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REİS — Ekseriyet var, Meclis açıldı. 
Zabıtname Hülasasını okutuyorum. 

I. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

YİRMİALTINCI İNİKAD 

21 Haziran 1328 Perşembe 

İçtima saat l'i 25 geçe Reis Halil Beyefendinin 
İdaresinde vukubuldu. 

Zapt-ı sabık hülasası Kâtip Ferhat Bey tarafın
dan okunarak aynen kabul olundu. 

Askerî Terfi-i Rütbe Kanunu lâyihasının tanzim 
ve irsali hakkında Dedeağaç Mebusu Süleyman Be
yin takriri okunarak lâyiha-i mezkûrenin tesri-i irsali 
lüzumunun Kuvve-i İcraiyyeye tebliğ takarrür etti. 

Ümera ve Zabıtan-i Askeriyyenin Heyet-i Vüke
laca zaruret-i mübreme görülmedikçe mülkiyye me-
muriyyetlerinde adem-i istihdamlarına dair Kengıri 
Mebusu Tevfik Efendi ile rüfekasının teklif-i kanu
nisi Lâyiha Encümenine havale olundu. 

Drama Mebusu Rıza Beyin Muvazene Encüme
ninden istifasını mübeyyin takriri üzerine Muvaze
ne Encümeni mazbatası okunarak mumaileyh istifa
sını geriye aldı. 

Badehuû, 1328 senesi Muvazene-i Umum i yy e Ka
nununun bakiyye-i müzakeresine devam olunarak 
Gelibolu Mebusu Hüseyin Ulvi Beyin, bütçenin müf
redatının tab ve tevzii lüzumunu teklif etmesi üze
rine cereyan eden müzakere neticesinde, Yozgat Me
busu Şakir Beyin takriri mucibince müfredatın es-
nayi müzakerede indettalep kâtipler tarafından kıraat 
edilmesi karargir olarak Düyûn-u Umumiyye Maa-
şat-ı Zâtiyye kısmının müzakeresine geçildi. 

Otuz ikinci fasıl aynen kabul olundu ve saat 3'ü 
5 gece Birinci Celseye nihayet verildi. 

İkinci Celse 
Saat 4'e 5 kala İkinci Celse müzakeratına ibti-

dar olundu. 
Gelecek senelerde bütçe müfredatının tab ye tev

zii teklifini mutazammın, Erzurum Mebusu Varteks 
Efendinin takriri okunarak kabul olundu. 

Badehu, Muvazene-i Umumiyye Kanununun Dü
yûn-u Umumiyye Maaşat-ı Zâtiyye kısmının mü
zakeresine devam olunarak otuz üçüncü fasıldan 
kırkıncı mükerrer fasla kadar olan fusul aynen ka
bul olundu. 

Erzurum Mebus-u sabıkı Şevket Efendiye ma-
luliyyetine binaen bütçe dairesinde mağdurin-i siya-
siyye tertibinden 500 kuruş maaş tahsisi kabul olun
du. 

Mütekaidin ve mazulin muhassasatını muhtevi 
olan beşinci kısım geçen sene Meclis-i Ayana gitmiş 
olan mevadd-ı kanuniyyenin vuruduna talikan tehiri 
takarrür etti. 

Zat-ı Hazret-i Padişahi ve Hanedan-ı Saltanat 
tahsisatını muhtevi olan kırk beşinci ve kırk altıncı 
fasıllar aynen kabul olundu. 

Meclis-i Umumî bütçesinin Meclis-i Ayana mü
teallik olan fusulünün encümence tetkikatı ikmal edil
mek üzere tehiri karargir oldu. 

Taraf-ı Riyasetten Cumartesi ruznamesinde Ar
navutluk hadisesi hakkında Dahiliye Nezaretinden 
sual, Ziraat Bankasınca zürraa teshilat gösterilme
mesi esbabının Ticaret ve Ziraat Nezaretinden suali, 
Harîk-i kebirde emlaki muhterik olmasından dola
yı bil-mecburiyye mahall-i ahare nakl-i hane edenle-
hafazası hakkındaki madde-i kanuniyye lâyihası ve 

BİRİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 1.20 
REİS : Halil Beyefendi 

KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Hasan Ferhat Bey (Karesi) 
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1328 senesi Muvazene-i Umumiyye Lâyiha-i Kami
lin belediye intihabatındaki hakk ı kanunilerinin mu-
niyyesinin bakiyye-i müzakeresi dahil bulunduğu bit 
- tefhim saat 5,5'u 5 gece Meclise hitam verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
İzmit Karesi 

Ahmet Müfit Hasan Ferhat 
REİS — Zabıt hakkında söz isteyen var mı efen

dim? («Hayır» sadaları.) Zabıt aynen kabul olun
du. 

II. — İNTİHABAT 

/. — Müntefek Mebusu Cemil Efendiye ait Tet-
kik-i İntihabat Encümeni mazbatası. 

REİS — Efendim bir Mebus mazbatası var. En

cümenden kabul suretiyle gönderilmiş. Onu okuya

lım. 

(Müntefek Mebusu Cemil Efendinin mazbata-i 
intihabiyyesi okundu.) 

REİS — İtiraz eden var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar.) Müntefek 
Mebusu Zehavizade Cemil Efendi mebusluğa kabul 
olundu. 

III. SUALLER VE İSTİZAHLAR 

Cevaplar 
7. — Karesi Mebusu Hasan Kadri Beyin; Ziraat 

Bankasının zürraa müşkilat gösterdiği, ıslah ve teksi
ri hayvanat hususunda teşebbüsatta bulunmadığının 
esbabı hakkındaki sualine Ticaret ve Ziraat Nazırı 
Aıisti'.li Paşanın cevabı. (I) 

REİS — Efendim, Ziraat bankalarında zürraa tes-
hilat gösterilememesinden dolayı bir sual vardı. Na
zır Paşa buradadırlar. Evvelemirde bu suale cevap 
versinler. 

ESAT PAŞA (Dıraç) — Dahiliye Nazırı da ge
leceklerdi. 

REİS — Efendim bu sual bittikten sonra belki 
Dahiliye Nazırı Bey gelirler. Gelmezlerse, bir telgraf
ları var, onu okuyacağım. Ona göre muamele yapa
rız, 

ARİSTİDİ PAŞA (Ticaret ve Ziraat Nazırı) — 
Efendim, Karesi Mebusu Muhteremi Hüseyin Kadri 
Bey tarafından geçende bir takrir verilmiş; o da Mec-
lisinizce kabul olunmuştur. Bu takrirde nezareti aci-
zinden bir iki şey sual olunuyor. Ondan birisi Rusya 
ve Romanya gibi hemcivar olan memalikte zürraın 
ıslahı hali ve ziraatin alelıtlak terakkisi için pek çok 
şeyler yapıldığı ve hususiyle ziraatin terakkisi için 
bankalar ve daha birtakım müessesei ticariye teşkil 
edildiği halde, memleketimizde şimdiye kadar böyle 
bir şey yapılmamış olmasının sebebi ve bir de bu mak
satla teşekkül etmiş olan Ziraat Bankasının ne için 

(I) Evveliyatı 20 nci inikad zaptındadır. 

bu maksadın asarını izhar edecek surette hizmet et
mediğini soruyorlar. 

İkincisi, kezalik, Ordumuzla, ziraatımızla taalluku 
cihetiyle pek ehem olan hayvanatın teksir ve cinsinin 
ıslahı hakkında ne yapıldığını sual buyuruyorlar. 

Şimdi, müsaade buyurursanız, evvelemirde Ziraat 
Bankası hakkında söz söyleyeyim. Malumu alinizdir 
ki Ziraat Bankası bundan 23 sene evvel mücerret zür
raa iradei teshilat etmek ve ziraatın terakkisi için alâ-
tı cedide almak ve mümkün ise zürraı arazi sahibi 
etme kgibi aleiumum ıslahı hali zürraa hizmet etmek, 
muavenette bulunmak maksadı ile ve sırf zürraın ser
mayesi ile teessüs etmiş bir müessesedir. 

Bunun bir de nizamnamei esasisi vardır. Bu ni
zamname! esasi mucibince vazifesi pek mahdut ve ka-
sirdir. Bu suretle teessüs eden bankanın muaveneti ne 
gibi bir şey olacak? Bankaya emvali gayri menkule 
irtihanıyla zürraa para ikraz olunacaktı. 

Yani zürraın kendi parasını emvali gayri menkule 
rehin edilirse, buna mukabil para verecek. Bu, pek 
kasir bir selahiyetti. Buna devam etmiş mi? Evet. Şim
diye kadar buna devam etmiş; ne suretle? Zürradan 
para isteyenlerden, emlak ve arazisi olanlara ve bu 
emlak ve araziyi terhin edenlere karşı haddi akal 5 
bin, azamî 15 bin kuruş olmak üzere ikrazatta bu
lunmuş; fakat bittecrübe bu ikrazatın pek de ihtiya-
catı temin etmediği anlaşıldığından, pek vasi arazi 
esbabının kefaletiyle bu ikrazat ahvali adiyede beş 
misline, ahvali cesimei ziraiyeye, ihtiyacatı için de on 
misline kadar irtika etmiş, tezyit edilmiştir. 
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Bankadan, sermayesinin fevkinde bir muavenet bek
lenemez. Bundan başka bazı Vilâyetlerde tütün zür-
râının ihtiyacını düşünerek ve kendilerine muavenet 
göstermekten Banka çekinmemiştir. Zannederim ki 
bunu da Meclis-i Âlîde bulunan o taraf ahalisinden 
Mebusan-ı kiramın vukufu vardır ki, Rumeli'de tü
tün zürrâına banka oldukça muavenette bulunmuş
tur. 

Bunu da fevkalâde ve fevkennizam olarak, Ba
bıâli'den istihsal ettiği mezuniyyetle icra etmiştir. 
Şimdi, Banka, bundan sonra, başka bir şey yapamaz 
mı? Banka, birçok şeyler yapabilir. Fakat bir şey 
yapmak için de mevkufunaleyhi bulunmak lâzım ge
lir. Bu da sermayesinin tezyididir. Bunun için tabi
îdir ki muamelâtının tevsii iktiza eder. Muamelâtının 
tevsii de Nizamname-i Esasinin tâdiline mütevak
kıftır. Binaenaleyh, Banka, bunu da düşünmüştür. 
Herkesten evvel düşünmüştür. Onun için, yeni bir 
nizamname kaleme almıştır. Vazifesini tevsîan ve 
Nizamname-i Esasisini tâdîlen kaleme aldığı nizam
name mevki-i tatbik konulursa, ümit ederiz ki, şimdi' 
mevcut olan Banka İdaresi, zürrâa karşı daha müfit 
ve daha zahir bir surette muavenet gösterecektir. 

Arzu buyuruHursa biraz da rakamdan bahsedelim: 
Bankanın 1323 senesinden beri ahaliye vâki olan ik
râzâtı i'le, mukabilinde tahsilatı berveçh-i atîdir. 

1323 senesi ikrâzâtı 78.167.000 kuruş. 
1323 senesi tahsilatı 55 milyon kuruş. 
1324 senesi ikrâzâtı 81.500.000 kuruş. 
1324 senesi tahsilatı 53.000.000 kuruş. 
1325 senesi ikrâzâtı 85 milyon kuruş. 
1325 senesi tahsilatı 67 milyon kuruş. 
1326 senesi ikrâzâtı 88 milyon kuruş. 
1326 senesi tahsilatı 77 milyon kuruş. 
1327 senesi ikrâzâtı 120 milyon kuruş. 
1327 senesi tahsilatı 95 milyon kuruş. 

Bundan da anlaşılıyor ki, seneden seneye, Banka
nın ikrâzâtı mütezayiden müterakkîdir. Bu ikrâzât, 
bu tafsilatla okuduğum ikrâzât, yalnız te'mînat-ı ni-
zamiyye ile olan ikrâzâttır. Bundan başka kefalet-i 
müteselsile ile olan ikrâzât vardır. (Kefalet-İ müte
selsile ile olan ikrâzât ile, vâki olan tahsisat miktar
larını arz edeyim. 

1324 senesi ikrâzâtı 32 milyon kuruş. 
1324 senesi tahsisatı 7 milyon kuruş. 
1325 senesi ikrâzâtı 57 milyon kuruş. 
1325 senesi tahsilatı 17 milyon kuruş. 
1326 senesi ikrâzâtı 17 milyon kuruş. 
1326 senesi tahsilatı 34 milyon kuruş. 

Şu halde, görülüyor ki, eshabı arazi ve emlakten 
olup da arazi ve emlakini Bankaya rehin etmek su
retiyle para alanların, eğer kefaletle verirlerse - ki, 
vasi araziye malik olan adamlar tabiî kefalet irae 
ederler - haylinden hayliye müstefid olurlar. 

Mesela haddi azam onbeşbin kuruş almaya muk
tedir olduğu halde, buna mukabil bir de kefalet in
zimam ederse 90 bin kuruşa kadar bir para alır., 

Şimdi burada bir mesele kalıyor; bu, biraz man
tıksız gibi görünüyor, bu da nedir? Evvelce arz et
tiğim veçhile, bu Banka, umum zürraın kendi ser
mayesi ile teessüs etmiştir, yani bu Banka, zürraın 
alnının teriyle hâsıl ettiği sermayenin alnının teriyle 
meydana getirdiği mahsulatın bir kısmını Bankaya 
ayırmakla hâsıl olmuş bir müessesedir. 

Binaenaleyh, arazi sahibi olsun, olmasın, bundan 
müstefid olması lazım gelir. Halbuki bunun faydası, 
yalnız arazi sahibine münhasır kalmıştır. Şu sebeple, 
eğer Bankaya arazi ve emlâk terhin edilirse para ve
rilir, edilmezse verilmez. Halbuki sermayenin tenmi-
yesine kendileri de müşterektir. Umum zürraımızı 
muhtaç farzedelim; fakat bunu bir dereceye, şu zür
ra kısmından hangisinin daha ziyade ihtiyacı olduğu
nu düşünürsek, hiç şüphe yoktur ki, arazi sahibi ol
mayanın ihtiyacı ziyade olduğuna hükmetmemiz icap 
eder. 

'Şu halde ihtiyacı daha ziyade olana para ikra
zına mesağ verilmemiş, ihtiyacı daha az olana nıesâğ 
verilmiş demek oluyor. Garibi de şudur ki, onların 
alâkası Bankada müsavidir. Çünkü her ikisi serma
yede müşterektir. Her ikisinin semere-İ mesâîsiyle 
meydana gelmiş bir bankadır. Banka İdaresi, bunun 
pek mantıksız olduğunu düşündüğünden, hususiyle 
bu arazî ve emlâk sahibi olmayan zürraın ihtiyacını 
defetmek için mutlak ve mutlak bir çare bulunması 
lüzumunu takdir ettiğinden, Hükümete arz-ı hâl et
miş, terhînattan vazgeçerek, Hükümetin müsadesiyle 
kefalet-i müteselsilleye raptederek, şahs-ı vahide üç-
yüz kuruş, sonra onun adem-i kifayesini nazar-ı dikka
te alarak beşeryüz, hunun belki defi ihtiyaca kâfi 
olmadığı anlaşılmakla, biner kuruş para vermek 
usulünü vazetmiştir ve Hükümetin müsaadesiyle bu 
yolda şimdiye kadar îfâ-yı muamelede bulunmuş
tur. 

Evet, banka bundan daha ziyade hizmet edebilir-
miydi? Şüphe yoktur, ihtiyacımıza nisbet olunursa, 
uaı iKanın bu muaveneti lâsey hükmündedir. Ancak, 
şunu düşünmeli ki, Bankanın muaveneti, ancak ken-' 
dişinin iktidar-ı mâlîsi' derecesinde olabilir. Evet, 
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1327 senesi ikrâzâtı 28 milyon kuruş. 
.1327 senesi 'tahsilatı 37 milyon kuruş. 
Te'mînât ile kefalet-i müteselsile her ikisi birleş

tiği halde görülüyor ki; 
1324 senesi ikrâzâtı 112 miliyon kuruş. 
1324 senesi tahsilatı 61 milyon kuruş, 
1325 senesi ikrâzâtı 142 milyon kuruş, 
1326 senesi ikrâzâtı 106 milyon kuruş. 
1327 senşsi ikrazatı 143 milyon kuruş. 
Zannediyoruz ki, Bankanın hali hazırına bakılırsa 

şu ikrazat oldukça mühim bir muavenet addolunabi
lir. Bankanın sermayesi malumunuzdur ki, bugün 6 
milyon liradır. 

Şu halde bunun 4,5 - 5 milyon liraya karib mik
tarı ikraz edilmiştir. Küsuru da devroiunuyor; yine 
ikraz olunmak üzeredir. Bankanın teessüsünden beri 
acaba sermayesi yalnız 6 milyon lira mıdır? Hayır, 
Bankanın bugün sermayesi 11 milyon lira olmak la
zım gelirdi; fakat malumunuzdur ki idarei sabıkada 
Bankadan, Hazine, 4,5 milyon lira almıştı, ve o pa
rayı vermemişti. 

