkadasimiz tarafmdan soyle-

nen miitaleanm burada yeri yoktur. Herkes her me-
bus, her vekil bu kiirsiiden hakikat miinakasasmi 
yapacaktir. Vekil, mebus oldugu icin degil, der
meyan ettigi miitalealarm hakikat ve menfaati 
ammeyi tevafuk ettigi igin yapacaktir. Ondan 
dolayidir ki Ilyas Sami arkadasimi bu tiirlii 
miitaleada bulunmalarmdan dolayi tenzih et
mek isterim. Vekil mesuliyeti iizerine almi§tir, 
ben soyle ve boyle yaparim diyor, biz de kabul 
edelim demek katiyen dogru olamaz. 

ILYAS SAMI MUS (Qoruh) — Refik inca 
kardesim soziime dikkat ettilerse son soz icrai, 
tesrii kuvveti haiz olan Meclisindir, dedim. 

Fakat bilciimle tenkidati kabulden sonra ki, 
iginde zam var, bir milyon kiisur lira vardir. 
Bunlan kabulden sonra sekle aid bir meselede 
vekili mesule firsat ve mazeret vermemek igin 
vekilin reyinin tercihini sbyledim. Beni tenzih 
ettikleri §ey nedir bilmiyorum? Demek dikkat 
etmemislerdir. 

Beni tenzih etmenin ne demek oldugunu bir 
daha soranm. 

BtiTQE E. REISt MUSTAFA SEREF 6Z-
KAN (Burdur) — Refik ince arkadas,imizm bir 
ifadesini miisaadelerine magruren tashih etmek 
isterim. 

Umum miidiirlerin yan tarafa koyduklari 
imza ile bir miistesarm, bir miistesar muavini-
nin vekil namma koymus oldugu imza arasinda 
biiyiik fark vardir. Vekaletler teknik biirolara 
ayrilmis,tir. Vekiller gelen evraki aidiyeti itiba
rile bir teknik biiroya gonderir. Teknik biiro 
onu teknik bakimmdan, ekspertize bakimmdan 
tetkik eder ve layihasmi hazirlar. Hazirladiktan 
sonra da bu layihayi hazirladim ve bu layihanm 
hazirlanmasmdan ve vekaletin benim daireme 
taalluk eden husustaki mesuliyeti iizerime ali-
yorum, dedikten sonra imza eder. Vekil bu kis-
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mi ister kabul ve iser tashih eder. Teknik biiro-
nun hususi kanaatine ragmen mustakil bir fikir 
ortaya koyabilir. Teknik biirosu mesela, biitce-
ye taalluk edebilir. Her hangi bir mesele bu bii-
roya gitmiss, orada tetkik edilmi§ ve o buronun 
ba^mda bulunan amir (contre signe) dedikleri 

bir mukabil imza koymustur. Mukabil imza o 
i§in, teknik biirosu tarafmdan tetkik edildigini 
ve teknik biirosunun mutaleasi bu oldugunu 
ifade eder. Onu kabul eden miiste§ar veya miis-
tesar muavini veyahut bizzat vekil ayrica imza 
eder, tashih etmisse yeniden temyize tabi tutu-
lur. Mesele teknik biirolarmdan Qiktiktan sonra 
vekil namma kabulii veya reddi tazammun eden 
imza koymus olur. Binaenaleyh vekilin, miiste-
sarin ve muavininin imzalari ile buronun imzasi 
arasmda biiyiik farklar vardir. 

Diger taraftan bendeniz, Bay vekil bu i^in 
mesuliyetini aldigi icjin enciimen kabul etti di-
ye, munhasiran bunu soylemedim. Enciimenin 
kabul etmesindeki umumi sebepleri izah edip, 
asli vazifelerini saydiktan sonra bu gibi mesele-
lerde ihtilaf vaki olunca mesuliyet makammda 
bulunan kimseye icabmda, sen filan giin bura-
da kanun gikarken bu hiikmii kabul etmi§tin. 
Simdi nigin yapmadm, gel cevab ver, denebilir. 
Fakat ille sana §u vaziyette bu i§i verecegiz de-
digimiz zaman, ileride buraya mesuliyet igin 
giktigi zaman pekala diyebilir ki benim istedi-
gim gibi yapilmadigi icin §u, §u vaziyette kanu-
nu yiiriitemedim, diyebilir. Buna meydan ver-
memek igin kendisine umumi sebepler arasmda 
bbyle bir §ey dermeyan ettik ve bunu kabul 
etmegi de dogru gordiik ve huzurunuza getirdik 
(Miizakere kafi sesleri). 

BASKAN — Bir takrir vardir. Okunacaktir: 

Yiiksek Reislige 
Miizakere yeter. Enciimenin mazbatasmm re

ye konulmasini dilerim. 
Yozgad 

Sirri I(joz 

Yiiksek Reislige 
Arzettigim sebeplere binaen merbut eski tek-

lifin kabuliinii dilerim 
Manisa 

Ref ik luce 
BALKAN — Sbz isteyen olmadigma gore 

miizakerenin kifayeti igin bir arkadasmuzm tak-
riri kabul edilmis demektir. Bunun iizerine en
ciimenin yaptigi mazbatayi reyi alilerine arze-
decegim. Miizakere edilen mazbatadrr. Redde-
dilirse gegen celsede nazari dikkate alman tak
rir madde halinde okunup miizakere edilecektir. 
Edilmezse layihanm birinci maddesi okunup mii
zakere edilecektir (Dogru sesleri) . 

REFlK 1NCE (Manisa) — Dogru diyen ar-
kadaslarm bilhassa Kazrm Pasanm aflerini di
lerim. 

Gl. KAZIM SEVtJKTEKtN (Diyarbekir) — 
Makami riyaset soyledi. 

REFlK 1N0E (Devamla) — Orta yerde bir 
mazbata degil, bir kanun oldugu halde, bir me-
busun takriri onu tadil eder mahiyette olunca, 
kanunun tadilini mutazammm bir takrir oldu-
gundan bu mazbatanm ademi kabuliinii tazam
mun eden ve onun yerine yeni bir teklif yapan 
bir takrir nigin reye konmasm? Bu o demektir 
ki, tadil keyfiyeti sekteye ugrayacaktir. Ben bu
nu 12 senelik mebusluk hayatrmda gormedim. 

BALKAN — Esasen nazari dikkate almmis, 
takrir iizerine, yani Heyeti umumiyenin berayi 
miizakere enciimene gonderdigi takrir iizerine 
mazbata geldigi igindir ki, o miizakere olunuyor. 

Eger, mazbata reddedilirse nazari dikkate 
alman takririn reye konmasi lazimdir. 

REFlK 1NCE (Manisa) — Burada tadilin 
reddi teklif ediliyor. Bir kanunun, bir mazba
tanm reddi teklif edilince haddi zatinde artik 
mazbatanm reye konmasma liizuim yoktur. 

BALKAN — Nizamnamenin sarih hiikmii, 
her tadihn takdimen reye konmasmi amirdir. Bu 
mazbata nazari dikkate alman takriri tadil ma-
hiyetindedir. Binaenaleyh, mazbatayi nazari 
dikkate arzedecegim. Mazbata kabul buyurulur-
sa layihadaki madde okunacaktir. Reddedilir
se tadil takriri okunacaktir. 

Enciimenin mazbatasmi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Mazbata kabul 
edilmisftir. 

REFlK 1NOE (Manisa) — Mesele kalmamis,-
tir. 

BALKAN — Birinci madde okunacaktir. 

Maliye vekaleti te§kilat ve vazifeleri hakkmda 
kanun 

Birinci kisim 

Merkez te§kilati 

MADDE 1 — Maliye vekaleti merkez te§ki-
lati bir muste^arla a§agida yazili dairelerden 
terekkiib eder: 

1) Hususi kalem mudiirlugu, 
2) Mali tetkik heyeti, 
3) Tefti§ heyeti, 
4) Hukuk miissavirligi, 
5) Biitqe ve mali kontrol umum mudiirlugu, 
6) Muhasebat umum mudiirlugu, 
7) Varidat umum mudurlugii, 
8) Nakid i§leri umum mudiirlugu, 
9) Muntazam borcjlar umum miidiirliigu, 

10) Milli emlak miidiirlugu, 
11) Darphane ve damga matbaasi mudiir

lugii, 
12) Tahsilat miidiirlugu, 
13) Zat i^leri mudurliigii, 
14) Levazim ve kiymetli evrak mudiirliigu, 
15) Itiraz ve temyiz komisyonlari. 
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Maliye vekaletine bagli olan Tapu ve ka-

dastro uraum mudurliigii teskilati ve idaresi hu
susi kanunlarma tabidir. 