Şimdi de düyunu gayrimuntazamaya geçmiştir. 
Eğer medyun, borcunu islediği deftere geçirmek iste
diği halde, tabiidir ki, zamanı sabıkta ifası gayri la
zım olan deftere geçirilmişti. Sonra, hamdolsun, Meş
rutiyet onu oradan çıkarmış, düyunu gayri muntaza-
maya geçirmiş. İnşallah bu da elde edilebilirse, Ban
kanın sermayesi 11 milyon lira demektir. 

Fakat bunun 4,5 milyonu elde değildir. Kalan 6 
milyonun da sureti muamelesini arz etmiştim. Bi
naenaleyh, bendeniz böyle zannediyorum ki, Ziraat 
Bankasının şimdiye kadar ifa ettiği muavenet, kendi 
kudreti maliyesi nisbetinde, yolunda cereyan etmiş
tir. Bankanın idaresi, muamelatı yolunda cereyan et
miştir ve bu da Banka idaresini teşkil eden zevatın 
hüsnü gayret ve ikdamına bir delil addolunabilir. Ve 
burasını da arz edeyim efendiler ki, mevcut olan ida
reler içinde Ziraat Bankası, hemen en iyilerinden ad
dolunabilir. Buna bir delil de teşkilat, tensikat sıra
sında muktedir ve haline itimat olunur memurlar 
arandığı sırada, Bankaya 333 memur alınmıştır. Bun
lar bugün devaire taksim edilmiştir. 

Demek oluyor ki, bunlar Bankada hizmet ettikleri 
müddetçe itimada şayan olduklarını ispat etmişlerdir, 
yine de öyledir. Binaenaleyh, bu Banka hakkında baş
ka bir maruzatım yoktur. Bundan fazal bir şey sorul
mak istenirse, yine cevap veririm. 

ALİ İLMİ BEY (Kozan) — Müsaade buyurur
sanız, muamelatı ikraziyeyi teşrih edeceğim. 

REİS — Hayır efendim, bu sualdir. Bu sualin 
ısulü, suali soran söyler, Nazır Bey cevap verir. Baş

kaları müzakereye karışamaz. 
ALİ İLMİ BEY (Kozan) — Bendeniz sormaya

cağım. 
REİS — Hayır efendim, müzakereye karışamazsı

nız, Meclisin usulü böyledir. 
SALİM EFENDİ (Kararman Sahip) - Bu Ziraat 

Bankası meselesi, böyle bir sual ile geçiştirilemez. Bu 
babda bütün alâkadar olan Mebusan söylemek ister, 
sormak ister. Bendeniz, sualin istizaha kalbini teklif 
ediyorum. 

Bir de takrir veriyorum. 

ALİ İLMİ BEY (Kozan) — Bu teklife bendeniz 
de iştirak ederim efendim. 

RIZA BEY (Drama) — Birkaç gün sonra Ziraat 
Bankası bütçesi takdim olunacaktır. Herhangi Me
busu Muhterem her ne sormak isterse o vakit sorar. 
Binaenaleyh, suali istizaha kalbetmeye hacet yoktur. 

SEYYİT BEY (İzmir) — Husûsiyle efendim, ce
vap kâfi olmadığı halde, sual istizaha kalbolunur. 
Bunun için doğrudan doğruya bir sual sormak du
rurken istizah talep edilmez. Dedikleri gibi, Ziraat 
bütçesi üç dört gün sonra gelecektir, o sırada söz 
söylenebilir. Nazır Paşa da o vakit suallere cevap 
verir. 

HÜSEYİN KADRİ BEY (Karesi) — Daha bazı 
şeyler sormak isterim. 

REİS — Nazır Paşa Hazretleri, izahat bitti mi? 

ARİSTİDİ PAŞA (Devamla) — Bitmedi efendim, 
diğer sualleri var, ona da cevap vereceğim. Hayva
natın teksir ve cinsinin ıslahı için bizim memleketi
mizde zamanı sabıkta 1322 senesinde bir teşebbüs 
vaki olmuştur; fakat o, ancak 1325 senesinde ısharı 
asar etmeye başlamıştır. 1325 senesinde Rumeli'de 
bazı haralar açılmıştır, bazılarına damızlık aygırlar, 
bazılarına da boğalar gönderilmiştir. Sonra yine o se
ne Rumeli'de müfettişi umumilik marifetiyle üç vila
yette, Kosova, Selanik, Manastır'da küşad olunan 
haralara yani depolara kıyasen Anadolu'da da Ada
na, Halep, Konya, Ankara, Erzurum, Hüdavendigâr, 
Yanya vilayetlerinde de tedricen tesis edilmek üzere 
üç hayvandan altı hayvan istiab edecek kadar depo
lar tesis edilmiş ve bunlara hayvanlar da gönderil
miştir. 

Fakat tabidir ki, bunlar yapılmakla, bizim mem
leketimiz için hara küşad edilmiş denilemez. Çünkü 
kü bizim memleketimiz için kâfi değildir. 
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Evvelce birçok tahsisat istenilmiş idi; kırk bin ku
ruş depo inşaatına, otuzar bin kuruş da hayvan alın
masına mahsus olmak üzere yetmiş bin kuruş veril
miş. Halbuki, bu yetmiş bin kuruş ile hiçbir şey ya
pılamaz, ne olabilir? Bir depoda üç, nihayet dört 
hayvan bulundurulabilir; fakat bu üç - dört hayvan 
ihtiyacı tatmin etmez. 

Cihet-i askeriyye ile Cihet-i Mülkiyye mütehassıs
larından müteşekkil bir heyet içtima etmiş, onlar 
memleketimizin bu baddaki ihtiyacını ariz ve amik 
tetkik ve müzakere etmişler. Nihayet mevaki-i muh-
telifede hiç olmazsa şimdilik beher harada otuzar 
hayvan ve aygır bulundurmak lâzım olduğuna ka
rar vermişler. Bunun için de senevi 95 bin liraya ih
tiyaç gösterilmiş ve bunu evvelce istemişler, bütçeye 
konulmuş. 

Maliye Nezareti: «Hal-i malimiz buna müsait de
ğildir. Bu kadar para veremeyiz» demiş. 1328 sene
sinde istenilmiş, Maliye Nezareti demiş ki, «Hal-i ma
limizde tebeddül yoktur. 

Binaenaleyh, taksir etmek lâzımdır» demiş. Bu
na karşı biz demişiz ki, hiç olmazsa her bir harada 
on - onbir hayvan bulundurabilmek imkânı hâsıl ol
mak için bu kadarcık olsun bir para veriniz demişiz 
ve bütçeye bu nisbette bir şey koymuşuz. 

Sonra bunu Maliye Nezareti tenkih etmiş. Biz o 
tenkih olunan miktarı hiç olmazsa elde etseydik bir 
şey yapabilirdik. Onu da almakta iken, Meclis mün
fesih oldu, o mikdar-ı münakkahı da alamadık, 

Binaenaleyh, memleketimizde o haraların lüzumu
nu takdir etmesini ve defaatla bu ihtiyaç için karar
lar verilmiştir. Bunu mevkufunaleyhi olan paralar 
da istenilmiş. Maatteessüf hal-i Malinin adem-i mü
saadesinden bu paralar alınamamış. Şimdi, mevcut 
olan haralar şunlardır: Selanik, Manastır, Kosova, 
Yanya, Ankara, Konya, Sivas, Halep, Adana, Hüda-
vendigâr, Edirne, Erzurum Vilâyetlerindendir. 

Bundan sonra, Selanik'te dokuz aygır, altı da 
merkep aygırı, otuz boğa vardır. Mânastır'da altı at 
aygırı, iki merkep aygırı, üç boğa vardır, Yanya'da 
üç aygır mevcuttur. Ankara'da sekiz aygır, otuzüç 
boğa vardır. Konya Vilâyetinde sekiz aygır, altmış 
boğa, iki merkep aygırı mevcuttur. 

Sivas'ta beş aygır, iki merkep aygın vardır. Halep 
Vilâyetinde iki aygır, Adana Vilâyetinde beş aygır, 
Hüdavendigâr Vilâyetinde sekiz aygır, yirmidokuz 
boğa vardır. Edirne'de oniki aygır vardır. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Erzu
rum'da ne kadar var? 

ARİSTİDİ PAŞA (Devamla) — Erzurum'da do
kuz tane var, depolarda bunlar bulunuyor. Boğalar, 
ekseriya köylülere veriliyor. Köylüler o aygırı sürü
lerine katıyorlar. O da sürü ile vazifesini ifa ediyor. 
Depolarda bulunan at aygırları zaman-ı şifada ka
dar oralarda memur-u mahsus marifetiyle besleni
yorlar. Zaman-ı sıfadda suret-i mahsusada kura ve 
Nevahiye çıkarılıyor, oralarda ahalinin kısraklariyle 
izdivaç ettiriliyor. 

Şimdi bizim memleketimizde bu vazifeyi hakkiy-
le ifa edebilmek için pek çok işlere ihtiyacımız van 
Fakat maatteessüf, istediğimiz tahsisatı alamadığımız 
için, yalnız tahsisat-ı hazıramız, onu meydana getire
bildi. 

Cihet-i Askeriyyeden müdevver Hazine-i Devlet
te birçok kısmını ziraat suretiyle işletelim. Bir kısmın
da da haralar teşkil edelim. Maliye Nezareti «bu çift-
likât, bütçe açığına karşılık tutulmuştur, onun için 
veremeyiz» dedi. Birçok muhabereden sonra hiç ol
mazsa arazi vasidir, siz, bize ikiyüz dönüm kadar 
yer veriniz. 

Şimdi, beş - on gün evvel buna muvafakat etti
ler. Bu istediğimiz araziyi bize verecekler, orada it
tihaz edeceğiz. Bu adadın yekûnundan anlaşılıyor ki, 
seksen at aygırı, onyedi merkez aygırı, yüzaltmışbir 
boğa mevcuttur. 

Efendiler, bizim mülkümüzün beştebiri hacmin
de olan Fransa haralarında üç bin beşyüz aygır mev
cuttur, biz de ise seksen tanedir. Niçin? Ziraat Ne
zareti niçin yapmıyor diye bir sual varid olursa, Zi
raat Nezareti, bu lüzumu takdir ediyor ve müzake-
ratta bulunuyor, kararını da veriyor, İcabına da te
vessül ediyor, fakat icraatın mütevakkıf olduğu es
baba nail olamıyor. Zannederim ki, bundan dolayı 
da, Nezaret, kendi vazifesini ifa etmiş addolunabi
lir. Eğer bunda bir kusur varsa, o da hal-i malimi
zin müsait olmamasından naşidir. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Haraların mevkile
rini tayinde isabet edilmemiştir. 

ARİSTİDİ PAŞA (Devamla) — O başka lâkırdı. 
İşte efendiler, haralar hakkında vereceğim izahat 

bundan ibarettir. Zat-ı âliniz bazı şeyler sual edece
ğim buyurmuş idiniz, sual buyurunuz. 

HÜSEYİN KADRİ BEY (Karesi) — İcabettikçe, 
memleketimiz ziraat memleketidir diyoruz ve hakikat-
ta da böyledir. Fakat çiftçilik hayatına ne derece
lerde ehemmiyet verdiğimiz pek ziyade şayan-ı dik
kattir. Bendeniz, köylü olmak münasebetiyle köy ha
yatını pek iyi bildiğim için, köylülerin mahsulatının 
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nasıl değersiz bir fiyatla yedlerinden çıkıp heba ol
makta olduğunu biliyorum ve görüyorum. Bütün köy
lüler yalnız boğazlarının tokluğuna çalışır insanlar
dan ibarettir. Diğer memleketlerde ise erbab-ı ziraat 
bu halde değildir. Diğer memleketlerde erbab-ı zi
raat semere-i sayı olan mahsulünü değer fiyatla elin
den çıkarır. Bizim de teminine mecbur olduğumuz es-
babdan en mühimmi bu idi; yani burada en ziyade 
ıslahını temenni edeceğiniz şey Ziraat Bankası olma
lıdır. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — Bir 
de yollar. 

HÜSEYİN KADRİ BEY (Devamla) — Tabiî 
efendim, bir de yollardır; fakat buna emin olunuz 
ki, Bandırma bir deniz ile aktar-ı medeniyyenin her 
tarafına mintarafillah merbuttur, fakat Bandırma'ya 
kadar zahiresini getirebilmiş olan çiftçi orada birkaç 
muhtekirin teşkil etmiş oldukları bir sendikaya mah
sulünü terk edip gitmeye mahkûmdur. 

Bandırma'da buğdayın bir kilesi onaltı kuruş iken, 
İstanbul'da yirmi ve yirmiiki kuruş olduğu vaki ola
bilir. Bu fark-ı fiyat nedendir? Ne için oradaki er
bab-ı ziraat, kendi semerci sayin-i bulamıyor? Hiç
bir zaman Bandırma'da buğdayın kilesi İstanbul'daki 
değerine karib bir yekûn bulamaz. 

Sonra koza için bazı bankaların vaki olan mua
veneti olmasa, yine aynı veçhile erbab-ı ziraat kendi 
mahsulünün kıymetini bulmaktan mahrum kalacak
tır. Bu cihetle, bizdeki ziraatı böyle Belçika ziraatı 
gibi zengin köylüleri değil, bizim gibi fakir ve ser
mayesiz bulunan Romanya ve Rusya çiftçilerini bir 
numune ittihaz etmeyi muvafık buldum ve bunu tak
rire derç ettim. 

Bilirsiniz ki, Romanya'da üç nevi banka mevcut
tur. Birincisi, arazi üzerine para ikraz eden bankalar
dır; fakat ikraz ettiği parayı bizimki gibi on senede 
tahsil etmek değil, elli seneye kadar müsaade ile ve
rir. 

N US RET BEY (Ankara) — Emval-i Gayrimen-
kule Kanununun müstaceliyyetini reddettik. 

HÜSEYİN KADRİ BEY (Devamla) — Müsaa
de buyurun, şu suretle elli seneye kadar müsaade bah
şediyor. İhtimal böyle bir müessesenin mevcudiyeti 
ibelki Emval-i Gayrimenkule Kanununun bir an ev
vel müzakeresini icabeder. Fakat bizim Ziraat Ban
kamız, bugün bu kanundan nev'ama müstefid olu
yormuş gibi bir vaziyyette araziyyi rehin kabul ede
rek, on sene bir müddet için bu araziyi kendi uhde
sinde rehin tutmasına nazaran, acaba bu müddet 

kaabil-i tezyit değil miydi? Bu yolda uzun vadeyle 
ikraz edilen paralar ağır faizli olmadığı için, en mü
sait şerait dahilinde zürraa imar-ı arazi için ikraz 
edilen paraları teşkil ediyorlar. 

İkinci nevi bankalar ise mahsulât üzerine para 
ikraz eden bankalardır. Yine bilirsiniz ki, bizim köy
lülerimizin nakde en ziyade muhtaç oldukları za
man, harman nihayetidir. Köylü, hizmetkâriyle pa
zarlık etmiştir. Harman nihayetinde para veriyor. 
Damını aktarmış ise kiremidinin parasını yine har
man nihayetinde nakit olarak vermeyi taahhüt et
miştir. 

Saman parası vesaire gibi, hububat olarak tes
viyesi iktiza eden şeyler hariçtir. Bu yolda nakit te
darikinde muhtar kalan köylülerin mahsulü, demin 
arz ettiğim veçhile, değerinden dün bir fiyatla ye
dinden çıkmasından ise, yine o bankalarda olduğu 
ve memalik-i ecnebiyyede bulunduğu gibi mahsulü 
rehin kabul ederek bunun üzerine para ikraz etmek ve 
hatta tohumluk mubayaası için alat ve edevat-ı zi-
raiyye almak için yine çiftçinin yed-i istimalinde 
kalmak şartıyla ve kefalet ile çift hayvanatını rehin 
kabul etmek dahi vardır. Sundan da anlaşılıyor ki, 
mahsul ve zi-hayat veyahut kaabil-i helak olan mevad 
ve eşya üzerine dahi erbab-ı ziraata, köylüye para 
irkaz ediliyor. 

Bizde ise, mahsul rehin olarak kabul edilmez. 
Üçüncü şekilde bulunan bankalar ise, erbab-ı zi

raatı arazi sahibi eden bankalardır. Bilirsiniz ki, bun
lara köylü bankaları veyahut yarıcı bankaları denili
yor. Bilirsiniz ki, yarıcıların hal-i içtimaisi birçok yer
lerde ihtilallere bais olmuştur. 

Bu gibi ihtilallerin mühimlerinden biri de bizim 
başımıza gelmiştir ve Makedonya iğtişaşında mües
sir olan esbabdan birisi de budur. Bu gibi mesaili fasl 
eden bankalar, bizim bugün vilâyât-ı şarkiyyemizde 
mevcut olan arazi meselelerini fasîedebilecektir. Ara
bistan havalisinde bulunan ayni münasebetsiz vazi
yetleri en münasip bir surette tashih edebilecek olan 
bankalardır. Birincinin tehirini Emval-i Gayr-i Men
kule Kanununun tasdikine talikan kendi hesabıma 
şayan-ı kabul görebilirim. Fakat diğer iki meselenin 
adem-i tehirine hem bankanın sermayesi kâfidir, hem 
de teşkil olunabilir. 