BASK AN — Miitalea var mi? Maddeyi re-
ye arzediyorum. Kabul e denier . . . Etmeyen-
ler . . . Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Mustesar vekilin yardimcisi 
olup, vekilin kendisine ayrracagi isleri vekil 
namma ve vekilin verecegi direktifler dairesin-
de idare etmekle miikelleftir. 

Miiste^arm iki muavini vardir. 
BASKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et~ 

meyenler . . . Kabul edilmi§tir. 

Miiteferrik hiikiimler 
MADDE 42 — Maliye vekaleti merkez ve vi-

layetler kadrosu bu kanuna bag'li cetvelde gbs-
terilmi§tir. Icabmda bu kadroda yazili memu-
riyetlerden birinde daha kuQtik olarak bir me-
murun istihdami caizdir. Bu suretle istihdam 
olunanlara 1452 numarali kanunun miisaid ol-
dugu derecede maas, verilir. 

Maliye vekaleti, merkez ve vilayetler te§-
kilatmda maas, veya ucretle istihdam etmekte 
oldugu her hangi bir memur veya miistahdemi, 
ifasi vekalete aid bir is igin orada vekalet te§ki-
lati ve miinhal vazife bulunup bulunmamasi 
ile mukayyed olmaksizm, kadroda gosterilen 
tahsisati ile diledigi yerde kullanabilir. 

BASKAN — Layiha yeniden tevzi edilmi§-
tir. Cetvelin ayrica okimmasma liizum var mi? 

REPlK tNCE ( Manisa ) — Okunmasmda 
fayda vardir, okunsun. 

BttEQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
4 ncu satrrda bir «olarak» kelimesi vardir, kal-
kacak. 

Derece 

MERKEZ MEMURLARI 

Memuriyetin nevi Aded Maas 

2 Miiste^ar 
3 » muavini 

125 
100 

Hususi kalem mudurlug'u 
Miidiir [1] 1 
Btiro §efi 1 
Birinci miimeyyiz 1 
tkinci » 1 
Memur 4 

HttSNtt KlTAPgi (Mug-la) — Hususi ka
lem miidiirii cetvelde miifettis olabilir deniyor. 
Miifettis oldugu takdirde kalemi mahsus mii-
diirliigune aid maasm tamammi veyahut bir kis-

6 
9 

10 
11 
12 

70 
40 
35 
30 
25 

|1] Mufekti§lerden biri, derccesi mahfuz k<d-
ntak ve kidemi yuriimek ^artile bu vazifeyc f/cti-
rilebilir. Bu takdirde kendisine mudurliik maa$i-
nin bir kismi veya tmnami munzam He ret olarrtk 
verilir. 

mmi da alabilir deniliyor. Bu teadiil kanunu-
na tamamile bir tezad teskil eder kanaatinde-
yim. Biiyiik bir haksizliktrr. 

MALIYE VEKlLl FUAD A&RALI (Ela-
ziz) — Muvafakat ediyorum, Bay Hiisnii. 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

8 
10 
11 
12 
14 

2 
3 
4 

9 
10 
11 

3 
4 
5 
6 
7 
8 

10 

8 
10 
11 
12 

Evrak miidurlugu 
Miidiir 
Birinci miimeyyiz 
tkinci » 
Memur 

» 

Mali tetkik heyeti 
Reis 
Aza 

» 

Mali tetkik heyeti kalemi 
Kalem §efi 
Birinci miimeyyiz 
tkinci » 

Teftis heyeti 
Reis 
Basmiifettis 
Birinci smrf miifettis 
tkinci » » 
tJguncu » » 
Dorduncii smif » 
Miifettis muavini 

Teftis heyeti kalemi 
Kalem miidiirii 
Birinci miimeyyiz 
tkinci » 
Memur 

1 
1 
1 
2 
3 

1 
2 
2 

1 
1 
1 

1 
3 

10 
12 
14 
15 
20 

1 
1 
2 
1 

45 
35 
30 
25 
20 

125 
100 
90 

40 
35 
30 

100 
90 
80 
70 
55 
45 
35 

45 
35 
30 
25 

REFlK 1NCE (Manisa) — Her bahsi hatrr-
latmak kafi gelecektir. Binaenaleyh her bah-
solundukga so zisteyen var mi derseniz, zaten ar-
kadaslar iizerinde tetkikat yapmislardrr, daha 
muvafik olur. 

BALKAN — Usulii miizakere hakkrndaki bu 
teklif reyinize muvafik midrr? (Muvafik ses-
leri). 

Derec 

2 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

;e Memuriyetin nevi 

Hukuk miisavirligi 
Bashukuk musaviri 
Hukuk mii^aviri 
Basmuavin 
Muavin 

» 
Muavin 
Birinci miimeyyiz 
tkinci » 
Memur 

» 

Aded 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
6 
5 
9 

Maas 

125 
90 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
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BALKAN — 0 halde hukuk miisavirligi hak-

kmda miitalea var mi? Kabul edilmistir. 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

Biitce ve mali kontrol umum mudiirlugii 
3 Umum miidiir 1 100 
5 » » muavini [1] 1 80 
6 §>ube miidiirii 1 70 
8 » miidiir muavini 3 45 

10 Birinci mumeyyiz 12 35 
11 ikinci » 8 30 
12 Memur 8 25 

REFIK INCE (Manisa) — Evvelce 122 me
mur vardi. Simdi bu 34 memurla bu isi yapabi-
lecekler mi? 

MALtYE VEKILI FUAD AGRALI (Ela-
ziz) — Bu, muhasebat umum mudiirlug-u icinde 
idi. §imdi parcalandi. Biitqe umum mudurlii
gii, muhasebat umum mudurliigii diye. 

BASK AN — Eskiden dyle idi. Fakat simdi 
tefrik edilmistir. Baska miitalea yoktur, kabul 
edilmistir. 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

D 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
9 

10 
12 

Merkez daireleri muhasebe 
Muhasebe miidiirii 

mudiirliikleri 

miidiir muavini 

6 
6 
2 
2 
2 
40 
55 
75 
60 
1 
1 
1 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
40 
40 
35 
25 

Birinci mumeyyiz 
Ikinci » 
Memur 
Memur 
Veznedar 
Mutemed 
Pul ambar memuru 

GENERAL KAZIM SEVUKTEKiN (Diyar-
bekir) — Sekizinci maddeye yapilan ilave iize-
rine deniz ve hava muhasebe mudiirleri nereye 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Mer
kez daireleri muhasebe mudiirliikleri, diye basla-
yan kisimda miidiir muavini, diye yazili olanlar, 
miidiir olacaktir. 

REFIK INCE (Manisa) — Eskiden gosterilen 
merkez muhasebe mudurliigii, 71 nci sayfadaki 
merkez muhasebeciligi midr? 

BUTQE ENCUMENl M. M. SIRRI DAY 
(Trabzoin) — 0 ayridir, asagida gelecektir. 

Bir de yine bu sayifada hukuk miisavirligin-
de bir matbaa hatasi olmustur. 

REFlK INCE (Manisa) — 0 geqti, ikinci mii-
zakeresinde tashih edersiniz. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? . . Basak 
miitalea olmadigrna gore kabul edilmistr. 

1J Ayni zti-mitnrfa \nr svlteniu m-iidiiriid.iir 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

4 
5 
6 
8 

7 
10 
11 
12 
14 

Muhasebat umum miidiirliigu 
Umumi miidiir 1 100 

» » Muavini [1] 1 80 
S,ube miidiirii 1 70 

» Mudiir muvini 5 45 
Muhasebe kontrolorii 2 55 

Birinci miimeyyiz 17 35 
Ikinci » ' 35 30 
Memur 38 25 

» 4 20 

BAS.KAN — Muhasebe umum miidiirliigu 
fash hakkmda miitalea var mi? 

BERC TURKER (Ayon Karahisar) — Bas 
hukuk miisavirligi 125 lira, muhasebe umum mii-
diiriiniin maasi 100 lira olmalidir? Onun da ma-
asi 125 olsun. Muhasebe umum miidiirliiguniin 
de onlar kadar miihim vazifesi vardrr. Miistesara 
verdigimiz parayi onlara da vermeliyiz. Bina-
enaleyh muhasebei umumiye miidiiriine de 125 
lira verilmesini teklif ederim. 

Bt. En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Miistesarm emrinde bulunan miistesar mua-
vinlerinin, miidiirii umumilerin maasi 100 lira 
olarak tesbit edilmistir. Yalniz hukuk miisa-
virinin maasi 125 lira olarak tesbit edilmis
tir. Hariciye vekaletinde falan oldugu gibi. 

BALKAN — Usule muvafiktir, tercihe se 
bep yoktur diyorlar. Baska mutalea yok, ka
bul edilmistir. 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

6 
8 

10 
11 
12 
14 

8 
10 
11 

Merkez muhasebeciligi 
Muhasebeci 

» muavini 
Birinci mumeyyiz 
Ikinci » 
Memur 

» 
Veznedar 

» muavini 
Memur 

1 
1 

10 
7 
5 
2 
1 
1 
1 

70 
45 
35 
30 
25 
20 
45 
35 
30 

BALKAN — Mutalea ver mi? Kabul edilmis
tir 

Miilki ve askeri muhasebecilikler 
Muhasebeci 

» 
» 

10 Birinci miimeyyiz 
11 ikinci » 
12 Muhasebe katibi 
14 » » 
16 » » 

9 
10 

5 
10 
15 
19 
5 

10 
25 
25 
25 

55 
45 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
16 

1] Ayni zanumda bir subenin inudiiriidiii 
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Aded Maas. Derece 

12 Veznedar 
14 » 
16 » 

BA§KAN — Mutalea 
mistir. 

var mi? 

20 25 
25 20 
4 16 

Kabul edil-

Varidat umum mudiirliigu 
Umum miidiir 

» muavini [1] 
§ube miidiirii 

» miidiir muavini 
» » 

Varidat kontrolorii 

3 
5 
6 
8 
9 
7 
8 » » 
9 » » 

10 Birinci miimeyyiz 
11 Ikinci » 
12 Memur 
14 » 

1 
1 
3 
4 
3 
1 
2 
6 

18 
14 
11 
2 

100 
80 
70 
45 
40 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edil-
mistir. 

Nakid i§leri umum mudurlugii 
3 Umum miidur 1 100 
5 » » muavini 1 80 
6 Hazina muhasibi mesulii 1 70 
7 » » » muavini 1 55 
8 » » » » 1 45 
8 Kontrolor 1 45 

10 Birinci miimeyyiz 10 35 
11 Ikinci » 8 30 
12 Memur 8 25 
14 » 2 20 

7 Basveznedar 1 55 
8 Veznedar 1 45 

10 Ayniyat memuru 1 35 
BALKAN — Mutalea var mi? Kabul edil-

mistir. 

Istanbul Borsa ve Osmanli bankasi 
f komiserligi [2] 

4 Komiser 1 90 
BASKAN — Mutalea var mi? Kabul edil-

mistir. 

Menkul kiymetler mudurlugii 
7 Miidiir 1 
9 Kontrolor 1 

10 Birinci miimeyyiz 1 
11 Memur 1 

BALKAN — Mutalea var mi? Kabul edil-
mistir. 

55 
40 
35 
30 

[1] Ayni zamanda bir subenin miidurudur. 
| 2 | Menkul kiumetler ve kambiyu ve nukud 

miidurliikleri teskildhnin karsiligi 1447 numarali 
kanunun 45 nci maddesi mucibince borsa biitqe-
sinden ffazineye odenir. 

0 : 1 
Memuriyetin nevi Aded Maa? 

Kambiyo ve nukud miidiirliigii 
7 Miidiir 1 
9 Kontrolor 1 

10 Birinci miimeyyiz 1 
11 Memur 1 

55 
40 
35 
30 

BALKAN — Mutalea var mi? Kabul edil-
miftir. 

Diiyunu umumiye komiserligi 
3 Komiser [1] 1 100 
9 Miitercim - katib [2] 1 40 

BALKAN — Mutalea var mi? Kabul edil-
mistir. 

Muntazam borglar mudurlugu 
4 
6 
9 
7 

10 
11 
12 
14 
16 

Umum miidiir 
§ube mudurii [3] 

» Miidiir muavini 
Kontrolor 
Birinci miimeyyiz 
Ikinci » 
Memur 

» 
» 

BA§KAN — Mutalea var 
mistir. 

5 
7 
8 
9 
7 
8 

10 
11 
12 
14 
16 

mi? 

Milli emlak mudiirliig-u 
Miidiir 

» Muavini 
§ube mudurii 

» » 
Milli emlak kontrolii 

» » » 
Birinci miimeyyiz 
tkinci » 
Memur 

» 
» 

1 
2 
3 
1 
7 

12 
13 
18 
2 

90 
70 
40 
55 
35 
30 
25 
20 
16 

Kabul edil-

80 
55 
45 
40 
55 
45 
35 
30 
25 
20 
16 

BALKAN 
mistir. 

Mutalea var mi? Kabul edil-

Darphane ve Damga matbaasi miidiirliigii 
4 Miidiir 
6 » Muavini 
8 Darphane kontrolorii 
8 Damga matbaasi kontrolorii 
8 Baskimyager 

10 Kimyager 
11 » 

8 Muhasib 
10 Birinci miimeyyiz 
12 Muhasebe katibi 

90 
70 
45 
45 
45 
35 
30 
45 
35 
25 

| 1 | Ay da 30 lira temsil tahsisah He bera-
ber 1.906 nuniarah kamin hilkmiine tevfikan ve-
rilir. 

| 2 | 1906 numarah kanun hukmilne tevfikan 
verilir. 

[3] Biri kuponlar muhasibidir, 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

10 Veznedar 
11 » Muavini 
14 Evrak ve dosya memuru 
11 Ayniyat muhasibi, mtize vc 

kalip muhafizi 
11 Kagid ve esya ambarlari me

muru 
Pul ambar muhafizi 
Mutemed ve mubayaa me
muru 
Sevkiyat memuru 
Fabrika basmemuru 

9 Memur 
10 » 
10 Hakkak 
10 Qinko^raf 

9 Teknisiyen 
11 Ustabasi 
11 Sayici 
12 » 
14 » 

BALKAN" — Miitalea var mi? 
mistir. 

9 
11 

12 
9 

1 35 
1 30 
1 20 

1 30 

30 
40 

30 
25 
40 
40 
35 
35 
35 
40 
30 
30 
25 
20 

Kabul edil-

Tahsilat mudurlug-u 
5 Miidiir 1 
7 » Muavini 1 
8 » » 1 
9 Varidat muhasibi 

10 Birinci miimeyyiz 
11 tkinci » 
12 Memur 
14 » 
16 » 

BASKAN 
mistir. 

80 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
16 

Miitalea var mi? Kabul edil-

Miidiir 
Zat isleri mudiirliigii 

Muavini 7 
8 » » 

10 Birinei miimeyyiz 
11 tkinci » 
12 Memur 
14 » 
16 » 

1 
1 
1 
4 
6 
7 

10 
2 

80 
55 
45 
35 
30 
25 
20 
16 

BASKAN 
mistir. 

Miitalea var mi ? Kabul edil-

Levazim ve krymetli evrak miidiirliigu 
5 Miidiir 
8 » Muavini 
8 Ayniyat muhasibi 

10 Birinci miimeyyiz 
11 tkinci » 
12 Memur 
14 » 
11 Mubayaa memuru 
11 Mutemed ve ambar memuru 

1 
1 
1 
4 
2 
4 
3 
1 
1 

80 
45 
45 
35 
30 
25 
20 
30 
30 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul edil 
mistir. 

Derece Memuriyetin nevi Adcd Maas 

Istanbul matbu evrak ve ambarlari ve evrak 
mahzenleri 

9 Matbu evrak ambar memuru 1 40 
11 » * 1 30 
12 Mutemed ve sevkiyat mora urn 1 25 
14 Memur ' 1 20 
16 Sayici 2 16 

9 Evrak mahzenleri memuru 1 40 
BASKAN — Miitalea. var mi? Kabul edil 

mistir. 

Vergi temyiz ve itiraz komisyonlari 
3 Temyiz komisyonu reisi 3 100 
5 >:- » azasi G 80 
4 ttiraz komisyonu reisi 3 90 
5 - »' 2 80 

BASKAN — Miitalea var mi? Kabul edil-
mistir. 

VILAYET MEMURLARI 

3 Defterdar (Istanbul) 
4 » (Izmir, Ankara) 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
5 
6 » 
8 Malmudiirii 

muavini 
» 

9 
10 
11 
12 

1 
2 
o 

12 
22 
22 
2 
2 
5 
2D 
51 
150 
130 

100 
90 
80 
70 
55 
45 
80 
70 
45 
40 
35 
30 
25 

BASKAN — Miitalea var mi?. 
REFlK INCE (Manisa) — Eskiden 8 malmu

diirii varmis, 50 lira alrrlarmis. $imdi 5 tanesi 
45 olmus. Acaba bunlarm adedi mi, yoksa ma 
aslan mi eksildi. 

BtJTCE ENCUMENl REIS VEKlLl Mlt-
KERREM UNSAL (Isparta) — Malmiidiirleri -
nin bir kismi ewelce vilayet merkezlerindeki 
malmiidiirleri idi. Sonra bunlarm unvani muha-
sebeei olmustur. 

BASKAN - - Bunlarm isimleri tahavviil et-
mis; Merkezdeki malmiidiirleri muhasebeci ol-
muslardrr. 