Ziraata ait olan bu emr-i mühimmi burada dü
şünmek için ne İtalya Harbi manidir, ne de şurada 
burada zuhur eden bazı vakayi-i fevkalade manidir. 
Bu sakf altında o gibi mesail ile katiyyen alakadar 
olmayan bir dairenin işidir. Yalnız aldanabileceğimiz 
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bir cihet var, o ela şudur : aZnnetmeyelim ki, ikti
sadî, malî birçok hesabatı, birçok dakik muamelatı 
ifa edebilecek fevkalade mütehassıs adamlarımız var
dır. Bendeniz, Hükümete en mühim olarak rica ede
rim ki, diğer Nezaretler için memalik-i ecnebiyyeden 
erbab-ı ihtisas celbinden mukaddem bu gibi umur-ıı 
ziraatımız için tesisat-ı nafıa vücuda getirmek üzere 
mütehassıslar celbedilsin. Kendi kanaatim bu mer
kezdedir. 

Ziraat Bankasının icra etmiş olduğu ahz-u ita
ya ait tafsilata gelince : Bendeniz, bu rakamlara, 
banka çok muamele yapmış, fazla ticaret etmiş ma
nasını verebilirim. Yoksa, zürraa vasi mikyasta arz 
ettiğim esaslar veçhile yardım etmiş değildir. 

Islah ve teksir-i hayvanata gelince : Bu mebhas-
te de evvela Mülkiye Baytarları, hayvanatın heyet-i 
umumiyyesi hakkında tahsil ve tetebbüda bulun
muşlardır. 

Bendeniz takririmde tasrihan değilse de, telmi-
han ifade etmek istediğim cins-i feres hakkında idi. 
Memalik-i mütemeddinede esasen cins-i ferese ait 
ıslahat yapılmıştır ve tertibat-ı umumiyye meyanma 
diğer cins hayvanlar da ithal edilerek alettedriç di
ğerlerinin de ıslahına gidilmiştir. Sonra Hükümetin 
yedinde birkaç aygır ziyade bulundurmaktan ma
da ahali yedinde bulunan aygırlardan da istifade 
etmek çarelerini düşünmek mümkündür. 

Çünkü onlara mükafat temin etmek mümkün. 
Onların müstefid olmasını temin mümkündür. Bu 
hususta kendim mütehassıs bir adam değilim. Yal
nız ıslah ve teksir-i hayvanat için tetebbuatta bu
lunmak üzere Avrupaya gitmiş oian bir İyi arkada
şımdan gelmiş olan lâyihayı gördüm; Harbiye Ne
zaretindedir. Nazır Paşa Hazretlerinden rica ederim, 
o raporu tetkik etsinler ve ümit ederim ki, o lâyi
hanın tatbiki memlekete en nâfi teşkilatı temin 
eder. 

Sonra mevcut haralardan bir kısmını ele almak
la beraber 40-50 bin liradan ziyade bir para teklif 
etmiyor. O 95 bin lirayı tecavüz eden teklif, birta
kım esbab-ı mucibeye istinat etse de, bendenizce 
tam manasıyla mütehassıs bir heyetin tertipkerdesi 
değildir. Şu halde sorduğum sual, erbab-ı ziraata 
muavenet edebilecek olan şu nevi müessesat ne için 
tesis edilmedi? İkincisi, ıslah ve teksir-i hayvanata 
dair olan kısımdır ki, Harbiye ve Maliye Nezaret
leri arasında bu hara meselesi teati edilirken, bu 
işin sahib-i tabiîsi olan Ziraat Nezareti ne için ka-
tiyyen sahabet etmedi? 

ARİSTİDİ PAŞA (Ticaret ve Ziraat Nazırı) — 
Beyefendi Hazretleri! başka memleketlerde bu mi-
sillü zürraın ıslah-ı hali için teessüs eden bankaların 
üç nevi olduğundan ve bunların her birinin ne tür
lü hizmet edebildiklerinden bahis buyurdular. Fa-

; kat bizim memleketimizde maatteessüf yalnız bir 
| nevi var ve bunun da şimdiye kadar yapabilmiş ol-
[ duğu hidematı arz ettim. , 
£ Mamafih, bu bir nevi banka, bu hizmetin kifayet

sizliğini herkesten ziyade kendisi takdir ederek, ni-
zamnamei esasisini tadile lüzum görmüş ve tadil de 
etmiştir. Şimdi şu arz ettiğim tadilat mevkii tatbika 
vaz olunduğunda bu ihtiyaç umumen tatmin edile
mezse de, kısmen tatmin edilmiş olur itikadındayım. 
Yeniden icra edilen tadilat şunlardır : 

Beyefendinin, beyan buyurdukları aksamdan bir
çokları bu nizamnamede münderiçtir. Yani zürraı 
arazi sahibi edebilmek ve uzun vade ile para ikraz 
eylemek ve yalnız emvali gayri menkule değil, mah
sul üzerine de para ikraz etmek hususları düşünül
müştür. Bu tadilatın birinci kısmı, münhasıran zürraa 
ve eshabı araziye ve sanayii ziraiye erbabiyle terakkii 
ziraat için şirketlere akçe ikraz, hesabı cari küşad 
edecektir. 

KEYGAM EFENDİ (Muş) — Öyle ise şimdi 
tarlaları satılmasın. 

ARİSTİDİ PAŞA (Devamla) — İkincisi, alât ve 
edevat ve hayvanat ve tohumluk ve sair levazımı zi
raiye celp ve bunları takaasidi muayene ile tesviye 
edilmek üzere bey edecektir. Banka kendi hesabına 
zürraa lazım olan alât ve edevatı ziraiyeyi celbede-
cek, bunlardan peşin de almayacak, taksit ile verecek. 

Üçüncüsü, ziraatin terakkisine hadim ameliyat 
için teşekkül edecek şirkete, Bankanın Heyeti İdaresi 
ve Babıâli'nin mezuniyetiyle müşareket edilecektir. 
Dördüncüsü, Banka Meclisi İdaresinin kararı ve Mec
lisi Vükelanın mezuniyetiyle arazi iştira ve imar ede
rek bedelini mukassatan istifa etmek üzere ahaliye 
bey ve ferağ edecektir. 

Ahaliyi, zürraı arazi sahibi etmek için vadei muay
yene ve hesabı cari suretiyle tevdi olunan nakdi ka
bul edecektir ki, bu da banka muamelesidir, kendisi
ne aittir. Der - anbâr edilmiş hâsılat üzerine akçe ik
raz edilecek. Şimdiye kadar mahsulat üzerine para 
vermiyordu. Buna da ihtiyaç olduğunu takdir ederek 
Nizamnameye ithal etmişiz. Osmanlı borsasında kabul 
olunan birtakım evrakı da kabul edecek ve bunun 
üzerine de para ikraz edecek. 
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Demek oluyor ki, Ziraat Bankası da, şimdiki mua
venet derecesinin, ihtiyacatı ikmal ve tanzime kâfi 
olmadığını düşünmüş ve bunları da tadilat sırasına 
vaz eylemiştir. Bunlar kabul olunur da mevkii tatbi-
ka konulursa, ahval, bittabi, bu imkânın müsaadesi ; 

dahilinde ve sermayenin mikdariyle mütenasip olmak 
üzere daha iyi olabilir. 

Şimdi bu banka ne için bir nevidir de, üç değildir? 
Malumu alinizdir ki, Bankanın sermayesi, zürraın ken
di parasıdır. Hiç kimse buna iştirak etmemiştir. Mil
letin kendi parasıyla teşekkül etmiş bir müessesei ma
liye! ziraiyedir. Zürraa hizmet ediyor. 

Sahibi sermaye bir şirket zuhur edip de, hem zür
raa suhulet ibraz etmek h,em bu yolda para kazan
mak için teşebbüsatta bulunsun, tabiî, Ziraat Bankası 
bundan da istifade eder ve hatta bunlara iştirak et
meyi de Nizamnamedeki tadilat sırasına koymuştur. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Bunlara bir 
şey ilave etmek isterim. «Memurlar tarafından zürraa 
ikaa-ı müşkilattan sarfı nazarla fi - mabat muamele
de suhulet gösterilecektir» ibaresi ilave olunsa. 

ARİSTİDİ PAŞA (Devamla) — Buyurduğunuz, 
şartı esasidir. Eğer müşkilat gösteriliyorsa, onu me
murlara tenbih ederiz, yapmazlar efendim. 

ALİ İLMİ BEY (Kozan) — Müsaade ederseniz 
iki mühim esastan bahsedeceğim. 

REİS - Bilmem ki kaç defa arz edeyim. Mecli
sin bir usulü, bir nizamı vardır. Sual meselesinde mü-
bahase, sual soran ile Nazır arasında cereyan eder. 
Eğer Meclisi Ali, Nazır tarafından verilen izahatı 
kâfi görmez de, istizaha kalb ve müzakerei umumiye 
küşadina karar verirse!, o vakit müzakerei umumiye 
küşad edilir. Yoksa, başka kimse müzakereye iştirak 
edemez. 

ALİ İLMİ BEY (Kozan) — İki mühim esastan 
bahsedeceğim. 

REİS — Olmaz efendim, usule muvafık değildir. 
Ziraat Bankası bütçesinin hini tetkikinde heyeti umu-
miyesi üzerine müzakere küşad edilecek. Noksan ka
lan cihetleri o vakit hepiniz söylersiniz. 

ARİSTİDİ PAŞA (Devamla) — Haralar hakkın
da, evvelce arz ettiğim gibidir. Vakıa Beyefendi, ken
dilerinin bir mütehassıstan almış olduğu bir layiha
ya nazaran 50 bin lira ile matlup olan ıslahatın ic
rası mümkündür diyorlar. Tabiî, burada, gerek Mül
kiye ve gerek Askeriyeden içtima ve bu meseleyi tet
kik ve müzakere eden zevat da mütehassıslardandır. 

Yalnız bir değil, pek çok mütehassıslar bunu mü
zakere etmişler ve onlar 95 bin liraya lüzum görmüş-

lerdir. Mamafih biz 95 bin liradan geçtik, bendeniz, 
50 bin liraya da razıyım. Fakat maatteessüf onu da 
alamadık. Beyefendiyle müttefikiz. Onlar diyorlar ki, 
matlup olan netice 50 bin lira ile hâsıl olur. Bendeniz 
diyorum ki, 95 bin lirayla hâsıl olur. 

Şimdi 50 bin liraya ben de razıyım. Fakat 50 bin 
lirayı da elde edemiyoruz. Eğer bütçede inayet bu
yurur da, bu 50 bin lirayı ilave buyurursanız, maal
memnuniye buna tevessül ederiz. 

HÜSEYİN KADRİ BEY (Karesi) — Suale veri
len cevap, bendenizce kâfidir. Binaenaleyh, eğer da
ha icap ederse, bütçe müzakeresinde mevzuubahs 
olabilir. Verdikleri izahattan dolayı kendilerine teşek
kür ederim. 

REİS — Efendim, arkadaşlarımızdan Salim Bey, 
sualin istizaha kalbi için bir takrir vermişti, ona kar
şı da arkadaşlarımızdan bazıları Ziraat Bankası büt
çesinin müzakerei umumiyesi küşad edildiği zaman 
söylenir, binaenaleyh, istizaha hacet yoktur, dediler. 
Mamafih, mademki takrir vardır, reye koyacağım. 
Heyeti Umumiye ne derse o suretle hareket etrnek 
mecburiyetindeyiz. 

SALİM EFENDİ (Karâhisarısahip) — Bütçe mü
zakeresinde söylenecek sözler ne neticeye müncer ola
cak, yalnız muhavereden ibaret kalacaktır; bunun 
hakkında tam söylemenin mevsimidir. 

EŞREF BEY (İsparta) — Geçen sene Nezaret, 
söylediklerimizin hiçbirini yapmadı. 

REİS — Bütçe müzakere edildiği zaman, derme-
yan edilen mütalaat, usulü dairesinde olsaydı, elbette 
nazarı dikkate alınırdı. Buyurun takriri okuyun. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Ziraat Bankaları gayet mühim ve erbabı ziraatin 

muhtaç bulunduğu bir müessese olduğundan, bunun, 
sual tarzında, nevakısı hakkıyla tenevvür edemeyece
ğinden, sualin istizaha kalbini teklif ederiz. 

23 Haziran, sene 1328 
Karâhisarısahip Mebusu Karâhisarısahip Mebusvı 

Salim Ahmet Bedri 

SEYYİT BEY (İzmir) — Sual sahibi kendisi, za
ten vaki olan izahatı kâfi görüyor; onun için takririn 
reye konulması abestir. 

REİS — Hayır, öyle değil; azadan birisi sualin 
istizaha kalbini teklif edince, usulen reye konulmak 
lazım. Bendeniz de takriri reye koyuyorum. Kabul 
edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul edilme
di efendim. 
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Sualler 
1. — Berat Mebusu Süreyya Bey ve rüfekasının; 

Arnavutluğun bazı havalisinde kesbi vahamet eden 
iğtişaşat hakkında Dahiliye Nazırının sual takriri. (1) 

REİS — Dahiliye Nazırı Beyefendi tarafından bir 
telgrafname var, kendileri rahatsız imişler; sualde biz
zat hazır bulunmak istiyorlar, eğer müzakere esna
sında gelebilecek olursam gelirim, gelemezsem sualin 
pazartesi gününe tehirini rica ederim, diyorlar. Telg
rafı okusunlar. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Dünden beri rahatsız bulunduğum ve bizzat is-

batı vücudu da arzu eylediğim cihetle, suale cevap 
itası için şayet bugünkü celseye yetişmeye muvaffak 
olamazsam, cevabın pazartesi ruznamesine talikini rica 
ederim efendim. 

23 Haziran, sene 1328 
Dahiliye Nazırı 

Adil 

(«Muvafık» sadaları) 
REİS — Bu halde, pazartesi günü ruznamesine 

feçmiştir. 

ESAT PAŞA (Draç) — Zatı alinizden bir şey so
racağım. Tarafı Hazreti Padişahiden, Riyasete mah
sus olmak üzere bir saray tahsis edilmişti. 

REİS — Bu, ruznamede yoktur. 

ESAT PAŞA (Draç) — Saray dahilinden birçok 
eşya sirkat edilmiştir. Siz neden bu saraya teşrif bu-
yurmuyorsunuz? Bu babda tarafı alinizden cevap ve
rilmesini rica ederim. 

REİS — Müsaade buyurun; bugünkü ruznamede 
böyle bir şey yoktur. Arzu ederseniz usulü dairesin
de takrir veriniz, ruznameye geçer. Binaenaleyh, böy
le müzakerenin ortasında sözü kesmeyiniz. 

(I) Evveliyatı 21 inci inikad zaptındadır. 

IV. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — Bütün bir mahallenin yanması ile muvakka
ten ahar bir mahalle nakledilenlerin emlaklerinin bu
lunduğu mahallerde intihabata selahiyettar bulunmala-
larına dair kanun layihası. (1) 

REİS — Harik, esnasında haneleri muhterik olan
ların bulundukları mahallerde hakkı intihaba malik 
olmaları hakkındaki kanun vardır. Bugünkü ruzna
mede dahildir. Mazbata okunsun. 

Heyeti Umumiyeye 
Harik ve tuğyanı miyah ve zelzele gibi afat do

layısıyla hanesi muhterik veya münhedim olmaktan 
naşi muvakkaten diğer mahalleye nakli mekân eden 
kimse, müntehip ve müntahap olabileceğine vesaire-
ye dair Meclisi Mebusanca bir maddei kanuniye ka
bul edilmişti. Ayanca cereyan eden müzakere netice
sinde, (mahalle) tabiri (mahal) le tebdil ve (şeraiti ka-
nuniyei saire) cümlesinden (kanuniye) kelimesi tay 
ve (bulunduğu) sıygasından sonra (tarihi hadiseden 
itibaren üç seneye kadar) kaydı ilave edilmiş ve mad
denin Dersaadet Belediye Kanununun 40 ıncı ve Vi-
layat Belediye Kanununun 18 inci maddelerine zeyl 
edilmekten ise, Dersaadet ve Vilayatı Belediye kanun
larına tezyili münasip olacağı gösterilmiştir. Encüme-

(/) Evveliyatı 20, 25 inci inikad zaptındadır. 

nimiz. Ayanın tadilatı veçhile kabulünü Heyeti Umu-
miyeye arz eder. 