MUSTAFA ONSAY (Cankiri) — Burda del' 
terdarlarm da, nialmudiirlerniin cle maaslan 45 
olarak yazilmis Bunlar arasinda bir fark olmasr 
laznr.gelmez mi? Birisi vlayet, digeri kaza me-
murdur. Gerci bazi vilayetlerimizin isi azsa da 
bir makamdrr. 

MALtYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
Birinci derecedeki bir malmudurimiin maasi 4/ 
lraya gikmaktadrr. Ondan sonra defterdar namile 
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asag-i smifa gonderirsek terfi etmis demektir. 

BASK AN — Baska miitalea var mi?.. Kabul 
edlmistir. 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

Muhasebeciye ayrica muavin vermek ihtiya-
cini duymadik. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Varidat 
miidurlerine muavin verirken Istanbul muhase-
besine muavin verilmemesi dogru degildir. Her 

f) 
G 
7 
8 
9 

10 
11 

7 
8 
7 
8 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
14 
10 
11 
12 
14 
16 

7 
8 
9 

10 
11 

9 
10 
11 
12 
14 
16 
10 

11 

12 

14 
16 

Varidat 

y? 

» 

>.- n 

Varidat memuriari 
miidurii 

» 
iidiir muavini 

» 
Vardat kontrol meniuru 

» 
» 
» 

» 
>.' 
; • > 

- Tuenmru 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

•» 

» 

2> 

•> muavini 
» » 
» » 
» » 
.» » 

Tahakkuk sube set! 
» 
» 
N> 

» 

» 
» 
» 

Tahakkuk sube memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» katibi 
» » 

Seyyar yoklama ve tahakkuk 
memuru 
Seyyar 
memuru 
Sayyar ; 
memuru 

2 

o 
7 
8 

16 
17 
10 

2 
2 

3 
19 
43 
59 

5 
35 
65 
90 

210 
5 

20 
75 

200 
450 

5 
8 
9 
9 
9 

20 
25 
40 
30 

130 
95 

5 
yoklama ve tahakkuk 

yoklama ve tahakkuk 

Muhafaza memuru 
» » 

M U S T A F A ONSAY (Cankrr i ) — 

5 

10 
40 
40 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
55 
45 
55 
45 
40 
35 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
16 
55 
45 
40 
35 
30 
40 
35 
30 
25 
20 
16 

35 

30 

25 
20 
16 

Istanbul ki, 

halde bir muavine ihtiyac vardrr. 
lif ettigim sekil kabul edilmisti. 

MALIYE V. FUAD AGRALI 
Ihtiyag hissetmiyoruz. 

BALKAN — Kabul edilmistir. 

Derece 
• — ~ 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

8 
9 

10 
11 
11 
12 
14 

8 
9 

10 
11 
12 
10 
11 
12 
14 
10 
11 
12 
14 
16 
11 
12 
14 
16 
16 
19 

Memuriyetin nevi 

Tahsilat memuriari 
Tahsilat miidiirii 

» 
•» 
•» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

§efi 
» 
» 
» 
» 

Tahsilat kontrol memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 

memuru 
» 
» 

Tahsil sube sefi 

Icra 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

memuru 
» 
» 
» 

Tahsil sube memuru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

» 
» 

katibi 
» 

sube veznedari 
» 
» 
» 

Tahsilat katibi 
\ • » 

Evvelce tek-

(Elaziz) — 

Aded 
. . 

2 
2 
•i 
X 

5 
5 

10 
18 
21 

5 
10 
30 
75 
30 
35 
45 

5 
8 
9 
9 
9 
5 
8 
8 

10 
15 
15 
30 
40 
60 
10 
15 
20 

5 
130 
340 

Maas 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
25 
45 
40 
35 
30 
30 
25 
20 

45 
40 
35 
30 
25 
35 
30 
25 
20 
35 
30 
25 
20 
16 
30 
25 
20 
16 
16 
10 

muhim bir mudurluktiir. Demin teklif ettigim 
maddede bir muavin kabul edilmisti. Burada da 
kabul edilmesi lazrmgelir. 

MALIYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
Istanbulda mekatibi aliye muhasebeciligi gibi 
miiteaddid muhasebecilerimiz vardrr. Her han-
gi bir suretle birisi hastalanacak olursa digeri 
vekalet eder. Fakat her hangi bir memur has-
talanmca muamele durmasm diye yanma bir mu
avin verilmek icap ederse biitiin memurlara tes-
mil etmek lazmadrr. 

BALKAN" — Bu maddeye dair takrir vardrr, 
okuyacagiz: 

Yiiksek Reislige 
Tahsilat memuriari igin de, muhasebe me

muriari icin de ve veznedar vazifesini goren me-
murun maaslan 10 lira olarak gosterilmis, ise de 
10 liralik maaslann 15 liraya iblagini teklif 
ederim. 

A. Karahisar 
Berg Tiirker 
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BERg TttRKER (Afyon Karahisar) — 10 

lira maasi az gbriiyorum. Onun i§inde veimedar 
da vardir. Bir veznedara 10 lira azdir. Koskoca 
Tiirkiye Ciimhuriyetinin bir memuruna bu 10 
lira azdir. 25 lira eder. 25 lirayi bir hademe alir. 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Ufak 
kazalardadir. Bunlar yerli ahaliden ayrilir. Asil 
veznedarlik Ziraat bankasmm uhdesindedir. 
Kendi elinde 3 - 5 kurus. kalacaktir. Bu maas, ka-
fidir. Tutari 40 lira eder ki kafidir. 

BASKAN — Bu takriri nazari dikkate alan-
lar . . . Almiyanlar . . . Nazari dikkate almma-
mi§trr. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
8 
9 
10 
11 
12 
14 
16 
19 
10 
11 
12 
14 
16 
19 
14 
16 
14 
10 
11 
12 
14 
16 
19 
12 

14 

12 
14 
11 

Muhasebe memurlari 
Muhasebe miiduru 

» » 
» » 

Muhasebe miidiirii 
» 
» 
» 

kontrol memuru 
» 

memuru 
» 

katibi 
» 
» 

Vesnedar 

» muavim 
» » 

Zat maaslan tevzi memuru 
Birinci mumeyyiz [1] 
Ikinci » » 
Katip » 

» » 
» » 
» » 

Istanbul pul icra ve ceza tahsili 
memuru 
Istanbul pul icra ve ceza tahsili 
memuru 
Istanbul av vergisi muhasibi 

» » » 

1 
1 
2 
6 

16 
16 
20 

1 
2 

10 
35 
70 

145 
210 
200 

5 
10 
21 
60 

125 
206 

5 
6 

14 
27 
20 
30 
40 
80 

120 

veznedan 

1 
9 

11 
1 

80 
70 
55 
45 
40 
35 
30 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
16 
10 
35 
30 
25 
20 
16 
10 
20 
16 
20 
35 
30 
25 
20 
16 
10 

25 

20 
40 
25 
20 
30 

| .1 | Varidat, tahsilat re muhasebe scrrisleri 
He Istanbul d.efterel.avi igi sicil kale.mi teshilativa 
ail lir. 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edil
mistir. 

Derece Memuriyetin nevi Aded Maas 

Istanbul muhakemat mudurlugu 
4 Miidur [2] 
8 » Muavini 

10 Birinci mumeyyiz 
11 Memur 
12 » 
14 » 
12 Takib memuru 
14 » » 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edil
mistir 

liigtt 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
3 

90 
45 
35 
30 
25 
20 
25 
20 

Milli emlak memurlari 
Milli emlak miiduru 

Muavini 
Birinci mumeyyiz 
Ikinci * 
Memur 

55 
40 
45 
35 
30 
25 
20 
16 

Miitalea var mi? Kabul edil-

7 
9 
8 

10 
11 
12 
14 » 
16 » 

BALKAN 
mistnr. 

Umumi miifettislik musavirleri 
5 Maliye musaviri 4 80 

BALKAN — Miitalea var mi? Kabul edil
mistir. 

MADDE 43 — Vilayetlerde defterdarlar, 
kazalarda malmudurleri muvazzaf ve gayrimu-
vazzaf itiraz komisyonlarmm vazifelerine de-
vamlarmi takib etmek ve her ay faaliyet ve me-
sailerini gosteren bir cetveli Maliye vekaletine 
gondermekle miikelleftirler. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir, 

MADDE 44 — Bu kanunda yazili kontrol 
memurlari varidat kanunlarmda yazili tahak-
kuk ve tahsil mufettislerine veya tetkik me-
murlarma verilmis olan hak ve salahiyetleri ha-
izdirler. 

BASKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
tlabul edilmistir. 

MADDE 45 — Tahsili emval kanunu muci-
bince veya hususi kanunlari hiikiimlerine gore 
diger dairelerce tahakkuk ettirilerek Maliye me
murlari vasitasile tahsilleri lazimgelen varidat 
ve hasilat ile cezalarm tahsillerini temin eyle-
mek te tahsilat servislerinin vazifeleri ciimlesin-
dendir. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Bu madde-
nin yeri burasi olmasa gerektir. Tahsilat mii-

; 21 Kmsali hdsdi •I oluruk la verilebdi tr, 
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diirlerinin vazife ve salahiyetlerine aid kisrmda 
bulunmalidir. 

BttTCE ENCUMENI M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Biz heniiz miiteferrik hiikumler-
deyiz. Maddenin yeri miinasiptir. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Madde-
yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 46 — 2265 numarali kanunla ihdas 
edilmis olan Maliye teftis heyeti maiyetme me-
mur tetkik memurlan kaldinlmistir. Bu kanu-
nun meriyete girdigi tarihte mevcud tetkik me-
murlari kidem ve ehliyetlerine gore baska vazi-
felere naklolunurlar. 

REFtK tNCE (Manisa) — Bu maddenin 
sonunda, naklolunur demekle mutlaka, baska 
yere gidecekleri manasi anlasilryor. Nakloluna-
bilir, desek daha miinasiptir. 

BtfTQE E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN 
(Burdur) — Nakledilmeleri caizdir de diyebili-
riz. 

MALlYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
(Elaziz) — Maddenin yukarismda, Maliye tef
tis heyeti maiyetine memur tetkik memurlan 
kaldrrilmistrr. Bu kanun meriyete girdigi tarih
te mevcud tetkik memurlan kidem ve ehliyet
lerine gore baska vazifelere naklolunur diyor ki, 
dogTudur. Maamafih, naklolunabilir, demekte 
de mahzuz yoktur. 

BA§KAN — Maddeyi aynen kabul edenler... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 47 — Bu kanunun tatbik sureti 
hakkmda bir nizamname tanzim olunur. 

REFtK INCE (Manisa) — Biitce enciimenin-
den rica edecegim. Bu maddeye liizum yoktur. 
Zaten Icra Vekilleri Heyeti nizamname yapmak 
salahiyetini, teskilati esasiye kanunu mucibince, 
haiz olduklarmdan burada ayrica zikretmege 
liizum yoktur. Ihtiyarlarma birakalim, Istedik-
Jeri zaman yazsmlar. 

BtJTgE E. R. MUSTAFA SEREF OZKAN 
(Burdur) — Soyledikleri dogrudur. Yalniz bu
rada nizamname yapilmasi mecburidir, den-
mistir. Halbuki, teskilati esasiye kanununda 
(yapilabilir) deniyor. 

REFl KlNCE (Manisa) — Kanunun 1 hazi-
randa tatbiki igin, nizamnamenin cikmasma za-
ruret hasil olacak ve haziran birden itibaren 
mevkii meriyete girmesini muskiillestirecektir. 

BALKAN — Baska miitalea yoktur. Mad
deyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Muvakkat maddeler 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me-
riyetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir de-
faya mahsus olmak iizere tetkik biirosu reis ve 
azaliklarile miistesar muavinliklerine, biitce ve 
mali kontrol, muhasebat, varidat ve nakid is-
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; leri umum miidiirliiklerile muavinliklerine tahsi-* 

lat miidiirliigune ve Istanbul defterdarhgi ile 
varidat miidurluklerine 1452 numarali kanunun 
8 nci maddesinde yazili muddetleri ikmal etme
yenler de yiiksek mektep mezunu olmak sartile 

I tayin olunabilirler. 
Ancak bunlar mezkur kanun hiikiimleri dai-

I resinde miistahak olduklari derece maasini ve 
; miiddetlerini doldurdukga istihkak kesbedecek-
I leri derece maasrni alirlar. §u kadar ki, bu me-
| muriyetlerin her hangi birinde bulunduklan 

miiddetge bu memuriyetlere muhassas maasla 
[ miistahak olduklari derece maasi arasmdaki fark 

miiktesep hak teskil etmemek sartile kendile-
l rine iicret olarak verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmistir. 

I MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyete girdigi tarihte is basmda veya agikta 
bulunan memurlardan aciz ve kabiliyetsizlik-
leri dolayisile viicutlarmdan istifade edile-
meyecegi anlasilanlarin veya gecmis memuri-
yet hayatlan itibarle vazifelerinde ipkalari 
yapilacak idari tahkikat neticesinde caiz go-
riilemeyenleiin memuriyetle alakalarmi kesme-
ge Maliye vekil iic sene miiddetle salahiyet-
lidir. Bu suretle cikanlacaklar hakkmda 1683 
numarali kanunun 26 nci maddesi hiikmii mu
cibince muamele olunur. 

REFlK INCE (Manisa) — Bu kanunun en 
keskin maddesi budur. Hayatta kendisine bir 

| gegim yolu bulup calismakta olan vataridasm, 
! en biiyiik destegini atisinden emin olmasi teskil 
I eder. Herhangi bir fert ki yarm su veya bu te-
| sir ile bir kasaya ugrayacagi vehmini kalbine 
I sokarsa, o vatandastan, o adamdan gerek zati 

isinde ve gerek ammeye taalluk eden islerde fa-
aliyet beklemek gok giig olur . §imdi burada 

: ben blhassa Maliye vekili arkadasimizdan bu 
I kadar keskin bir silahi almamasmi rica edecegim 
: ve iic sene miitemadiyetii herhangi bir mafevkin 
I vuku bulaeak miiracaati ile memuriyet hayatmi 
I kaybetmek tehlikesinde bulujnmakta olan bir me-
I mur daima tedbirli ve ihtiyatli olur. Daha agik-

casma soyleyeyim: 0 memuru ahlaksizliga sevk-
eder; §imdi bir sey rica edecegim. Ben tasfiyenin 

| aleyhinde degilim. Bu kanunla, her yeni yaptigi-
I miz kanunim ifade etmek istedigi manaya gore 

ise yarayan unsurlari elimizde buhmdurmak 
programi gok dogru bir seydir. 

Nitekim Adliyede islahat yaptik, salahiyet 
I verdik. Diger bir kag vekalette yaptik, salahi

yet verdik. 
Bence, eger tensib ederseniz, bu iig senelik 

miiddet gok uzundur, Tasfiye yapilmasi lazim-
gelen adamlarm sicilleri malifuzdur. A§agi yu-
kari bunlar bir memuriyette tofti§e ugramislar-
dir. Amirlerinin noktai nazarlari almmis ve tanin-

i mislardir. Miktarmi bilmiyorum; adedi 9 000 mi, 
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10 000 mi her neyse bu kadar cok oiduguna gore 
hepsinin p'dzden g'eciriiinesi lazmigeleeektir. Bu 
ise uzimca bir istir. Kirni ipka edelim, kimi ei-
karahm, diyecekkr. Sonra olabiiir '.'.d bir mafevk 
oraya heniiz gitrnistir. Her hang'i bir memur 
icin kati bir kanaate sahib olabilmok icin v&j/.it 
gecmemistir. Yam basmda bir adaram su ve-
ya bu isarma, beyanma istinad ederek aleyhin-
de yazabilir. Mesela bizim ilyas Samiden inti-
ka] ederek, Muvu elf Miyotma Mus malm en mr 
Ivgudau )SZi)\ a'< i t* K, < m «I iJvl lauu / ^ 
col vo brtad.1 n i ' r l i i v ^'oik <^ v 1 ' < ' 1 I 
has Maine ,ek.n .' \\o^ w> Ou u<- b<. nil. 
altmri 1 <d ,V1 ' ' i1 i'ii's LMI J) 'dense 
mz, )>r i.nii^l' iiif i"1 o n '» bit tOiuFycni loski' 
ed<. in I Bu f v i i i t a an ^z.miit, nu-nr 
lelei \ v i i l \ i * > i i ' e /a ae ini'ive nm " 
rrnd< •> I i \ l> »> i tr>* le 1-T l o . (5' >n 

tctk.iki.aden hnuk , . ,u'..._JL kaiia.it ile, bu : :s? 
nin kanaati arasmda cok lark vardir ve bu k i 
rarlari tasdik edeeek vekil icin dahi vicdan te-
sellisi olaeagi kanaatindeyivn. 

Arkadaslar; hepimiz dairei intihabiyeleri-
mizden miiteaddid mektuplar almaktayiz, Bay 
Vekile yapilan miiraeaatlerin de haddii hesabi 
olmamasi lazmig'elir, Hem muamelati eogaltma-
mak ve hem de adaleti yerine g'otirmek icin. 
yapilacak bu isin bir komisyona havale edilme-
sini muvafik buluyorum. Sonra tasi'iye isleri ka
ti olmalidir ve tasfiye icin konulan bu iie sene 
miid.det te coktur, en fazla bir sene olmalidir. 