14 Haziran, sene 1328 

Dahiliye Encümeni Reisi 
Bursa Mebusu 

Sabri 
Zabıt Kâtibi 

Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 

Trablusşam 
Sâdullah 
Yozgat 
Şak ir 

Kütahya 
M. Nail 
Üsküp 

Hacı Riştiç 

Mazbata Muharriri 
Hums Mebusu 

Şefik 

Tekfurdağı Mebusu 
Bedrettin 
Görice 

Süleyman 
Kengırı 

Mehmet Sabri 
Bursa 
Refet 

Kerek 
Ataullah 

REİS 
sesleri) 

Havran 
Reşit 

Söz isteyen var mı efendim? («Hayır» 

O halde, Ayanın tadilatını Encümenin mazbatası 
veçhile kabul ediyor musunuz? («Hay hay» sadaları) 
Kabul edildi. 
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2. — 1328 senesi Maliye Nezareti Bütçesi. 
REİS — Bütçe müzakeresine geçiyoruz. Maliye 

bütçesini müzakere edeceğiz. 
'Müzakereye ibtidardan evvel, Heyet-i Aliyye-

ye bazı mâruzâtta bulunmak isterim. 
Her Nezâretin bütçesi müzakere edilirken, o 

bütçeye mahsus olmak üzere bir müzakere-i umû-
miyye küşâd edilir. O müzakere-i umûmiyye esnasın
da Âzâ-yı kiramdan gerek Nazırdan ve gerek en
cümenden sual ve istizah edecek olanlar soracakla
rını sual ederler ve Nazır ve encümen tarafından 
izahat verilir. Fasıllara geçildikten sonra yalnız fa
sılların yekûnuna tesir yapacak olan teklifler, - ki, 
o fasılların yekûnundan tenzil veya ilâveyi icap 
eden tekliflerdir - ancak onlar müzakere edilir. 
Binaenaleyh, bendeniz ^müzakerenin bu suretle deva
mını Heyet-i Âliyyenizden rica ederim. 

Şimdi, Maliye bütçesini müzakere ediyoruz. Ma
liye bütçesinin heyet-i umûmiyesi hakkında bir mü
zakere-i umûmiye açılacaktır, söz isteyenler bu
yursunlar. 

ALİ GALÎP EFENDİ (Karesi) Bendeniz, Ma
liye Nezâretinin livalardaki teşkilâtına dair birkaç 
söz söylemek isUTİm. Tahsili Emval Kanununun 
üçüncü maddesi mucibince, her sene, Marttan evvel 
mükellefinin verecekleri verginin miktarını mübey-
yin vergi cetvelleri tanzim olunup, memurîn-i tah-
siliyyeye verilir. Zira, üçüncü maddesinde diyor ki; 
«Her sene Mart iptidasından evvel karye ve mahal
le üzerine iki nüsha olarak tekâlif cedvelleri tanzim 
olunup, memurîn-i tahsiliyyeye tevdi olunacaktır.» 
Halbuki, üç seneden beri bu yolda tezkereler v azı-
lıp, mükellefinin eline verilmiyor. Eskiden, yani 
Devr-i Sabıka Vergi Dairesinde bir Memur, bir Mua
vin ve bir Refîk ki, üç zâttan mürekkep ve maâşât-ı 
şehriyyeleri 1 Ö00 kuruş idi, şimdi maâşât-ı şeh-
riyyeleri 5 200 kuruş olduğu halde, ahali, bunların 
yüzünden suhulet değil, daha ziyade tasîbâta giriftar 
olmuştur. Malûm-u âlîniz, İdare-i Sabıkada, bu ver
gi tezkerelerini, ücret-i imlâiyye olmak üzere ötekine 
berikine beş para vererek yazdırırlar ve bunun için 
de pek az para giderdi. Bendeniz bir misal getire
ceğim. 

Balıkesir Merkez Kazasında senevi 80 000 adet 
vergi tezkeresine ihtiyaç vardı. Ve bu ücret-i imlâiyye 
olarak senevî 10 000 kuruş ile meydana geliyordu. 
Hâlihazırda ise, evvelâ altı nefer Müfredat Kâtibi
ne 1 600 kuruş veriliyor, iki nefer Kura Kâtibine 900 
kuruş veriliyor, iki nefer Muamelât Kâtibine 1 000 

kuruş ki, şehrî 3 400 kuruş; beş senede 40 800 kuruş 
veriliyor. Bunda Temettü Memurlarıyla Kâtibine ve
rilen 1 200 kuruş ki, senede 14 400 kuruş dahil-i he
sap değil; şu halde, tahakkuk muamelâtı için bir 
Kazada senevî ne verilr? 55 200 kuruş veriliyor. 
Halbuki ise, zaten Temettü Kanunu ıslah edilmedik
çe, bu Temettü Memuriyyetinin ihdasında bir mak
sat yoktur. Çünkü Temettü Memuru her tarafa gi
decek; Tahsildarlar, Tahsildar Muavinleri vasıtasıyla 
bu vazifenin ifasına imkân var iken, fazla masraf 
edilmesi münasip değildir. 

Reis Beyefendi, bendeniz bu teşkilâta itiraz edi
yorum. Maliye Nâzın Bey yok ki cevap versin. 

REİS — Efendim, Muhasebe-i Umûmiye-i Ma
liye Müdürü var, Maliye Nazırının yerine vekil bu
lunuyorlar. 

ALİ GALİP EFENDİ (Devamla) — Şimdiki 
halde, mevcut Temettü Memurları, yalnız muhare
be cetvelleri doldurmakla meşguldürler. 

Bir de, ahalinin kurada işlerini görmek için Kura 
| Kâtipleri ihdas olunmuş ve buna mukabil, öteden be

ri Nevahide bulunan Vergi Kâtipleri lağvedilmiş. Biz 
hangi Nahiyeye gitmiş isek, ahali bundan şikâyet 
ediyor. Bir Nahiye, bir Vergi Kâtibi, bir de Tapu 
Kâtibi var. Şimdi, Vergi Kâtibini lâvetmişler, Tapu 
Kâtibini ipka etmişler. Zaten bir kimse muamelât-1 

bey'ü-şirada bir şey satacağı vakit bir ilmühaber çı
karacak; o ilmühaberi çıkarmak için behemehal Ver
gi Memurunun bulunduğu yerlere kadar gitmek lâ
zım geliyor. 

Halbuki bazı Nahiyeler var ki, meselâ Belâs Na
hiyesi gibi, Merkez-i Kazaya 18 saatlik mesafede, 
onar saatlik mesafede Nahiyeler vardır. Şimdi, es-
hab-ı mesalih bir kayıt çıkarmak için merkezden kal
kacak vergi memurunun bulunduğu Kazaya gelecek, 
orada kaydı çıkaracak, tekrar Nahiyeye gidecek, 

i Nahiyeden de, «mutabık gelmedi» diyerekten yine 
i iade olunacak, yine Merkez-i Kazaya gelecek. Hülâ

sa, muamelede o kadar suubet var ki, hem kat'iyyen 
\ bunun faydası yoktur. 

Ahaliye teshilat ise, madem ki Tapu Kâtipleri var
dır. Vergi Kâtipleri de ipka edeüm. Hep birden iş 
görülsün. Yok, bunlara lüzum yok ise, madem ki 

; Vergi Kâtipleri kaldırıldı, niye Tapu Kâtipleri ipka 
ediliyor? İşte bendeniz bu cihetlere itiraz ediyorum. 

Bundan başka, bu tahrir için Vergi Teşkilâtı na
mında merkezlerde Kura Kâtipleri ihdas etmişler. Gû-

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 27 23 Haziran 1328 (1912) C : 1 

ya, bu Kura Kâtipleri, Vergi Kâtiplerinin vazifesini 
ifa edecek. Halbuki Kâtipler, merkezden, katiyyen 
bir gün harice ayak attıkları yok. Taşraya gitsin de 
ahalinin işine baksın, bu yoktur. 

Müfettişler merkezlere gidiyor, oradakileri teftiş 
ediyor. Fukaranın halini anladığı yok. Yalnız mer
kezde teftiş ediyor, karyelere gidip de kura ahalisi 
ne haldedir, ahval-i ruhiyyesi nedir, ne yolda teshi-
lât yapılacak, bu bapta bunların katiyyen bir fay
dası görülmüyor. Ahali günden güne Hükümete kar
şı soğuk bulunuyor. Onun için bendeniz bu teşkilata 
itiraz ediyorum. Bu teşkilatı lağvetsinler, ahaliye sü
ratle iş verecek bir teşkilat yapsınlar. 

SAİT BEY (Mardin) — Merkezce, bazı maaşata 
zamaim vuku buluyormuş, vaki midir, değil mi
dir, onu sormak istiyorum. 

İZZET BEY (Trabzon) — Zaten fasılların ye
kûnlarında görülüyor ki, zamaim yoktur. Zamaim ol
saydı, fasıllar tebeddül etmeden zam vuku bulabilir 
mi? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Ci-
het-i Askeriyyeden müdevvel elyevrn Maliye İdare
sinde bazı çiftlikler vardır, bundan iki sene evvel tan
zim etmiş olduğumuz bir kanun mucibince şimdiye 
kadar Maliye Nezaretinde masraf kaydolunan 59 
uncu faslın beşinci maddesinde kaydolunan bir 
masrafı kaldırmak icabediyordu. («Kürsiye» sadaları 
üzerine kürsüye gelerek) Cihet-i askeriyyeden mü-
devver olan çiftlikât elyevm Maliye Nezaretinin taht-ı 
idaresinde bulunuyor. Bundan iki sene evvel yapmış 
olduğumuz bir kanunu hazırlatmak isterim ki eğer 
bu kanun mevki-i tatbika konulup takip edilmiş ol
saydı, elyevm Maliye Nezaretinin 59 uncu faslını 
teşkil eden bir maddede gösterilen masrafı kaldırıl
ması icabedecekti, bu kanun, bu çiftliklerde, evvelâ, 
muhacirin iskânını, saniyen üzerinde meskûn olan 
ahaliye mukassaten tevziini, salisen bunlar, buluna
madığı takdirde uzun müddetle icarını temin ediyor
du. O mevadd-ı kanuniyyenin lâyikiyle tatbik ve 
takip edilmediğini daire-i intihabiyyemde bulunan 
Çifteler çiftliğini misal göstermek suretiyle isbat et
miş olacağım. 

Elyevm bu çiftlik üzerinde 38 karye iskân et
miş bulunuyor. 50 senelik, 60 senelik, 100 senelik 
kura var. Bunların ahalisi, tabiî, arazi mutasarrıfı ol
madığı için hem ahalinin icarını hem de öşrünü veri
yorlar. Bunlar araziye mutasarrıf olmadıklarından 
hem Ağnam Resmi veriyorlar hem de Otlakiyye Res
mi veriyorlar. Elyevm yüz dönüm araziye mutasar

rıf olan ve hariçte ikâmet eden bir rençberin verdiği 
vergiden senede 1 200 kuruş fazla vergi vermiş olu
yorlar. Sebebi, kendisinin arazinin mutasarrıfı olma
dığından dolayıdır. İşte bu kanun, bu ihtiyacı def 
için bundan iki sene evvel yapılmış ve üzerinden mes
kûn olan ahaliye mukassaten tevzii selâbiyyeti Hükü
mete verilmişti. 

Bu cihet o kanunla taahhüt edilmişti, iki sene
den beri gerçi mahalline memurlar gönderildi ve bir 
esas hazırlandı. Yani taksimatı ne suretle olacak, 
bunda mikyas nedir? Çift başına mı verilecek, hane 
başına mı verilecek, yoksa nüfus başına mı taksim 
olunacak? Bu hususlarda bir mikyas tutmak için 
memur-u mahsuslara gönderilmişti. 

Fakat kaldı, takib edilmedi. Takip edilmediğin
den dolayı üzerinde 50 sene, 60 senedenberi meskûn 
olan ahali, 'bundan beş sene, on sene evvel hicret 
etmiş muhacir kadar da hukuka mâlik değildir. Çün
kü kendisinin ne arazisi var, ne otlâkiyyesi var. Hiç
bir şeye mutasarrıf ve mâlik değildir. Zaten Arazi 
Kanununun kabul ettiği esasa göre hakk-ı karardan 
bile istifade ederek bir yerin mutasarrıfı olmak lâ
zım gelirken, bittabi bunun rakabesi Devletin olduğu 
için kendisine icar ile verilir ve bunlar da bu hale 
razı olmuşlar ve kulübe üzerine iskân etmişler. Fa
kat hu muzîk hâli, Hükümet Meşrutiyetten sonra 
gördü ve bunların tehvîn-i ihtiyaçları için böyle bir 
kanun tanzim ve vaz etti. Hem Hükümeti böyle çift
çilikten, çiftçilik umuru ile iştigalden kurtarmak, hem 
de üzerinde bulunan ahâliyi o muzîk hâlden kurtar
mak için bu kanunları yaptı. Lâkin maattessüf o 
kanun bugün ne tatbik olunabiliyor ve ne de takip 
olunuyor. Yani iki sene evvel çıkmış olan bir kanu
nun mukaddemâtma başlamış olduğu halde henüz 
neticesine îsâl edilememiştir. 

Bendeniz Nezaretten bunu soruyorum ki, elyevm 
bu 59 uncu faslın altıncı maddesini teşkil eden bu 
masraf ne için duruyor? Mademki elde böyle bir 
kanun vardır bu kanun tatbik edilerek bu masraf 
buradan kalkmak icabederken, elyevm bu madde ni
çin duruyor ve bu kanun neden tatbik edilemiyor? 

HACI ŞEFİK BEY (îstabul) — Çukurova çift
liğinden başlandı ya. 

HACI LÜTFULLAH VEHBİ EFENDİ (Erzu
rum) — Efendiler, Mâliye ve Nazırı Cavit Beyefen
di hazretleri, geçen iki irad eylediği nutkunda bir 
devletin hâli, ayniyle bir şahsın hâli gibidir. Nasıl 
bir şahsın, idare-i mahsûsasında tevâzün-ü mâlî 
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olmaz ise, yani varidatı masarifine galip veya mü
savi olmazsa, o şahıs, refah ve saadet göremez. 

REİS — Müsaade buyurunuz, Heyet-i Umumiyye 
hakkındaki müzakere kapanmıştır. Mâliye bütçesi 
hakkında bir mütalaanız varsa onu söyleyiniz. 

HACI LÜTFULLAH VEHBİ EFENDİ (Devam
la) — Nizamname-i Dahilimizin 79 uncu maddesin
de «Vükelâ-yı Devletten veya tevkil ettikleri rüe-
say-ı memurinden biri, kelâmına hitam verdiği akî-
binde istîzâhâtın gayr-ı mevâdd-ı bile, Mebus îrâd-ı 
kelâm için ruhsat isterse verilir» diyor. Şu halde, be
nim hakk-ı kelâmım vardır. 

REİS — Meclisin bir usûl-ü müzakeresi vardır, 
zât-ı âlîniz d efâzıl bir zâtsınız, tabiî ki usûle riayet 
ederseniz. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Genç) — Müsaade 
edilsin, netice itibariyle maksadı yine odur. 

(HACI LÜTFULLAH VEHBİ EFENDİ (Devam -
la) — Evet bu bir mukaddemedir, neticesi gelsin 
bakalım. Kezalik bir devletin terakki ve tealisi ve re
fah ve saadeti o devletin ancak tarîk-ı iktisâda sü
lük etmesiyle olabilir. Hükümet bugün umur-u ikti-
sâdiyyenin tevsi ve inkişafına hadim bir siyaset-i ikti-
sâdiyye takibini istiyor buyurdular. Gayet güzel ve 
parlak sözlerdir. Ancak burada, fakir dahi, birkaç 
söz söyleyeceğim. Şöyle ki, Nâzır-ı müşarünileyhin 
bu gayet güzel ve parlak sözleri yine müşarünileyhin 
diğer sözleriyle menkuzdur. Zira müşarünileyh, bir 
fıkrasında diyor ki; Düyunu umûmiyyemiz eski
den 140 milyon iken bundan 25 milyon tediye olu
nup, elyevem düyûn-u umûmiyyemiz 115 milyona 
tenezzül etmiştir. Böyle buyuruyorlar. Bu 115 mil
yon böyle istisgar ediyor, belki lâşey addeyliyor. Ve 
yine 1325 senesi bütçesi 32 milyona baliğ olduğu hal
de, 1326 senesi bütçesi 35 milyona baliğ olur. 1327 
senesi bütçesi 39 milyon liraya çıktı diyor, bunu 
dahi kezalik ehemmiyetsiz bir şey tutuyor. Ve diğer 
sözleri de bunlara kıyas olunsun. 

REİS — Rica ederim Lütfulîah Efendi, Meclisin 
usûl-ü müzakeresine riayet buyurunuz. Zat-ı âlînizden 
intizar edilen odur. Sözlerinizden Mâliye Nazırının 
düyûn-u umûmiyyeye ait beyanatına cevap vermek 
istediğiniz anlaşılıyor, fakat şimdi Maliye bütçesini 
müzakere ediyoruz. Binaenaleyh zât-ı âlîniz, Maliye 
Nazırının Heyet-i umumiyeye dair söylediğine cevap 
veriyorsanız, sadet haricinde idare-i kelâm etmiş olu
yorsunuz. Tabiî zâtı - âlîniz de sadet haricinde ida
re-i kelâmda devam etmezsiniz. 