BUTQE E. REiSt MUSTAFA SEREF OZ 
KAN (Burdur) — Teklif yap. 

EEFIK INCE (Devamla) Bir, bu miiddet 
coktur, bir seneden fazla olmamalidir. Iki; bu 
tasfiyenin komisyonun tetkiki ile Maliye vekili 
tarafmdan yapilmasmi teklif ediyorum. 

MALIYE VEKILI FIT AD AGRALI (Ela-
ziz) — Ben dahi bu tekliflerine muvafakat ede-
rim. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Bendeni-
zin teklifimi Refik tnce arkadasim soylediler ve 
lazimgelen izahati verdiler. Maliye isleri cok 
miihimdir ve tehlikelidir. Onun icin bendeniz, 
Maliye enciimeninin bir maddesi vardir; bunda 
evvelce iki sene miiddet kabul edilmi§ ve sicil-
lerine istinaden inzibat komisyonu kararile tas
fiye edilir, denmisti. 0 madde kabul edilirse 
zannederim netice hasil olur ve bu endise de za-
il olur. 

BUTQE E. RElS VEKILI MUKERREM UN-
SAL (Isparta) — Maliye enciimeninin maddesi 
ni teklif ediyorlar ve inzibat koraisycnu kara
rile. 

REFIK INCE (Manisa) - - Inzibat komisyo
nu kimlerden terekkiib eder? 

BALKAN — Maddedeki iic sene miiddet, bir 
sene olacak, idari tahkikat yerine de (inzibat 
komisyonu kararile) seklinde madde tashih edil-
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! mistir. Enciimence de kabul edilmistir, bu su-
; retle reye arzediyorum. Kabul edenler ... lit-
I meyenler ... Kabul edilmistir 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunla ma-
aslari, iicrete tahvil edilmis olan memurlardan, 
filen 25 sene ve daha ziyade liizmet etmis olan 
lar tekaiide sevkuliurarlar. Hizmet miiddeti, 
20 seie ve daha ziyad<; olanlara tekaiid mud-
detini dolduruncaya kadar eski maaaslan veri 
lerek bu miiddetiu bitmesinde tekaiitliikleri ic-

I ra edilir. Bunlardan 25 seneyi doldurmadan her 
I hang'i bir sebeple olursa olsun vazifeden ayrilan-
; lar hizmet miiddetieriise gore tekaiide sevkedi 
I lirler. 
I Hizmet miiddetleri 20 seneden az olanlarm 
! maaslari iicrete cevrilerck eski memuriyet mild 
j detlenne aid tekaiid haklari mahfuz kahnak 
I iizere istihdamlarina devam olunur. Ancak ye 
; ni vazifelerinden istii'a suretile ayrdanlarla her 
| hangi bir suretle vazifeleriue nihayet; verilenle 
i re istcsdikleri takdirde 1688 numarali kammun 

13 ncu maddesi mucibince maasli hizmet mud 
detlerine gore isetihkaklari verilerek tekaiitliik-
le alakalan kesilir. 

1683 numarali tekaiid kanununun muad-
del 53 ncii maddesi hiikmii mahfuzdur. 

SIRRI tqOZ (Yozgad) — Zapta g'ecsin diye 
i ifade ediyorum. Gecenlerde bir kanunla ka-
! bul ettik. Birinci, ikinci Biiyiik Millet Mecli 
j sinde tekaiid maasma tesiri olmamak sartile. 
! BASKAN — O kanunu tagyir etmiyor. 
| HtJSNU KITAPCI (Izmir) — Bu maddede 
j zannederim kiiciik bir tashih yapmak lazimge-
j lecek. 
I ikinci fikrada doniyor ki : 20 seneyi doldu-

ranlai' eg'cr va^ii'edcn cikar veya (akanlirlarsa 
13 ncu madde mucibince haklari verilerek te-
kaiitliikle alakalan kesilir. 13 ncu madde iki 
fikradir. Bu inaddeyc gore eger memur sicillen 
tekaiide sevkedi Id igi takdirde bakilir, miiddeti 
15 seneyi doldurmainisoa, iekaiitliikle aiakasi 
kesilir. Fakat 15 seneyi doldurmiissa bu gabile-
re on bes soneden faslasi bo miiddet nisbetinde 
tekaiid maasma miisf-ehak olur'iar, deniyor. 

BtJTOE E, EEIBI M. SEREF OZKAN (Bur-
| dur) — Bu hiikiim baska bir kanunla tadil edi 
j lerek birlestirildi. 
| BUTQE E. M. M. SI.RS.I DAY (Trabzon) — 
| 13 nc"). madde yerine «2G nci madde mucibince..-

denebilir. Bir de t^v^ih icii', (Bu madde muci
bince maasla istihdama devam olunanlarm mu-
bassa-iati iicret tertiplerinden verilir) hiikraii-
niin ilavesini rica edecegim, Tahsildarlarin ma
aslari iicret tertibinden verilecektir. 

BASKAN —- Enciimenin teklii'ini maddeyo 
ilave ediyoruz. 

RSFIK INCE (Manisa) — Maliyeden su se-
kikle, bu sekilde memurlar cikanliyor. Bunlar 
bir daha baska yerlerde kullamlacaklar mi? Me-

I 
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muriyetten cikarriip iicretle istihdam edilebile-
cekler mi? 

EtiTOE E, M. M. SIERI DAY (Trabzon) — 
Burada iic kisim var. Birisi 20 seneden asagi, 
ikincisi 20 seneden fazla, iiciincusii de 25 sene
den fazla hizmet edenler. Bu 25 seneden fazla 
hizmet edenlerin ummn tekaiitler gibi ucretle 
kullanilmalan caiz. 20 sene hizmet edenler ma-
asli vazifelerine devam eclecekler. Fakat bu. ma-
aslarmi iicret tertibinden alacaklardrr. 20 sene
den asagi hizmet edenler iicretle istihdam edile-
cekler. 

BASKAF — Madde hakkinda baska miitalea 
var mi? Maddeyi tashih veehile kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunim me 
riyeti tarihinden itibaren 7 nci ve daha yu-
kari dorecclere dahil olan memuriyetlere ve 
Maliye miifettis ve muavinliklerine yeniden ta-
yin edileceklerin, Siyasal bilgiler okulu, hu-
kuk veya yiiksek ticaret ilimleri mektepierin-
den veya bu evsafr haiz ecnebi yiiksek mek-
teplerinden rnezun olrialari sarttn*. Ancak bu 
kanunun meriyeti tarihinde maas veya iicret
le miistahdem olanlarre 1452 numarali kanun-
la miikteseb haklari mahfuzdur. 

HUSNtT KlTAPQI (Mugla) — Bu madde-
nin birinci fikrasmi, daimi bir hiikmii ihtiva et-
tigi icin esas kanunun icine, esas madde olarak 
koymalryiz, Qiinkii bundan sonra hie bir zaraan 
bu mekteplerden mezun olmayanlar buraya alm-
mayacaklar demektir. Bu muvakkat madde ol-
mamalidir. Yalniz istisrai hiikmii dolayisile bu-
raya girmistir. Bu istisnava dair bir sualim var. 

«Bu kanunim meriyeti tarihinden itibaren 
7 nci ve daha yukari derecelere dahil olan me
muriyetlere ve Maliye miifettis ve muavinlikle
rine yeniden tayin edileceklerin, Siyasal bilgi
ler okulu, hukuk veya yiiksek ticaret ilimleri 
mekteplerinden veya bu evsa.d haiz ecnebi yiik
sek mekteplerinden mczun clmalan sarttir. An
cak bu kanunun meriyeti tarihincle maas veya 
iicretle miistahdem olanlarm 1452 numarali ka-
nunla miikteseb haklari mahfuzdur», 

Bundan maksad nedir? Bunlarm miikteseb 
haklari kendilerine terfi hakki verir degil mi? 

BUTCE E. M. M. SIERI DAY (Trabzon) — 
Evet. 1452 numarah kanunun kendileri icin 
tanidigi haklar mahfuzdur. 

MALIYE VEKXLt FUAD AGRALI ( Ela-
ziz ) — Gecen gun de kanunun heyeti umumi-
yesi hakkinda maruzatta bulunurken arzetmis-
tim. 

Bu teskilat kanunundan baska, Maliye me-
murlari hakkinda bir memurin kanunu takdim 
ettim. 

Bu maddede zikrolunan hiikiim orada da 
vardrr. Ancak bu kanunun cikmadigindan do-
layidir ki, burada bu sekilde zikrettik. 

HtJSNtT KlTAPCI (Mugla) — Esasen me
murin kanununa girmesi lazimgelen bir 50k hii-
kiimler, bu kanuna girmistir. Bu da esas madde 
olarak girmelidir. 

MALIYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Muvakkat madde olarak konulmasinm sebebini. 
izah ettim. Yoksa esas kanuna madde olarak 
girmesine itiraz olsun diye degil. 

BALKAN — Biitce enciimeni ne diyor? 
BtiTQE E. R. MUSTAFA §>EREF OZKAN 

(Burdur) — Esas madde olarak girmesine mu-
vafakat ediyoruz. 

BALKAN — Evvela, bunun kirk sekizinci 
madde olarak miizakeresini reyinize arzedece-
gim. Bu dordiincii muvakkat maddenin, kirk 
sekizinci madde olarak miizakeresini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Madde hakkmda baska miitalea yoktur. 
Maddeyi aynen reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Dordiincii muvakkat madde 48 nci madde 
olarak kanuna gectiginden 5 nci muvakkat mad
de, 4 ncii muvakkat madde olmustur. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Maliye memurla-
lari kanunu gikmcaya kadar 788 numarali me
murin kanununda yazili inzibati cezalarm mali-
liye memurlari hakkmda daha ne gibi hallerde 
tatbik olunacagr nizamname ile tayin olunur. 

BASKAN — Madde hakkmda sbz isteyen 
var mi? 

RAIF KARADENlZ (Trabzon) — Madam-
ki yeni bir maliye memurini kanunu cikacaktir. 
0 kanunda bu sekil tasrih edilsin. Burada umu-
mi hiikiimde memnu ahval nelerden ibaret ola-
cagrni nizamnameye birakmasak daha iyi olur. 

MALIYE V. FUAD A&RALI (Elaziz) — 
Refik ince arkadasim, maliye memurlari mii
kelleflere hiisnii muamele yapmalidrrlar, bunu 
temin etsin, demislerdi. Bendeniz cevap olarak 
maruzatta bulunurken arzetmistim. Belki me
murin kanunu uzar diye yaptigrmiz nizamname
ye dahi bunu koyabilmek icin mezuniyet alryo-
ruz. 

RAIF KARADENlZ (Trabzon) — Benim ma-
ruzatim su bakimdandir. Burada deniliyor ki ; 
« Maliye memurlari kanunu cikrncaya kadar 
788 numarali memurin kanununda yazili inzibati 
cezalarm maliye memurlari hakkmda daha ne 
gibi hallerde tatbik olunacagi nizamname ile ta
yin olunur. » Halbuki ceza tayin etmek ve bu 
cezayi hangi nevi fiillere karsiliksa 0 fiilleri gos-
termek kanun mevzuudur, nizamname mevzuu 
degildir. Bu bakimdan arzetmek istedim ki, za-
ruret yoksa bu hiikiim yeniden cikacak olan 
memurin kanununda yer alsm. E.ger liizum var-
sa mesele yoktur. Simdi Bay VeMl izah etti ki, 
miikelleflere fena muamele yapilmasmrn oniine 
gecmek icin salahiyet almak istedik. Zannede-
rim ki, yapilacak memurin kanunu bu gibileri 
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yakalamaga ve inzibati cezalan tayin etmege 
kafidir. Miinasib goriirseniz bu maddeyi kal-
diralim. 

MALtYE VEKtLI FUAD A&RALI (Ela-
ziz) — Hie. bir itirazim yoktur. 

BALKAN — Enciimen de muvafakat ediyor. 
bu muvakkat maddenin kaldirilmasmi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun me-
riyete girdigi tarihte Temyiz komisyonlan reis 
ve azaliklarile Istanbul, Ankara ve Izmir itiraz 
komisyonlan reisliklerinde ve Istanbul Muhake- i 
mat mudurliigiinde miistahdem olanlarm halen 
almakta olduklari iicretlerle istihdamlarma de-
vam olunabilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et- | 
meyenler ... Kabul edilmistir. I 

MADDE 49 — 1452 numarali teadiil ka-
nunu ile zeyil ve tadillerine bagli cetvellerin 
Maliye vekaletine aid kisrmlari miilgadrr. 

MUSTAFA ONSAY (Qankiri) — Burada 
bir noksan var zannederim. 2265 numarali Is
tanbul teskilatma dair bir kanun var. tstan-
bul teskilti bu kanuna tabi olunca, diger 
kanunun lagvedildigine dair bir kaydi da ihti-
va etmesi lzimdir ki, bu yoktur. Evvelce ko-
nulmusitu, bilahare nasilsa unutulmus. 

BUTQE En. M. M. ^IRRI DAV (Trabzon) — 
Umumi bir esas olarak muahhar bir*kanun ol-
mak itibarile bundan evvelki kanunlarda buna 
taalluk eden hiikiimler varsa meriyetten kal-
dirilmistir. Bilhassa bi-5 cetvellerin kaldirildigi-
ni tebariiz ettirdik Buna muhalif hiikiimler ta-
biatile halk oeagi igin burada zikrini zaid ad- 1 

dettik. 
MUSTAFA ONSAY (Qankm) — Eger bu

rada tebariiz ettirilmezse yarm herhangi bir 
ihtilaf Qikar ve is tefsire diiser. Binaenaleyh 
2265 numarali kanun kaldrrrilmistrr. denilse 
muvafik olur. 

BUTCE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
«Teadul kanunile zeyil ve tadillerine bagli cet
vellerin Maliye vekaletine aid kisrmlari ve bu 
kanuna muhalif diger hiikiimler miilgadir» de-
nebilir. 

BALKAN — Bu teklifle maddeyi reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmistir. 

MADDE 50 — Bu kanun 1 haziran 1936 ta-
rihinden muteberdir. 

BALKAN —- Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 51 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmistir. 

Muddetinden sonra kanunun ikinci miizake-
resi yapilacaktir. 

Ara neticesini arzediyorum. 
Tiirkiye Ciimhuriyetile Ispanya Ciimhuriyeti 

arasmda imza edilen ticaret ve klirmg anlasma-
larmm tasdiki hakkmdaki kanun layihasma 
(243) rey verilmistir. Muamele tamamdir. 

Kanun (243) reyle kabul edilmistir. 
Ruznamemizde baska bir sey kalmamis,tirr. 

Carsanba giinii saat 15 te toplanmak iizere iq-
timaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 18 20 
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Turkiyc Ciimhuriyeli He ispanya Gumhuriycli arasiiida imza edilen 

tiearei ve kliriny anlasnialarimii lasdiki hakkindaki 
kaiiiiiia veriien reyleriii neticesi 

( Kanuu kabul edilmistir ) 

Afyon Karahisar 

Berc Tiirker 

Cemal Ak§m 

tzzet Akosman 

Izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Giinenc. 

Amasya 

Ismail Hakki Mumcu 

Nafiz Aktin 

Ankara 

Esref Demirel 
Hat i Cirpan 

Miimtaz Okmeu 

Miisfik Ayasli 

Rasim Akta r 

$akir Kmaei 

Yahya Galib Kavgi 

Antalya 

Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 

Numan Aksoy 

Rasih Kap la r 

Tevi'ik Arican 

Tiirkan Bastug 

Aydm 

Nazmi Topcoglu 

Nuri Goktepe 

Bahkesir 

T)r. Hasan Vasif Som 

yiirefc 

Eriver Adakan 

Hacim Kezer 

Ismail Hakki Uzungar-

sili 

Memed Demir 
Osman Niyazi Burcu 

Aza adedi : 3 9 9 

Reye i§tirak edenler : 2 4 3 

Kabul edenle r : 2 4 3 

Reddedenler : 0 

Mustenkifler : 0 

Reye i§tirak etmeyenler : 156 

Miinhaller : 0 

/ Kabul edenler ] 

Rahmi rielc.uk 

Sabiha Gokgul 

Bayazid 

Hal id Bayrak 

Ihsan Tav 

Bilecik 

Dr. Gl. Besini Omer Ak-

alni 

Bolu 

Dr. E m m Cemal Suda 

Isinail Hakki Uzmay 

Siikrii Uiilez 
Burdur 

Mustafa $eref Ozkan 

Bursa 

Atif Akgiic. 