HACI LÜTFULLAH VEHBİ EFENDİ (Devam
la) — Müsaade buyurun, biz 50 bin kişinin vekâ
letini haiz olarak buraya geldik, hakk-ı kelâmımız 
var. 

REİS — Hakk-ı kelâmınızı usûlü dairesinde is
timal edersiniz, bütçenin heyet-i umumiyyesini mü
zakere etmiyoruz. 

HACI LÜTFULLAH VEHBİ EFENDİ (Devam
la) — Peki, mürûr-u zaman ile hak sakıt olmaz. 

REİS — Fakat Meclisin bir nizamnamesi var 
efendim. Rica ederim, Nizamnameye riayet ediniz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Usûl-ü mâliyyemizin ıslahı için neşredilmekte olan 
kavânîn-i eedîdenin icâbından olmak üzere, olduk
ça telâkkisi ve mânasının istifhamı müşkil yeni yenli 
kanunlar neşrediyoruz. Müsakkafat Kanunu, sonra 
Âşâr Kanunu için vâki olan tadîlât, sonra Temettü 
Kanunu ve daha sair kavanin ki', bunlar birtakım ıs
tı lahât-ı mahsûsa ile memlû olduğundan îzâhat-ı mü-
kemilele verilmedikçe alâkadaran taraflarından anla
şılması gayet müşkil kavânîndir. Vâkıâ bir farz-ı ka
nunî var, bir farz-ı hukukî var, Bilcümle kavânîn, 
alakadarı tarafından malûm farzedilir. Fakat bunun 
farz olduğunu herkes bilir. 

Bilhassa umûr-u maliyyeye ve vergiye taallûk eden 
hususatta halkımız yani o parayı tahammül edecek olan 
Osmanlıların ziyade meşakkate ve belki' de gadre 
mâruz olmamalarını bihakkın temin eylememiz va
ciptir. Bu ise, kendilerine tatbik edilecek olan ve 
kendi vazifelerini Hükümete karşı tayin edecek bu
lunan kavânînin kendilerince bihakkın bilinmesini te
min etmekle başlar. Eğer malûmiyyet hâsıl olmazsa, 
bütün, halkımız tamamen memurinin yedi takdirine 
terkedillmiş olur ki, bu kendi hukuklarının mahfû-
zlyyetlerini hiçbir vakit temin etmez. 

Bu mükaddemeni'n neticesi olmak üzere bende
niz teklif edeceğim. Ve Hükümetten temenni eyle
yeceğim ki, bundan böyle bilûmum kavânîn için ve 
bilhassa kavânîn-i cedide için halkın anlayabileceği 
bir tarz ve. mânâda ahaliye bir izahatname tevzi et
sin. Ve ahalinin anllayabileceği surette izahat-ı lâ-
zime versin. Meselâ, efendiler, bundan evveli halkı-
rnız Emvâl-i Gayr-İ Menkule Vergisini vermekle, 
az çok ona taallûk eden husûsâta vukufu vardı, 

Şimdi yeni bir Müsakkafat Kanunu neşredildi, 
onda birtakım yeni usuller, mecburiyetler ihdas edil
di. Halbuki Hey'et-i muhtereme pek âla biliyor ki 
onlarda ıstılâhât-ı Hukukiyye ve ıstıllâhât-ı Mâliyye 
vardır ki, alâkadar olan Osmanlılar, buna tamamıyla 
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(bigânedir. Halbuki bu tahrifatın mazmunları ile her-
gün hukukları müteessirdir. Binaenaleyh, bendeniz, 
tensin olunmak lâzım gelir diyorum ki, bu vazife 
ve bu hukuk kendilerinin idrakine ve seviyyesine mü
sait olacak bir surette kendilerine tarif edilsin ve ah-
kâm-ı kanuniyyenin hüsn-ü tatbiki bu suretle temin 
edilsin. 

Bu suretle temin edilsin. Bu cihet kendilerinin 
temin-i hukukun hadim olacağı gibi, Hükümet 
tahsilat cihetini dahi tamamıyla temin ve teshil ede
cektir. Binaenaleyh, bendeniz, iptida bundan böyle 
neşrolunacak kavânîn-i maliyenin böyle izahname 
ile halkın husûll-ü ıttılaının teminini Hükümete tek
lif ediyorum. 

TRıAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Bun
dan evvel neşrolunmuş olanlar için de..., 

KRİKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — 
O başka, o da yapılırsa daha iyi olur. Birçok müd
detten beri mevki-i tatbikte bulunan kanunlar için 
bir dereceye kadar vukuf hasıl olmuştur diyebiliriz. 
Meselâ Âşâr Kanunu öteden beri tatbik edilegellmek-
tedir. Vâkıâ her gün teceddüt ediyor ve o teceddüt 
yeni yeni ahkâmı ve merasimi tevlit ediyor. Onun 
için, evleviyyetle lüzum olduğu gibi, yeni neşrolunan 
kâvânîn ve bilhassa şu iki sene zarfında neşrolunan 
kavânîn-i cedide, ki bunlar, ahalimizin sem'-i takdi
rine, sem'-i tatbikine bihakkın vâsıl olmuş değildir 
ve bundan birçok hukuk zayi oluyor ki, Hazine de 
bundan müstefîd olmuyor. Binaenalleyh, bu gibi ka-
vânînin. halkın anlayabileceği surette izah olunması
nın ve ahalinin anlayacağı bir tarzda kavânînin tef-
siriyle kendilerine tevdi olunmasının usul ittihaz edil
mesini teklif ediyorum. 

YUSUF ŞETVAN BEY (Bingazi.) — Nizamna
meler vardır. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (Devamla) — 
Nizamnameler de tabiî bu cümledendir efendim. 

(BEDRETTİN BEY (Tekfurdağı) — Mallûm-u 
âlîleri, evvelce Âşâr Müdîriyyetleri Âşâr İdareleri 
vardı. Bilâhara, bunların lüzumsuzluğu tahakkuk 
ederek lağvedilmişti. Halbuki görüyoruz ki, yine bu 
teşkilâtı yeni baştan yapıyorlar. Âşâr Müdürlerinin 
ve memur ve ketebesinin yaptığı vazife Âşâr ihale 
edilemezde, Hükümet hesabına cibayeti takarrür 
ederse, bu gibi vazaifi ifa etmekten ibaret idi. Hal
buki şimdi yüzde doksanı ihale suretiyle veriliyor. 
Âşâr Kâtiplerine bir iş kalmıyor. Diğer memûrîn-i 
Maliyye de takaasîti istifa ediyor. Böyle olduğu hal
de, gerek Kazalarda ve gerek Livalarda Âşâr Kete-
besi namıyla birçok memurlar tayin ediliyor. 

Bendenizce bu, hem lüzumsuzdur ve hem de bun
lara verilen para israftır. Zannediyorum, bunlara 
bu kadar para verdiğimiz ve bu teşkilâtı ihtiyar et
tiğimiz halde, ahz-u kabza memur olan Sandık Emin
leri, milyonlarca para kabzediyörlar. Bunlara verdi
ğimiz para da cüz'îdir. Bu yüzden birçok yerlerde 
Sandık Emini bulmak kaabil olamıyor. Bütçemizin 
bazı aksamında yani Tahsilat ve Tahakkukat Daire
lerinde de memurinin adedi de lüzumundan pek faz
ladır. 

Masarifat-ı müteferrika bahsine gelince1 onlarda 
da israf derecesinde fark görüyorum. Çünkü ez
cümle mahlûkatı ele alırsak, Konya dahilinde bulu
nan bir Kazaya 500 kuruş verdiğimiz halde, Kasta
monu Vilâyeti dahilinde, odunun arabası on kuruşa 
alınan yerde 500 kuruş veriyoruz. Bu suretle israf 
oluyor. Konya'da bir Kazaya verilen 500 kuruş kâfi 
olduğu halde Kastamonu Vilâyeti dahilinde bir Ka
zaya verilen 500 kuruş çok fazladır. 

Emin olunuz, bu, Hazinede kalmıyor; bu para alı
nıyor. Mavudialehine sarf edilmiyor diyorum. Ben
deniz bu cihete itiraz ediyorum. Masarif-i tab'iyye; 
o da fazladır. 

Çünkü, vergi tezkereleri her sene için ayrı ayrı tab' 
ediliyor. Halbuki evvelce öteden beri bildiğimiz ta
bedilen vergi koçanları artarsa diğer sene için isti
mal edilebilirdi. Şimdi, bir sene için tabedildiği cihetle 
birçok vergi koçanları Hükümet avlusunda yaktırı
lıyor. Bu yüzden Hazine mutazarrır oluyor. Bunda 
da da ifrat görüyorum. Ve bunların tenkisini talep 
ediyorum. 

HASAN SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Maliye 
Nezaretinin her şeyden evvel nazar-1 dikkate alaca
ğı mesele, varidat-ı umumiyyenin tezayüdüne nasb-ı 
nazar-ı dikkat etmektir. Menabi-i cedide bulunmaz
dan evvel mevcut menabiden istifadenin mümkün 
olduğu kadar artırılmasına dikkat etmektir. Varidatı 
tezyit edeceğine şüphe olmayan bir mesele vardır ki, 
lüzumu kadar başa çıkarılmasına çalışılamıyor. O da, 
emlâkin tahririnin mümkün olduğu kadar süratle ba
şa çıkarılması maddesidir. 

Emlâkin adem-i tahriri yüzünden Memleket, mad
deten ve manen pek büyük zararlara maruz kalıyor. 
Maddî zararlara maruz kalıyor; çünkü tahrir-i em
lâk icra edilen yerlerde görüyoruz ki varidat pek zi
yade tezayüt ediyor. Manen maddeten pek çok zarar 
görüyoruz. 

Çünkü, tahrir-i emlâki irca edilmiş bir yerde her
kesin hukuk-u tasarrufu taht-ı teminde değildir. Hu-
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dudun gayri muayyen olmasından münazalar çıkıyor, 
katiller vuku buluyor, ceraim artıyor. Binaenaleyh iki 
suretle memlekette büyük zarar hâsıl oluyor. Bu iki 

zararın refi, Hazine için, ahali için büyük menfaat 
temin edecektir ve bilhassa tahrir-i emlâkte, asıl 
ziraat memleketi olan yerlerin takdimen tahrir-i em
lâklerinin icrasına pek ziyade ihtiyaç vardır. 

Çünkü ziraatle meşgul olan yerlerde bu suretle 
münazaanın önü alınır, herkes arazisinin hududunu 
bilir orada lâyıkı veçhile çalışırsa, mahkemenin ka
pılarını dolaşmak ve hapishanelerde sürünmekten 
kurtulurlar ve işleriyle güçleriyle rahat rahat meşgul 
olurlar. Bu yüzden hem Hazineye menfaat hâsıl olur, 
ve hem de memleketin ahval-i içtimaiyyesinde bir sa
lah husule gelir ve büyük faydalar temin edilir. 

Her halde bendenizin talebim ve temennim, Ha
zineye varidat temini ve ahalinin huzur, rahat ve ÎS-
lah-ı ahvali ve temin-i sükûnu için tahrir-i emlâk 
muamelâtının mümkün olduğu kadar başa çıkarıl
ması ve hukuk-u tasarruf i yyenin bu suretle taht-ı 
temine alınması kaziyyesidir. Bunu, Maliye Neza
retine tavsiyeyi büyük bir vazife olarak telâkki ediyo
rum. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Bendeniz geçenlerde Damga Kanununun tadiline 
dair Meclis-i Âlinize bir madde-i kanuniyye teklif 
ettim. Lâyiha Encümenine gitti, onlar dediler ki, Hü
kümet bir kanun yapıyor, bu kanun vürud edinceye 
kadar tehir olunsun. Bu karar, Meclis-i Âlinizce ka
bul olunmadı. Çünkü Damga Kanununun mazarratı 
artık ayyuka çıktı. Bu lâyiha, Encümen-i Maliyyeye 
gönderildi. Encümen-i Maliye Düyûn-u Umumiyye-
den bir memur çağırdı; o memur «siz bizimle temas 
edemezsiniz, biz sizin teklifinize muti olamayız, Hü
kümet teklif etsin» gibi birtakım şeyler beyan etmiş. 
Encümen de Maliye Nezaret-i Celilesine bir takrir 
vermiş. Şimdiye kadar iş, alâhalihi kaldı. Şu halde 
Meclis-i Âlinizin işin mazarratından bahisle bu ka
nunun tesrii hakkındaki fikir ve re'yi bilâ semere 
kalıyor. Binaenaleyh, Maliye Nazırı Hazretleri bura-
dadadır; bu keyfiyetin neticesi ne olacağını beyan 
buyursunlar. 

AHMET MÜNİR BEY (Yozgat) — Kasa esma
nı olarak her sene birçok paralar dercolunuyor. Bu, 
nerelere alınıyor ve ne vakte kadar devam edecek? 
Bu, defaten alınsa daha iyi değil midir; bendeniz 
bunu soruyorum. 

Bir de, birtakım evrak ve defatir masarif-i tab'iy-
ye ve sevkiyyesi olmak üzere birçok paralar sarfe-

diliyor. Bu, buradan bütün Vilâyata gönderiliyor. 
Bu suretle buradan Vilâyata gönderilmesi teehhür 
ediyor. Bunlar, mahalleri matbaalarında tabedilse, 
hem teehhurata meydan kalmaz ve hem de menfaati 
mucip olur. Bendeniz diyorum 'ki, Vilâyetlerde mat
baalar var, mahalli matbaalarında tab'ettirilirse teeh
hurata mahal kalmaz. Buradan yetiştirilemiyor, mu-
melat teehhür ediyor. Bunun için bunlar mahallerin
de tab'ettirilirse, hem daha ucuz olur, hem de teeh-
hurat vuku bulmaz. Hazine bundan menfaattar olur. 
Bendeniz bu ciheti teklif ediyorum. Kasa paralarını 
da sual etmiştim. Kasalar nereye gönderiliyor, ve ile
lebet böyle kasa esmanı olarak bütçede para vaz'ına 
mahal var mıdır? 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Efen
dim, geçen sene Meclisimizden bir Müsakkafat Ka
nunu çıktı, İradeye de iktiran etti ve gazetelerde de 
neşrolundu. 

Şimdiye kadar bu kanun ne için mevki-i tatbika 
konulmuyor? Halbuki bu kanunun târîh-i neşrinden 
15 gün sonra mevki-i icraya konulması lâzım gelir
ken şimdiye kadar Maliye Nezarelince tehir edildi. 
Maliye Nazırı Beyefendi bunun sebebini izah etsin
ler. 

MEHMET BAHABDDİN BEY (Halep) — Siz 
konulmadığından, biz ise konulduğundan şikâyet edi
yoruz. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Efen
dim, Âşâr vergisinin iltizam usulü ile cibayet edil
mekte olduğu bizzat malûmunuzdur. Bu suretle 
cinayette ahali için husule gelen müşkilât, yine ma
lûmunuzdur. Bu meli'de Müfettiş-i Umumîlik zama
nında ahalinin, mültezimlerin suiistimalâtından çek
mekte oldukları müşkilât nazar-ı dikkate alınarak 
uzun düşünceler neticesi olarak Manastır, Selanik 
ve Kosova Vilâyetinin merkez Kazalarında Tahmis 
usulü, berây-ı tecrübe mevki-i icraya konulmuştu. Bu 
Tahmis usulünde ahalinin hukuku tamamiyle na-
zar-ı dikkate alındı; fakat bazı yerlerde arazinin kıy
meti yanlış olarak tahmin edilmiş, ondan dolayı da 
bir iki hatâ vuku bulmuş ise de, ahali, bundan sonra 
derece memnun oldu ve bu tahmis usulü eğer Sela
nik Merkez Kazası ile Kosova Merkez Kazasında 
tatbik edilmekte bulunduğu halde geçen sene Ma-
nastır'da Meclis-i Umûmî-i Vilâyetin bir kararı ile 
- ki, bu kararın nasıl verildiğini Hükümet bilir -
bu usul kaldırılıp yine iltizam usulü vazedilmiştir. 
Bu Tahmis usulünün tatbikinden bütün ahaliye su
hulet ve memnuniyet geldiği halde, iltizam usulü 
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ridat İdaresi teşkil ettiğimiz yerlerde Temettü Ver
gisi için, Aşar için, Ağnam için vesaire için, bunları 
ayrı ayrı takip edebilecek memurlar bulundurduğu
muz yerlerde bu memurlara vereceğimiz maaşı vari
datın tezâyüdü suretiyle istihsal edeceğimizi zanne
diyorum. Buyurdukları şeyler içinde bir nokta bil
hassa calib-i nazar-ı dikkattir ki, ondada haklarını 
teslim ederiz. O da Nahiye Kâtiplerinin, Nahiyelerde 
bulunmaması ve eshâb-ı mesâiihin tâ Kazaya kadar 
gelmeye mecbur olmasıdır. 

Bunda tamamiyle hakları vardır. Buna karşı da 
Nezâretçe bir çare taharri edilmektedir. Ümit ede
riz ki, bulabileceğiz. Müfredat Kâtiplerinin vazifesi, 
yalnız tezkereleri doldurmak değildir, kayıtları da ka
patmaktır. Tahsil edilen verginin bir daha tahsil edil
memesi ve ne miktar bakayada kaldığı bilinmesi ga
yet mühim bir vazife-i ameliyyedir. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Bazı yerlerde iş 
kalmıyor, memurlar akşama kadar oturuyorlar. Me
selâ, 1 500 lira varidatı olan bir yerde, 50 bin kuraş 
Maliye Memuru masrafı veriliyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yerini 
gösterin, Pazartesi günü size cevabını vereyim. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Dersim Sancağın
da Ovacık Kazasında; hattâ bizim Kazalarda da var. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Ben size 
Dersim'de Ovacık Kazasının masrafı ne olduğunu 
söylerim. Daha başka varsa onları da söyleyiniz ce
vabını getireyim. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Hep böyledir. 

'MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Abdullah 
Azmi Efendi, Harbiye Nezâretinden veya Hazîne-i 
Hâssadan intikal etmiş çiftliklerden ve o çiftliklerin 
masârifâtından bahsettiler ve sual sordular, Bilirsi
niz İki, bütçelerde, çiftliklerin masarifatı diye göste
rilen şeyler, onları, öyle alelade öldürmemek için ifa 
edilmekte olan masariftir. Yoksa, bu çiftliklerin imar 
ve ıslahı için muktazî masarif, maatteessüf, bütçede 
mevcut değildir. Bu masrafı koyacak dahi olsak, on
ları imar ve ıslaha muktedir değiliz. Çünkü, Maliye 
Nezareti çiftçilik yapmaktan âcizdir. 

Çiftliklerin idaresinden maksad-ı âlîniz diğer bir 
noktaya nazar-ı dikkati celbetmek ise, yani mevcut 
çiftliklerin, geçen sene Bütçe Kanununda kabul edil
miş olan bir madde mucibince onların muhacirine 
tevziî veya yerliden talibi olanlara îtâsı veyahut diğer 
bir surette işletilmesi noktasına celbi nazar-ı dikkat 
ise, Hükümetçe bunun için de tedâbîr-i lâzimeye te-

vaz olunur olunmaz akabinde iki cinayet vuku bul
du. Şimdi ahali, müştereken İslâm ve Hıristiyan ahali, 
müştereken bu usulün ipkası için Hükümete rica et
tikleri halde, Hükümet, bunu nazar-ı dikkate almış ı 
mıdır? Yani Manastır için Tahmis usulünü tekrar 
vazedecek midir, etmeyecek midir? Bunu Maliye 
Nazırından soruyorum. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Olsun mu istiyorsunuz, olmasın mı? 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Devamla) — Elbette 
olsun istiyoruz. 

SALİM EFENDİ (Karahisar-ı Sahip) — Efen
dim, malûm-u âlîniz, bir Müsakkafat Kanunu çık
tı, tasdik edildi. Bu, hangi Vilâyette daha mukad
dem tatbik edilecek? Hangisi de daha muahhar tat
bik edilecek ve hangi Vilâyete mukaddem yazıla
cak, hangi Vilâyete muahhar yazılacak? Bunu Ma
liye Nazırı ne esasa istinat ederek yapıyor? Bizim 
Hüdavendigâr Vilâyeti, vergi tahsilinde tanınmış, en 
birinci addediliyor. Her verginin ağırı oradadır. Şose 
vesaire hepsi birinci addediliyor. Bu işte bazı erbâb-ı 
ziraatın faydası olacaktır. Halbuki, bu kanunun tat
bikinde bizim Hüdavendigâr Vilâyetinin tahriri teeh
hür ediyor, vergide birinci addediliyor da, bu kanu
nun tatbikinde neden tehir ediliyor? Bunu Maliye 
Nâzın Beyefendiden sual ediyorum. 

MEHMET CAVÎT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Maliye bütçesinin heyet-i umûmiyyesi hakkında 
rüfeka-yı kiram tarafından sorulan suallerin cevap
larını arz edeceğim. Karesi Mebusu Galip Efendi, 
Varidat İdaresi için fazla memur istihdam edildiğin
den ve Taşralarda Temettü Memurlarına lüzum ol
madığından bahsettiler. 

Taşralarda her tarafta müstakil olmak üzere Te
mettü Memuru mevcut değildir. Yalnız geçen sene 
'Meclis-i Mebusanda kabul olunan bütçede Vilâyât 
Varidat Teşkilatı yapıldığı sırada ayrıca Temettü 
Memuru, Âşâr Memuru, tıpkı İdare-i Merkeziyye 
taksimatının daha küçük bir şekli olmak üzere tesis 
olunmuştur. İdare-i Merkeziyyede, biliyorsunuz ki, 
Varidat İdare-i Umûmiyyesi var; o Varidat İdare-i 
Umûmiyyesi de, doğrudan doğruya alınan vergiler, 
bilvasıta alınan vergiler muhtelif kısımlara ayrılmış
tır. Taşralarda İstanbul'a kıyâsen bazı yerlerde, zan
nederim üç veya dört Vilâyette, geçen seneki bütçe 
mucibince Varidat Teşkilâtı yapılmıştır ve bu teşki
lâtın pek büyük faydası hissedilmiştir. 

Yavaş yavaş bütçemiz müsaade ettikçe, diğer yer
lerde de teşkiline çalışacağız. Emîn olunuz ki, Va- \ 
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vessül edilmektedir. Nerede muhacirler talip olurlar
sa, onlara Hükümet vermekten içtinap etmiyor. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Bu 
söz iyi not edilememiş efendim. İki sene evvel bir 
kanun yaptık, mâlûm-u âlînizdir. Şimdi elyevm Çifte
ler Çiftliğinden bahsedeceğim. Üzerinde yirmisekiz 
'kareye meskûn, bu çiftlik, ahaliye mukassaten tediye 

. edilmek üzere tevzi edilecekti, Nezâretçe de mahal
line bir memur gönderildi. Hane başına mı, nüfus ba
smamı, mikyas tutuldu;; fakat takibat icra edilmedi. 
Bu takibatın icra edilmediğinden, hem Maliye Nezâ
reti mutazarrır oluyor, hem de ahali mutazarrır olu
yor. Bunlar yirmisekiz köydür. Bunun içinde elli se
ne evvel, altmış sene evvel, hattâ yüz sene evvel is
kân etmiş var, bir kısmı Romanya'dan, başka yer
lerden gelen muhacirler vesaireler var. 

Bunlar gelmişler, iskân etmişler. Elyevm bir ara
ziye mutasarrıf olmadıkları için, hem Öşür veriyor, 
hem icar veriyor ve hem de Ağnam Resmi veriyor ve 
hem otlâkıyye veriyor. Bunlar Hükümetçe nazar-ı 
dikkate alınmıştır ki, bir madde-i kanuniyye yapıl
mış ve tatbikinde de birçok muhassenâta intizar 
olunmakla bulunmuştur. Bu, iki seneden beri tatbik 
edilmemiş. Eğer tatbik edilseydi, bittabi 59 uncu 
faslın 6 ncı maddesindeki masrafı da kaldırılmış 
olacaktı; yani, tatbik edilseydi, birtakım çiftlikler, 
eshâbı yedine geçecekti. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yine bir 
kısmı orada kalacaktı. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Bir-
iki seneden beri tatbik edilememesinin bir kısım 
esbabını biliyorum. Çünkü, Cihet-i Askeriyye ile 
münâzaunfîh bir mesele vardır; ;fakat o hallolmuş, 
bitmiş idi. Bu 28 kareye, zaten münazaanın hari
cindedir. Yani Cihet-i Askeriyye ile Maliye arasın
da münâzaunfîh olan yer ayrılmıştı. Bunun için, ne 
nizâ ve ne ihtilâf vardır. Hemen takibat icra edile-
rekten bunun icabının icrası iktiza eder. Bunun el
yevm takip edilmemesi sebebinin mutlaka müsama
hadan başka bir şey olmadığını görüyorum ve fakat 
benim bilmediğim esbab varsa, bunu anlamak istiyo
rum. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Ahali, 
bunun bedelini mukassaten tesviyeye muvafakat 
etmiş midir? 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — 
Efendim, zaten bu, ahkâm-ı kanuniyyedir. 

MEHMET CAVİT BEY .(Devamla) — Ahkâm-ı 
| kanuniyye olabilir; fakat ahali para vermeye razı ol-
| mazsa... 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — 
Şimdi, bakılırsa, ahali iskân edilecek veyahut üze
rinde bulunan ahaliye mukassaten verilecek, bunu 
mutlaka Hükümetin bilmesi lâzım gelir. 

i MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bendeniz 
'bir seneden beri bu meseleyi takip etmediğim için 
bilmiyorsam da, evvelden iyi tahattur edebiliyorsam, 
şu cihet hatırımda kalmıştır ki, ahali arasında ken
dilerine verilecek arazi hakkında birçok ihtilâfât var
dır. Bazıları kendilerine tahsis edilen arazîyi kabul 
etmiyorlar, başka arazî istiyorlardı. Benim öyle ha
tırıma geliyor. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — 
Efendim, bunlar teferruata ait meseledir. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Halbuki, 
tevzi edeceğimiz arazîyi beğenmeyecek olurlarsa me
sele hallolunmaz demektir. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — 
Tabiî, ahali şimdiye kadar sürmüş olduğu yeri ister, 
beğenmemekten değildir. Ahali zaten bize meccânen 
versinler diyorlar. Biz, muhacir olarak geldik, birçok 
hemşerilerimiz başka yerlerde iskân edildiler, onlar 
arazî sahibi oldu, biz elli - altmış senede arazî sahibi 
olamadık, bize meccânen versinler diyorlar. Sonra 
kendilerine tebligatta bulundum. «Siz, mukassaten 
almaktan başka, bundan istifade edemeyeceksiniz. 
Binaenaleyh, mukassaten alacaksınız» dedim. Bu 
ahalîyi buradan başka yere kaldırmak imkânı yok
tur, ya meccânen verilecek, ya bedel-i mukassata 
ile verilecek. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Her hâl
de, Hükümetçe müsamaha göstermek için bir sebep 
mevcuttur. Çünkü bugün Hazine-i Devlet bir istifa
deye mazhar olmalıdır ki... Hükümet bunu ahaliye 
mukassaten verirse, o arazinin bedelâtını mukassa
ten aldıktan başka, tabiî ahali kendi arazisi olmak 
haysiyetiyle daha iyi ve daha ziyade zeredeceğinden, 
Hükümetin alacağı, fazla olacaktır. Memleketin te
rakkisine hizmet edeceği de başkadır. Eğer ahali, 
kanun hükmü veçhile, mukassaten bedelini tesviye 
etmek şartiyle ve mukassaten bedelâtını tesviye edin
ceye kadar arazî Hükümetin elinde merhûn vesaire 
bulunmak suretiyle o arazîyi almağa talip olursa, 
ben size taahhüt ediyorum ki, Hükümetçe hiçbir mü
samaha edilmeyecektir. Burada vekilleri varsa buyur
sunlar, lâzım gelen muameleyi yapalım. 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — 
Ahalinin tazîkına lüzum yoktur efendim. Hükümet, 
kanunu takip etsin. 

-MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Lüzum 
var efendim, var. Senet alacak, muamele görülecek, 
birçok teferruat var. Hükümet nasıl takip eder? İş sa
hibi gelsin takip etsin, Hükümet takip etmez, işi aha
li takip eder. 

MEHMET BAHADDİN BEY (Halep) — Nazır 
»Beyefendi! bu mesele ile sizden bir şey soracağım. Bu 
sene 'buraya gelirken berren geldik. Adana'dan, Çu
kurova'dan geçtik; diğer rüfekayı muhtereme de bir
likte idi. Arabalarımız durduğu vakitte ahali Mebus 
olduğumuzu anladılar, yanımıza geldiler, birtakım 
şeyler anlattılar. Ezcümle Çukurova Çiftliğinin, bir 
Fransız şirketine ihale yahut derdest-i ihale bulundu
ğunu söylediler ve bundan da kendilerine zarar gele
ceğini iddia ettiler. Lütfen bu babda izahat verir 
misiniz? 

SEZAİ BEY (Cebelibereket) — Bu mesele tetkik 
olunuyor, tehirini rica ediyorum. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Benim 
vukuf ve ıttılâım da ziyade değildir. Adana Mebusu 
beyler de tetkikatta bulunuyorlar, ben de tetkik ede
rek lâzım gelen cevabı veririm. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Biz 
de cevap alamaz mıyız efendim? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Alırsa
nız; cevap veririz. 

AHMET EFENDİ (Bursa) —Azmi Efendi bira
derimiz, Çiftçiler Çiftliğinden bahsettiler. Ben de 
Yalova'da Baltacı Çiftliğinden bahsedeceğim. Baltacı 
Çiftliği de aynı kanuna tâbi bir çiftliktir. Onu, civa
rında bulunan 600 hane Dağistan muhacirleri, para 
ile istiyorlardı. Şûrâ-yı Devlet karar verdi, tevzi olu
nacaktı, Maliye Nezareti buna mâni oldu. 500 lira
dan fazla îcar ile başka şirkete havale olundu. 

IMEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Şimdi bu 
da benim zamanımda cereyan eden bir muamele 
değildir. Binaenaleyh, Maliye Nezareti ne için mâni 
olduğunu bilmiyorum. Yalnız bu mesele hakkında 
Yalova'ya giderken bâzı şeyler işittim. Dağistan 
muhacirleri dediğiniz muhacirler bunu almak için 
aralarında hiçbir sureti itilaf hâsıl olmamıştır, izmit 
Mebusu olmak itibariyle zannederim ki, Müfit Bey 
bu mesele hakkında size fazla izahat verebilirler. 

Başkasına icara gelince : Benim Maliye Neza
retine geldiğim gün Nezaretle müstecirler arasında 
bu bapta imza edilmiş bir mukavelename gördüm. 
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Bizce imza edilen mukavelenamenin, tabiî, ahkâmı
na riayet etmekten başka bir şey yapılamaz. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — 
Umûr-u Maliyyeye müteallik çıkan kanunların 
sûret-i mahsûsada târîfe muhtaç olduğunu, binaen
aleyh, ahalinin anlayabileceği bir lisanla bunların 
izah ve tamimini söylediler. Evet, milhakîka, kanun 
lisanı, herkes tarafından anlaşılacak bir lisan değil
dir. Kanunlar tamim edilerek ahaliye anlatılması için 
bâzı esbab ve vesâite tevessül edilse iyi olur. Bil
mem bu doğrudan doğruya Hükümet tarafından ya
pılacak bir vazife midir? Hükümet, Taşrada bulu
nan memurları, ahaliye, tahsildarları ve şâir vesâit-i 
tahsîliyyesiyle icap eden telkînatta, irşâdatta bulu
nurlar. Fakat mevcut kanunları vülgarize ederek, on
ları nüshalar halinde tab ettirip tevzi etmek bana 
biraz Hükümetin vazâifi haricinde kalır gibi geli
yor. 

îSEZAİ BEY (Cebelibereket) — Vâridât-ı cedide 
bulunmazdan evvel, vâridât-ı mevcûdenin temîn-i te-
zâyüdüne çalışmak lâzım geldiğini ve ezcümle tah-
rir-i emlâkin lâzım olduğunu ifade ettiler. İfadele
rinin yalnız tahrîr-i emlâke değil, tahrîr-i arâzîyye de 
şâmil olduğunu anladım. Bâzı arkadaşlarımızın Mü
sakkafat Kanununun tatbikinin tehir edilmesi es
babından bahsettiklerine nazaran, her ikisinin tev-
hîd ederek cevap vereceğim. Evet, şüphe yoktur ki, 
vâridât-ı mevcûdenin temîn-i tezâyüdüne çalışmalı
dır. Ve bu nokta-i nazardandır ki, Hükümet, em-
lâk-i umumiyyenin yeniden tahriri neticesinde Ha-
zine-i Devlete hem bir varidatın tezâyüdü itiba
riyle bir menfaat temin edileceğini ve hem de diğer 
taraftan zürrâa ait bâzı emlâkin, müsakkafâtın ver
giden affı suretiyle Âşâr ve Arazi Vergisiyle vermek
te oldukları fazla tekâlife karşı bir nevî takas, mah-
sûb-u hâsıl olduğunu görmüş olduğundan, buna isti
naden Müsakkafat Kanununu mevki-i tatbîka vaz 
etmişti. Müsakkafat Kanununun, Süleyman Sudi 
Efendinin dediği gibi, târîh-i İlânından şu kadar 
gün sonra olan mer'iyyeti hakkındaki maddeye mu
gayir bir şey yapılmamış. 