Dr. Galib Kahrauian 

Dr. Refik Giiran 

Fa t in Giivendiren 

Mustafa Fehmi Geryekei 

IvefoL Camtez 

J^ekibe tnsel 

Qanakkale 

Hilmi Ergeneli 

^iikrti Yasm 

Ziya Gevher Eti l i 

(Jankvn 

Mustafa Abdiilhalik 

Renda 

Mustafa Onsay 

Rifat t ln i i r 

Ziya Esen 

Qoruh 

Akif Akyiiz 

Ali Z i rh 

Atxf Tiiziiu 

i Ihsan K u r t k a n 

jtlyas Sami Mus 

(Jorum, 

Dr. Mustafa Cantekin 

E y ub Sabri Akgoi 

Ismail Kemal Alpsar 

Muni r Cagil 

Mabi Riza Y/ildiriin 

D&nizli 

Eiuiii Asian Tokad 

General §efik Tursan 

Y us tit' Baskaya 

Diyarbekir 

General Kazini Scviik-

teiun 

Hur iye Oniz 

Zeki Mesud ALsau 

Ziiit'ii Tigrel 

Edirnt 

Dr. Fatnia Memik 

Faik Kal takkiran 

Mecdi Boysan 

$eref Aykut 

Elaziz 

Ahmed Saffet Oiikay 
F u a d Ziya Ciyiltepe 

Erzincan 

Abdiilhak F i r a t 

A d z Samih t i ter 

Erzurum 

Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed F ikr i Tuzer 

F u a d Sirmen 

General Zeki Soydemir 

Nafiz Dumlu 

Nakiye Elgiin 

§ukri i Ko§ak 

Eskisehir 

Ahmed Ozdemir 

Emin Sazak 

Istemat Ozdamar 

Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 

Ali KII IQ 

Memed §ahin 

Giresun 

Ismail Sabuncu 

Muzaffer Kike. 

Miinir Akkaya 

Talat Onay 
Gumusane 

Durak Sakarya 

Edib Servet Tor 

Hasan Fehmi Atay 

$evket Erdogan 

Igel 

Emiu Inankur 

F ik r i Mut lu 

Hakki Saydam 

Hamdi Ongun 

Istanbul 

Ali Barlas 

Ali Rana Tarhan 

Dr. Neset Omer I rde lp 

Fakihe Oymen 

General Refet Bele 
General §uk ru Gokberk 

Hamdi Giirsoy 

Sadett in Riza Uraz 

Tugamiral Hakki Vi

llas! Ere l 

Yasar Yazici 
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Ziya Karamursal 
Izmir 

Benal Arman 
General Kazim tmnc. 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Memed Sadettin Epik-
men 

Isparta 
Hiisnu Ozdamar 
Kamal tlnal 
Miikerrftm ftnsal 

Ears 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
General Muhittin Akyiiz 
Iliisrev Kizildogan 
Omer Kamil Kiintay 

Kastamonu 
Nuri Tamag 
Sami Erkman 
Sitki Serif Kken 
§erif Ilden 
Tahsin Coskun 
Veled tzbudak 

Kay &eri 
Ahmed Hilmi Kalac, 
Ferruh Gupgiip 
Hasan Ferid Parker 
Naliid Kerven 
Salih Turgay 

Kirklareli 
/iiihtii Akin 

Kirsehir 
Ali Riza Esen 
Hnzim Borekcji 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. <il. Ziya Nuri Birgi 
Hasan Hayri Tan 
SUreyya Yigit 

I : 64 18-5 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Turel 
Bediz 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Kazim Okay 
Mustafa Halid t)ner 
Mustafa *Eken 
Ressam §evket Dag 
Tevfik Fikret Silay 

Kulahya 
Dr. $akir Ahmed Ediz 
Besim Ataiay 
Ibrahim Dalkilig 
JVJ emed Somer 
Nasid Ulug 
Receb Peker 

Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Orta<; 
Mihri Pektas 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Tahir Hitit 
Turgud Turkoglu 
Yasar Ozey 

Moras 
Hasan Resid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural 

1936 C : 1 
Mardin 

Abdurrezzak §atana 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Coruk 

Mugla 
Hiisnu. Kitabci 

Mus 
§evki Ciloglu 
§ukru Ataman 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Karail Irdelp 

Ordu 
Ahmed thsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltirim 
Hamdi Yalman 
Ismail Camas 

JSamsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas 
Ruseni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Seyhan 
Damar Ankogiu 
Esma Nayman 
Ibrahim Mete 
Omer BiQer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Ay dm 
§evki Suscy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayj 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orucoglu 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §iikrii Bleda 
Remzi Ciner 
Sabiha Giirkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Resid Sevig 
/.iya Basura 

Tekirdag 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Hiirrem Ergun 
Hiisuii Konay 
Nazim Poroy 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genoa 

Trdbzon 
Danis Eyiiboglu 
Raif Karadeniz 
Sirn Day 
Siileyman Sirri Gedik 

Urfa 
Behcet Gunay 
Fuad Gokbudak 
General Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yur lakul 
Muhittin Dinc,soy 
Ref et tllgen 

Van 
Hakki Ungan 

Miinib Boya 

Yozgad 
Emin Draman 
Sirri Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabaeak 
Raif Ding 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Cetin.ka.ya (Bakai 
Haydar f/ergel 

Amasya 
Esad Uras 

jHeye i§tirak etmeyenter] 

Ankara 

Aka Giiudiiz 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas (Izinli) 
Falih Rifki Atay 

Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rifat Araz 

Antalya 
Tayfur Sokmen 

Aydin 
Adnan Ertekin (Izinli) 
Dr. Hulusi Alatag 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (Izinli) 
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Bahkesir 
Oemal Esener 
General Kazim Ozalp 
(Bakan, 
Hayrettin Karan 
Orge Evren 

Bayazid 
Ubeydullah (Izinli) 

Bilecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
(Izinli) 
Mitat Denli 
Mitat Kuzay 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Qamkin 
Hatice Ozgener 
(Izinli) 

Qoruh 
A si in Us 
Fund Bulca 
Hasan Cavid 

Qorum 
Ali Riza OzeiiQ 
tsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Haydar Rustii Oktein 
Mazliar Miifid Kansu 
Necib Ali Kiiguka 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali Ongo-
ren (Izinli) 
Riistu Bekit (Izinli) 
Tevfik Bilge (Izinli) 

1 : 64 18-5-1936 
Elaaiz 

Fazil Ahmed Aykag 
(Izinli) 
Fuad Agrali (Bakan) 
Hasan Tahsin Berk 

Erzincan 
Hikmet IsA 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev Demirkan 
Nafi Atuf Kansu 

Eskisehir 
Osman Isin 

Oazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
Nuri Conker (Oruntak) 
Omer Asnn Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
General thsan Sokmen 
Hakki Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Oiimu§ane 
Ali §evket Ondersev 

Igel 
Ferid Celal Giiven 

Utanbvl 
Abdiilhak Hamid Tar-
han (Izinli) 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (Izinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem Eldem 
(Izinli) 
Hayrullah Ergin 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riistu Aras 
(Bakan) 
Halil Mentese 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiieel 
Hiisnu (Jakir (Izinli) 
Mahmud Esad Bozkurd 
§ukrii Saracoglu 
(Bakan) 

ti : 1 
hparta 

Ibrahim Demiralay (I-
zinli) 

Kars 
M. Fuad Kopriilii 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
(Izinli) 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Garantay 

Kayseri 
Resid Ozsoy 
Siileyman Demirezen 
Veli Yasm (Izinli) 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay (Izinli) 
§evket Odul 

Kirsehir 
Lutfi Miifid Ozdes 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Muzaffer Gokor 
Kazim (iiiivl (Izinli) 
Mustafa Ulusan 
Nairn Hazim On at 

Kutahya 
Dr. Lutfi Kirdar 
Muliiis Erkmen (Bakan) 
Omer Ding (Izinli) 

Malatya 
Emrullah Barkan 
ismet Inonii Basbakan 
(Basbakan) 
General Osman Kopta 
gel 
Mahmud Nedim Zabci 
Osman Taner 
Vasif Qmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Osman Ergin 
Refik lnce 
Sabri Toprak (Izinli) 

Maras 
Mitat Alam 

Mardin 
Irfan Ferid Alpaya 
(1. A.) 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Muyla 
Dr. Hiiseyin Avni Ercsa 
(Izinli) 
Nuri Tuna 
§iikrii Kay a (Bakan) 
Yunus Nadi 

Mu? 
Hakki Kiligoglu 
Naki Yiieekok 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
Cavid Oral (Izinli) 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yoruker 
Memed Gunesdogdu 
1 Izinli) 

Seyhan 
Ali Miinif Yegena 
General Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Ismail Mustak Mayakou 
Mahmud Soydan (Izinli) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Stvas 
Gl. Akif Oztekin Erde-
megil 
Necmettin Sadik 
Rasim Basara 

Tekirdag 
Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
§akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Trab**n 
Halil Nihad Boztepe 
(Isdnli) ] 
Hamdi Ulk union 
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Hasah Saka 
Mil at Aydm 

Vrfu 
AH Saib Ursava§ 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Avni Dogan 

Ekrem Pekel 
Oraer Evci 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 

Italil f iirktfieft 
Ragib Ozdemiroglu 
Reeeb Ziihtii Soyak 
(Izinli) 

!>9<i 

i, B. M. M. Matbaasi 