Çünkü o kanunun bir madde-i mahsusunda de
niyor ki, işbu kanunun bütün Memâliık-i Osmaniy-
yede aynı zamanda mevki-i tatbîka vaz edilmesi 
mümkün olmadığından, Hükümetçe Vilâyât-ı muhte-
Mfede ayrı ayrı tatbik edilecek ve her bir Vilâyette 
müsakkafâtın tahririni müteakip o Vilâyette vergi, 
yeni kanuna tevfikan alınacaktır. Diğer Vilâyetlerde 
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eski kanuna göre tatbik olunması içi nbir madde-i 
mahsûsa mevcutttur. Bütün Vilâyât-ı Osmaniyye mü
sakkafâtının ne bir senede, ne beş senede yazılması 
mümkün olamayacağından nâşıdir ki, kanun, muh
telif yerlerde tatbik olunacaktır. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ ((Beyrut) — 
Kanunda beş senede biteceği muharrerdir. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Hayır efendim, yalnız kanunun izahatı sırasında 
beş - altı senede bitirilmesi imkânından bahsedilmişti. 
Fakat o da biraz tahsisat meselesidir, biraz da me
mur meselesidir. Senevi 100 bin lira tahsisat yerine 
300 bin lira tahsisat verilirse, on senede bitecek yer
de, altı senede biter. 

Geçen gün de bütçenin heyet-i umumiyyesi hak
kında arz ve izah ettiğim sırada, keşke mümkün olsa 
da bütçedeki 100 bin lirayı 200 bine çıkararak bir an 
evvel bitirmek imkânını istihsal etsek. Fakat bu 
mümkün olamıyor. Bir de şurasını nazar-ı dikkati
nize arz ederim ki, hakikaten fazla tahsisatı verecek 
olsanız bu işi bihakkın yapabilecek memurları teda
rik etmekte müşkiîâta duçar olacaksınız. 

Nizamname ile tayin ettiğimiz maaş, epeyce yük
sek bir maaştır. Üç bin kuruş kadar maaş verdiği
miz halde yüz memura ihtiyacımız varsa, ancak elli 
altmış memur bulunabilir. Fazla bulunsa, her taraf
ta kanunun tatbikatını yapmak mümkün olabilir. 

N US RET BEY (Ankara) — Nazır Beyefendi, 
tahrir memurlarının biraz kanunî hareket eylemeleri, 
yani kanunu bihakkın tatbik etmelerini rica ederim. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Sözümü 
bitirmedim. 

Arkadaşlardan bazıları, bizde Müsakkafat Kanu
nundan şikâyet ediyor, diğer bir zat da, Vilâyetlerin 
ne suretle tefrik edildiğini sordu. Vilâyetleri şu su
retle tefrik ettik: İptida İstanbul'u nazar-ı dikkate 
aldık. 

Çünkü Devlete en ziyade menfaat temin edecek 
olan İstanbul Vilâyetinde icra edilecek tahrirdir. Vi-
lâyat-ı saireden mukaddem İstanbul Vilâyetinin tah
ririni yapmaya başladık. Bunda hem varidat-ı Devle
tin tezayüdü maksadını takip ettik ve hem de İstan
bul Vilâyetinde gözümüzün önünde yetişecek ve tah-
rir-i müsakkafata alışacak olan memurların, bilahara 
Komisyon Reisi sıfatiyle yahut âzâ sıf atiyle Vilâyata 
göndermekte fayda olacağını düşündük. 

İstanbul'da birbuçuk sene devam ettikten sonra 
Vilâyata başladık. Vilâyatta da Rumeli'de bir, Ana
dolu'da, bir, Suriye Kıt'asında da bir, ki üç Vilâyeti 

tefrik ettik ve Rumeli'de Selanik, Anadolu'da İzmir, 
Suriye'de de zannederim Halep. Halep veya Beyrut 
Vilâyetlerinin tahririne başladık. Geçen sene bu su
retle hareket ettiğimiz gibi, bu sene kadromuzu bi
raz daha tevsi ettik. 

Anadolu'da Samsun merkez Kazasiyle birkaç gü
ne kadar başlayacağımız Trabzon'u, Suriye kıt'asın
da Beyrut'u, Rumeli'de Yanya'yı ve Edirne'yi inti
hap ettik. Kezalik Selanik Vilâyetinde Selanik mer
kez Kazasından başka yine Devlete fazla varidat te
min edecek olan ve zengin bir Kaza olan Kavala'da 
tahrir-i emlâk yapacağız. 

Gerek Selanik'te, gerek diğer Vilâyetlerde yaptı
ğımız tahrir-i emlâk, yalnız merkez Kazalarına ait
tir. Yalnız merkez Kazalar değil, hem Vilâyet mer
kezine ve hem de Vilâyet merkezini muhtevi olan 
bütün Kazanın tahrir muamelesi icra ediliyor. Tah
rir muamelatında bilhassa şehirlerde irca edilen tah-
rir-i müsakkafat neticesinde hakikaten varidat-ı Dev
letin tezayüt ettiği ve eski kıymetinden birkaç misli 
kıymet iktisap ettiği görülüyor. 

Yapılan muameleler tamamen doğru değildir. 
Çünkü memurlar, tabiî tahriri emlâk ile mükellef 
olan memurlar, kısmen buradan ve kısmen de ma
hallerinden intihap edilmiştir. Oldukça mücerret kim
seler olmakla beraber, tabiîdir ki, bir mülkün tama-
miyle kıymetinin neden ibaret olduğunu tayin ve tak
dir etmek o kadar kolay bir iş olmadığı düşünülme
lidir. 

Onun için yapılan tahrir muamelelerinde 60 ilâ 
70'i, belki daha ziyadesinin istinaf edilmek lüzumu 
hissediliyor. Fakat istinaf edilenlerin hepsinin de is
tinaflarının muhik olduğunu zanneder misiniz? Biz
de istinaf etmek nihayet bir arzuhal parası, bir ar
zuhal pulu sarfetmek demek olduğundan, hatta tak
dir edilen kıymet-i hakikiyle, oldukça, hakikate mu
tabık olsa, belki biraz daha ileri gideceğim, hakikat-
tan dûn bile olsa, adam bir arzuhal, bir damga, bir 
pul parası vereyim de, belki daha tenzil edilebilir 
fikri varit oluyor ve böylelerine çok tesadüf edil
mektedir. Böyle olmakla beraber, istinaf edilen mu
amelatın ameliyyat-ı tahririyyesinin hakikaten kaabil-i 
istinaf olduğunu, zannetmemelisiniz. 

Fakat yapılan muamelatta hepsinin doğru oldu
ğunu da zannetmeyiniz. Tabiîdir ki, Müsakkafat Me
murları, mutlaka Devletin varidatını tezyit etmek va
zifesiyle mükellef değildirler. Tahrir-i müsakkafat ile 
mükellef olanlar anlamalılar ki, vazifeleri, herşeyden 
evvel, Hazine-i Devlete fazla temin etmezden evvel, 
ahalinin hakkını muhafazaya memurdurlar. 
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MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Maat
teessüf böyle anlamıyorlar. 

MEHMET CAVİA BEY (Devamla) — İşte böyle 
anlatmak esbab ve vesaitine tevessül ederiz ve onla
rın yanlış anladıklarını İstinaf Komisyonları ve on
ların yanlış anladıklarını, Merkez-i Nezarette bulu
nan Temyiz Komisyonları tadil edildi. Ve hakkaniy-
yet ile muhafaza edilir. Her halde 'biz arzu etmeyiz 
ki, kimse kanunen mükellef olması lâzım gelen rnik-
dar-ı tekliften ağır bir vergi ile mükellef olsun ve 
kezaîik arzu etmeyiz ki, kimse kanunen vermesi lâ
zım gelen vergiden dûn vergi versin. 

Birisi, efradın, Hazinenin cebinden bri şey gas-
betmesidir, birisi de, Hazinenin, efradın cebinden bir 
şey almasıdır ki, ikisi de haksızlıktır. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Hatta 
bu baptaki ihtilâfat yalnız ahali ile memurin arasın
da vaki olmuyor, binnefs memurlar arasında da olur. 
Yani Hükümet tarafından buradan gönderilen me
murlarla mahallî memurlar arasında muhalefet vâki 
olur. Fakat karar-ı fcat'î, Hükümet tarafından gön
derilen memurların fikri dairesinde oluyor. Çünkü 
kü Reisin iki re'yi vardır. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Fakat 
Baha Beyefendi, onların yine kanuna muhalif 
olarak hareketlerini, Temyiz Mahkemesi sıfatını 
haiz olan heyet ve her türlü mahallî ihtirasatmdan 
ve mahallî ahval ve tesiratmdan azade, mütecerrit 
olarak büsbütün bitaraf bulunarak tetkik ederler; yine 
hakikat muhafaza edilir. Fakat dünyada adaleti ta-
mamiyle muhafaza etmek tamamiyle mümkündür 
derseniz, buna kudret-i beşeriyye yetişmez. Elbette 
arada fazla mükellef olanlar ve diğer taraftan az 
mükellef olanlar da olacak. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Pek 
doğru. Fakat bu iş, böyle pek ziyade uzuyor. Me
murlar da maksadın yalnız temin-i varidat olduğu
nu anladıysa. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Onu de
ruhte ederiz. Memurlara bu bapta bir tahrirat-ı urnu-
miyye yazarız efendim. 

NUSRET BEY (Ankara) — O ricaya bendeniz 
de iştirak ederim. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Sezai 
Beyefendi, tahrir-i. emlâkten bahsettikleri gibi, arazi 
tahririni mevzuubahs ettiler. Fakat efendiler, buna 
henüz teşşebbüs edecek bir halde değiliz. Arazi tah
riri, gayet güç bir muameledir. Ameliyyat-ı hesabiy-
yeyi ve ameliyat-ı maliyyeyi istilzam edecek bir hal

dir ki, onun altından kalkabilecek memurumuz, maat
teessüf derece-i kifayede yoktur. 

Hatta, derece-i kifayede olmadığı gibi, hatta baş
lamak üzere lâzım olan miktara bile malik değiliz. 
Maamafih, Defter-i Hakanî İdaresi, Memalik-i Os-
maniy5'enin tahrir-i arazisi için muntazam, mufassal 
bir lâyiha-i kanuniyye kaleme almış ve zannederim 
ki, Meclis-i Mebusanda encümen-i mahsusunda bu
lunmaktadır. O lâyiha-i kanuniyyenin tetkikinden ve 
icap edeceği masarifin mikdar-ı hakikisi hakkında 
Heyetçe başlanması için müsaade alındıktan sonra, 
derhal başlanmasına lüzum görülürse bittabi başla
nılır. 

Biz eminiz ki, emlâk hakkında olduğu gibi arazi 
hakkında da bilhassa bazı Vilâyetlerimizde şimen
difer güzergâhına tesadüf eden yerlerde arazinin 
kuvve-i inbatiyyesi fazla olan mahallerde hakikaten 
arazi tahriri, müsakkafat tahririnin temin edeceği 
varidattan ziyade varidat temin edecektir zannede
rim. Fakat yine tekrar ederim ki, bu, yapılması çok 
müşkül olan bir muameledir. 

Salim Beyefendiye de cevaben arz edeceğim ki, 
1329 senesi iptidasında Nezaretçe yapılmış olan 
programa Bursa da dahil olduğu için, gelecek se
ne iptidasında inşallah Bursa'da da tahrire başla
nılacaktır. («İnşallah diğer vilayetlere de» sedaları.) 
Bilmem ki o kadar çok temenni edilecek bir şey mi
dir? 

Gelibolu Mebusu Beyefendi de, kasa esmanını 
mevzubahis ettiler. Her sene bütçede kasa iştirası 
için muhassas olan mebaliğe neden lüzum olduğu
nu, bunları toptan koymak mümkün olup olmadığı
nı sordular. Onu eğer toptan koymak mümkün ol
sa, biz teşekkürle kabul ederiz. Bunu böyle parça 
parça koymamız, masarifi muhtelif senelere taksim 
etmek sebebinden münbaistir. Nerelere kasa gönderi
leceği de, Nezaretçe mevcut cetvelde münderiçtir. 
Daha birçok Kazaların, hatta Livaların ihtiyaçları 
vardır ki, bunları defaten ifa etmek mümkün ol
madığından, seneden seneye taksim suretiyle hare
ket eylemekteyiz. 

Matbuat hakkında da buyurdukları şey, maat
teessüf kabil-i icra değildir. Çünkü, Nezaretçe her 
sene Vilayata gönderilmek lazım gelen evrak-ı mat
buanın miktarı o kadar külliyetlidir ki, İstanbul'da 
bile onu deruhte edebilecek matbaalar azdır ve bun
lar cetvel ve saire olmak itibariyle tabıları güçtür 
ve adetleri de ziyadedir. Bunları, İstanbul'da tab-
ettirmeyip de Vilayatta tabettirmeyi düşündük; fa-
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kat her vilayette bu işi görebilecek matbaalar yok
tur; belki bir iki Vilayette bulunabilir; fakat o Vi
layetlerde de daha pahalıya çıkar. Buradan İzmir'e, 
Selâniğe evrak göndermekte bir müşkilat mevcut de
ğildir. Bunu başhbaşma yapabilecek Vilâyetler de 
bir iki Vilayetten ibarettir. Diğer Vilayetlerde ne 
matbaa var, ne de mevcut olan matbaalar matbaa 
denilecek bir haldedir. 

Geçen sene Düyun-u Umumiyede tabettirdiği
miz vergi tezkerelerinin balasına 1327 senesi konul
duğu için, onlar bu sene istimal ed demiyorlar. Fa
kat bu sene o hatayı tashih ettik; bu sene yapılan 
tezkerelere sene koydurmuyoruz. Sene hanesinin dol
durulmasını mahalline terk ediyoruz. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Fakat bir sene 
için bu kadar para veriyorsunuz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yok, 
para değil onlar, basıldıktan sonra o elli bin kâğıdın 
kıymeti hiçtir; kıymeti yalnız kâğıt parasından iba
rettir ki, ufak bir şeydir. Asıl masraf, masarif-i ta-
biyyedir. Masarif-i tabiyye, elli bin tane için de beş-
yüz bin tane için de hep birdir. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Fakat onu yalmz 
yirmi paraya satıyorsunuz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Canım, 
yirmi paraya satıyoruz ama, sıfır paraya mal olu
yor. 

Sonra, Muharrem Misbah Efendi, Damga Kanu
nundan bahsettiler. Damga Kanunu, tatbikatta pul
ların iptali vesaire dolayısıyla birçok müşkilatı mu-
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Nezaretinde iken yeni bir lâyiha-i kanuniyye teklif 
ettim. O lâyiha-i kanuniyye, Nezarette toplanan ve 
Düyun-u Umumiye memurları da dahil bulunan bir 
komisyon tarafından tanzim olundu. Meclis-i Mebu-
sana derdest-i takdim idi; fakat sonra belki ikiyüz 
maddeyi, yüzü mütecaviz tarifeleri vesaireyi muhtevi 
bulunan bu kanunun Meclis-i Mebusanda tetkikinin, 
bittabi menafi-i ammeye taalluk eden bir kanun ol
mak münasebetiyle temadi edeceğini, iki üç sene sü
receğini düşünerek acaba ahali için mucib-i müşkilat 
olan sekiz on maddesini tadil ile göndermek daha 
muvafık olup olmayacağı meselesini tetkik etmek 
lüzumunu hissettik. Düyun-u Umumiye Meclis-i İda
resi de bu lüzuma temayül eder gibi oldu. Nezarette 
yeni bir komisyon teşekkül etti. Dün akşam bende
nize gönderdikleri bir raporda, komisyon, ittifak-ı 
ara ile yine eski kanunun birkaç maddesini tanzim 
etmekten ise, yeni tanzim olunan lâyiha-i kanuniyye-

yi Meclis-i Mebusana göndermeye karar vermiş. 
Bendeniz bu kararda pek onlarla müttefik değilim. 
Düyun-u. Umumiyenin damga işiyle meşgul olan me
murini ve sair memurlarıyla müzakere edeceğim, on
dan sonra beş altı maddesini tadil edip göndermek 
mi daha muvafık olacak, yoksa bütün kanunu mu 
göndermek iyi olacak, bu, tekarrür eyleyecektir. 

MEHMET EFENDİ (Gümülcine) — Tesri edi
niz, ahali zarar görüyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Zarar de
ğil, müşkilat. Maddeten o kadar zarar yok, emin 
olunuz; çünkü, böyle yanlış pul resmini, pulu yanlış 
iptal etmekte olan ceza-yı nakdilerin muayyen bir 
miktarda kadarına Düyun-u Umumiye İdaresi ve 
muayyen bir miktarı kadarını da Maliye Nezareti af
fetmek salahiyetini haizdir. Bir kere, verilen arzuhal-
da hakikaten o pulun adem-i iptalinin, yahut yan
lış iptalinin bir su-i kasda makrun olmayıp, kanu
nun bu gibi ahkam-ı feriyyesini bilemediğinden do
layı hata eden kimseler tarafından sadır olduğunu 
görünce, affolunuyor. Bu suretle hemen yüzde sek
sen ve doksanı affedilmektedir. 

HALİT EL-BERAZİ EFENDİ (Hama) — Bunu 
böyle yapmaktansa, Ceza Kanununa ithal etmek da
ha iyi olmaz mı? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Evet, onu 
arz ettim efendim, kanunu iyileştirmekteyiz. Sizinle 
bir ihtilafımız yok. 

MEHMET EFENDİ (Gümülcine) - - Buyurdu
ğunuz iptalde de çok müşkilat oluyor. Onun için, 
bu tesrî buyurulsa daha iyi olur. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Efendim, bu Damga Kanunu, kitap şeklinde olun
caya kadar tamamen bezl-i mesai olunsa, evrak-ı sa
lı i ha şeklinde olsa, daha iyi değil mi? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Varaka-i 
sahiha. O da bir usul efendim. Başka bir sistem. 
Doğrudan doğruya kanunun esasına taalluk eder bir 
şey. 

Trayan Nali Efendi de Manastır merkez kazasın
da ve kezalik Selânik'in bazı Kazalarında, Üsküp'ün 
bazı Kazalarında yapılmış olan Tahmis usulünden 
bahsettiler. Hüseyin Hilmi Paşa Hazretlerinin Rume
li Vilâyat-ı Selasesi Müfettiş-i Umumiliği esnasında 
Tahmis-i Aşar usulü tecrübeten mevki-i tatbika vaz 
edildiydi. Geçen sene de zannederim beşinci senenin ni
hayetine geldi. Beş senelik tecrübenin neticesi, ta-
mamiyle taayyün etmemiştir diyeceğim. Çünkü efen
diler, bu Tahmis-i Aşar, mevki-i tatbika konulduğu 
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vakit, elde bulunan malumata, elde bulunan vesaika 
istinaden Tahmis bedeli tayin olundu. Halbuki, elde 
bulunan vesaik, hiç şayan-ı emniyyet ve kanaat ve
saikten değildi. Köylülerin, fukaranın Aşar tahsilatı 
başka, zenginlerin, büyük çiftlik sahiplerinin Aşar be-
delatı başka suretle takdir olunuyordu. Bundan dola
yı o zaman takdir olunan Tahmis bedeli, daha ziyade 
küçük ahaliyi mutazarrır etti. Büyükleri müstefid et
ti. Bugün biz Tahmis usulünün kaldırılması taraftarı 
değiliz. Fakat, Tahmis-i Aşar usulünün, yeni esaslara 
istinaden daha makul ve daha selim, müsavatı mu
hafaza edecek bir surette ipkası taraftarıyız. Bazı 
yerlerde, yani tecrübe yapılan yerlerin bazısında Ma
liye Nezaretine müracaatlar vukubuldu; bazılarından, 
rica ederiz Tahmis-i Aşarı ipka ediniz diye müracaat
lar vukubuldu. Böyle vaki olacak müracaatlar, yekdi
ğerine tenakuz teşkil edecek bir derecededir. Fakat, 
gerek bendenizin ve gerek bu defa Rumeli Vilayatın-
da icra-yı seyahat eden Dahiliye Nazırı Beyefendi
nin tetkikatları veçhile, Tahmis-i Aşar usulünün, esas 
itibariyle muhafazasına taraftarız. Yalnız, bedalat-ı 
Tahmisiyyeyi tadil etmek için, lazım gelen tetkikatı 
icra edeceğiz. Geçende bu mesele Meclis-i Vükelada 
da mevzubahis olmuş ve bir karara iktiran etmiş
tir. 

TRAYAN NALI EFENDİ (Manastır) — Sela
nik Merkez Kazasında el'an tatbik olunmaktadır. 
Yalnız Manastır'dan kaldırıldı bu sene; neden dola
yı? Bu sene Manastır da tahmis olacak mı? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, bu 
sene Manastır'da tahmis usulü tatbik olunmayacak
tır. Dahiliye Nazırı da bu usulün tatbikinde musir
dir. Fakat kendisine dedim ki, her ne nokta-i na
zardan olursa olsun, Manastır Vilayetinin Merkez 
Kazasında bu sene Tahmis usulünün icrasında adem-i 
imkân-ı maddî mevcuttur. Maddeten Aşar ihale za
manı hulul ettikten sonra ihale suretini kaldırıp da 
yerine Tahmis usulünü vazetmek, memurları tayin 
eylemek, onları kuraya göndermek maddeten müm
kün değildir. Bu ciheti Dahiliye Nazırına arz ettik. 
Kendileri, iltizam ettiği halde, Tahmis usulünün ge
lecek seneye kalmasına razı oldu. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Gele
cek sene için vad-eder misiniz? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Evet, ge
lecek sene için vadederiz. Rica ederim, Maliye bütçe
sinin heyet-i umumiyyesini kabul ederek, maddelerin 
müzakeresine, müfredatın müzakeresine geçelim. Bu 
esas şeyler varidat bütçesinde yine gelecek. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Genç) — Fakat 
bu tatbikatı Anadolu'nun içerlerinde tatbik etmiyor
sunuz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Nasıl tat
bik etmiyorsunuz? İşte Trabzon, Samsun, Halep, Şam, 
Beyrut, gelecek sene de Van'da yahut Bitlis'te ya
parız. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Genç) — Bu sıra 
ile Van'a, Bitlis'e yirmi sene sonra gelecek. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Gelmez 
efendim; bu, yirmi sene sürmez; fakat bu, ahaliye 
fayda verecek bir şey değil. Bu ahali, Aşardan do
layı fevkalade sıkıldıkları gibi, arazinin tahrir olun
mamasından sıkılmaktadırlar. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Genç) — Birçok 
arazi bilirim ki, otuzbeş bin kuruş etmezken, elli bin 
kuruş muharrerdir. 

REİS — Efendim, tedrici surette Memalik-i Os-
maniyyenin her tarafında yapılacak, her Vilâyet Me
busu, kendi Vilâyeti için talep ettiği surette, hepsi 
birden başlanmak lazım gelir ki, bunun da kaabil 
olmadığı söylendi. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Peki efen
dim, gelecek sene oraya da yaparız; fakat tahrir-i 
arazi yapmıyoruz, 

MEHMET EMİN EFENDİ (Genç) — Bendeniz 
tahrir-i araziyi talep ediyorum. 

HAKKI BEY (İsparta) — Efendim, Zöhrap Efen
di Hazretleri, kanunların nizamların Hükümet ağziy-
le yazılan şeylerin sade yazılmasını arzu ettiler. Nazır 
Beyefendi cevap verdiler. Bu, doğrudan doğruya Hü
kümetin vazifesi değildir dediler. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Ben, zan
nederim dedim. 

HAKKI BEY (İsparta) — İkisi de haklıdır efen
dim. Bu fikri dermeyan eden de, mukabele eden de 
ödeştiler. Fakat bize ait bir cihet kaldı. Bendeniz ha
tırda kalmak üzere söylüyorum. Zöhrap Efendinin 
teklifleri esasen gayet mühim ve memleket için fay
dalıdır. Yalnız zamanının tayininde, intihabında ace
le var, biraz bekleseler. Nazır Beyefendi Hazretleri, 
pek doğru söylediler. Bu, Hükümete müteveccih bir 
şey değildir; fakat bunda bizim Hükümetten isteye
ceğimiz bir şey vardır. Bendeniz o zandayım. Yalnız 
Meclisin şimdiki zamanı müsait değildir zannederim. 
Bundan sonraki içtimada Zöhrap Efendi Hazretleriyle 
birleşerek bu babda esaslı teferruatlı bir teklif der
meyan edeceğim. Şimdiden istirham edeceğim ki, 
hatırda tutulsun efendim. Memleketin hayatına taal
luk eder. 
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REİS — Efendim, sual soranlar sordular. Nazır 
Beyefendi de cevabını verdiler. 

O halde, Maliye bütçesinin müzakerat-ı umumiy-
yesi icra edildi. Kâfi görenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Fasıllara geçildi. 

Yalnız müsaade buyurun efendim. İki takrir var. 
Takrirlerden birisi Bedri Bey tarafından veriliyor ve 
onda Aşar İdarelerinin, teşkilâtının lüzumsuzluğuna 
kaani olduğundan tehirine karar verilmesini teklif 
ediyor Bu ilk defa böyle bir teklif vuku buluyor. Onun 
için böyle teklifler hakkında ne gibi hareket edilme
sine dair Meclis-i Âlinin nazar-ı dikkatini celbederim. 
Bütçe müzakeresinde Nizamnameye ve kanuna mer
but olan teşkilâtların böyle takrir ile lağvı teklif edil
mesine muvafakat edileceğini, o teşkilâtın lüzumuna 
kaani olmayan âza varsa, bu teşkilâtın fasılları gel
diği zamanda ve masarifi geldiğinde fasılda o masa
rifin tenzilini teklif edebilir. Yine Meclis'i Mebusan 
şifrelerin, rakamların tenzili bu suretle teklif edilir. 
Yoksa takrir suretiyle teşkilât lâğvolunmaz. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) — 
Efendiler, demin arz ettiğim gibi, Aşar Teşkilâtı Vi
lâyetlerde yapılmıyor. Vilâyetlerde yapılan Varidat 
teşkilâtıdır. Bu teşkilâtın da icra edilmesi mühim bir 
tahsisat ita olunmak suretiyle Meclis-i Mebusanın ka
rar ve tasdikine iktiran etmiş ve geçen sene tasdike 
iktiran eden bir karar mucibince yapılan teşkilâtı 
bu sene bozacak olursak, o halde hiçbir iş görmek 
mümkün olmaz. 

REİS — Binaenaleyh efendim, bendeniz şimdi 
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rum. Yalnız o takriri veren zat, bunun lüzumsuzluğu
na kaani ise, fasıllar geldiğinde faslın yekûnundan 
o masarifin tenziline teklif edebilirler. 

Diğer bir takrir daha var, o da Zöhrap Efendinin 
takriridir, onu okusunlar. 

Meclisi Mebusan Riyasetine 
Her nevi vergi rüsum hakkında mevki-i tatbika 

vaz'olunacak olan kavanin-i cedide ve her türlü tadi-
lât-ı kanuniyye ve Nizamat-ı sairenin mâna ve mef
humu alâkadaranı tarafından anlaşılmak ve ona tev-
fik-i harekete imkân hâsıl olmak için bunların açık 
bir lisanla tarif ve indelhâce elsine-i mahalliyyeye 
tercüme edilerek neşrolunmasının usul ittihaz olunma
sını teklif ederim. 

İstanbul Mebusu 
Zöhrap 

REİS — Nazır Beyefendi, bu takrir hakkında bir 
şey söyleyecek misiniz? 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) -
Hayır Efendim, bunlar sırf idarî şeylerdir. Zannede
rim Meciis-i Mebusanca karar altına alınacak şeyler 
değildir. 

KİRKOR ZÖHRAP EFENDİ (İstanbul) — Ben
deniz muhterem arkadaşlarıma diyebilirim ki, bu usul 
İngiltere gibi seviyyesi yüksek bir memlekette de ca
ridir. Eğer bizdeki seviyye ve lisan hususundaki ihti
lâflarımız nazar-ı dikkate alınırsa, onun ehemmiy-
yet-i külliyyesi anlaşılır. Ben öyle zannedij'orum ki, 
bu halkın hukukuna hizmet etmekten ziyade, Hükü
metin varidatını vakt-u zaman iyle istihsal etmesine 
daha ziyade medar olacaktır. Bu, bir azim teshilâttır, 
bu bir temenniden ibarettir. 

REİS — Efendim, teklifi nazar-ı dikkate alınmak 
üzere reye koyacağını. Nazar-ı dikkate alındığında 
Zöhrap Efendinin fikrine bu Meclis de iştirak etmiş 
olacak. Binaenaleyh, takriri nazar-ı dikkate alanlar 
ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyyet yok. 

Fasılları okutuyorum : 

Elliikinci Fasıl 
Birinci Kısım - İdare-i Umumiyye 

Birinci Bab - İdare-i Mcclisiyye 
Nezaret ve Memurin maaşatı : 
1. Nazır ve Müsteşar 270.000 
2. Devair Müdürleri ve Ahlâmı 7.149.400 
3. Müstahdemin-i Müteferrika 470.028 
Elliikinci Faslın Yekûnu : 7.889.428 

SÜLEYMAN SUDI EFENDİ (Beyazıt) — Efen
diler, netice itibariyle makam başka, memuriyet başka 
olduğu halde, şehrî 7 500 kuruş maaşla Nazır maaşı 
bir kalem olarak bütçeye ithâl olunmuştur. Dahiliye 
ve Hariciye Müsteşarları müstesna olmak üzere Ma
liye ve sair Nezaret Müsteşarlarının maaşının beşbin 
kumşa tenzilini teklif ediyorum. 

AHMET EFENDİ (Bursa) — Fasla ait söz söyle
yeceğim. 

REİS — Fasla ait zam veya tenzil hakkında tek
lifiniz varsa, bunun için takrir verirsiniz. Yoksa, her 
fasılda yine müzakere-i umumiyye kesredilecek olur
sa, zannederim, böyle bir iki ayda bile bitiremeyiz. 
Demin Meclîsçe kabul olunan usul budur. Biraz ev
vel heyeti umumiyye hakkında onbeş kişi söz söyledi. 

AHMET EFENDİ (Bursa) — Bu fasılda Müstah
demin-i Müteferrika deniliyor, bunların adedi malûm 
değil. Bu rakam yekûnu, bir aded-i malûma mı tevdi 
edilecek, yoksa Nezaret, bu para ile istediği kadar 
memur mu istihdam edecek? Meselâ, on memur di
yorlar, ona karşı bir para koyuyorlar. Sonra sekiz 
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memur alıyorlar, diğer iki kişinin maaşını onlara 
zammediyorlar. Bu caiz midir? Böyle şeyler her dai
rede oluyor. Bunların vâki olmamasını arz ediyorum. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Bu 
memuriyetler başka olduğu halde, yeknazarda göze 
çarpmamak için bir kalem olarak bütçeye dahil edil
mesindeki hikmet nedir? Ayrı ayrı dahil edilmiş olsa 
anlaşılır. 

REİS — Efendim, idare-i kelâm ederken lütfen 
karşınızdakinin haysiyetini de nazar-ı itibara alın. 
Usule itiraz edebilirsiniz, göze çarpmamak, kapamak 
gibi bir tâbir istimali ka'tiyyen doğru değildir. Tef
rik için, «bunun maaşı kaç kuruştur?» deyiniz. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Mak
sat da odur. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Maksat odur dediler, kendilerine o söyledikleri tâbiri 
iade edeceğim. Sudi Efendi! Maksat o değildir. Çün
kü, bütün Maliye Müsteşarlarının 7.500 kuruş maaş 
aldığı malûmdur ve hiçbir zaman Maliye Nezareti 
Müsteşarlığı gibi mühim bir mevkide 7.500 kuruşla 
hizmet ifa edilmez. Sudi Efendi, biz hiçbir vakitte 
Meclisin enzâr-ı dikkatinden bir şeyi saklamağa ha
cet görmeyiz. 

REİS — Beyazıt Mebusu Süleyman Sudi Efendi
nin takririni okutuyorum. 

Meclisi Mebusan Riyaseti Celilesine 
Maliye Müsteşarı maaşının 5.000 kuruşa tenzilini 

teklif ederim. 
23 Haziran, sene 1328 

Beyazıt Mebusu 
o u ı c y ı ı ı a ı ı u u u ı 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkmaz) Kabul edilmedi efendim. 

O halde faslı reye koyuyorum. Elliikinci faslın 
yekûnunu kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul edildi. 

Elliüçüncü Fasıl 
İl. Aza 885.600 
2. Ketebe 110.400 
Elliüçüncü faslın yekûnu : 996.000 
AHMET EFENDİ (Bursa) — Reis Bey, sözüme 

cevap verilmedi. Para aded-i malûm üzerine taksim 
olunuyor? 

REİS — O fasıl geçti. 
AHMET EFENDİ (Devamla) — Bunu anlamak 

isterim. 
MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 

Memurinin adedi ve maaşatı mukayyetdir. İstediğimiz 
kadar memur alamayız. 

AHMET EFENDİ (Devamla) — Birçok Nezaret
lerde, işitiyoruz ki.. • . 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Konulan maaşat, kamilen tesviye edilmektedir ve me
murlar da mevcuttur. Birçok dairelerde işittiğiniz ne
dir? 

AHMET EFENDİ (Devamla) — Meselâ on me
mur için para konuluyor sonra sekiz memur istihdam 
ediyorlar ve diğer iki memurun maaşatmı o sekiz me
mura zammediyorlar. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Onu bilmiyorum. Bakınız, zâtı âlinize arz edeyim. 
Bendeniz Maliye Nezaretinde iken, Nezaretlerden bu 
yolda ne kadar müracaatlar vuku buimuş ise hepsini 
reddetmişimdir. Memurinin adedi muayyen olduğu 
halde adetten tasarruf edipte onu diğer memurlara 
zammetmeye, diğer Nazırların selâhiyyeti yoktur ve 
ben böyle bir şey yapmam. 

AHMET EFENDİ (Devamla) — Sizin Nezareti
nize ait Rüsumat Dairesinde öyle olduğunu size birkaç 
kimselerle ispat edebilirim. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Rüsumat Dairesine gelince, orasının da, benim Neza
retime ait olmakla beraber, şurasını da arz edeyim ki, 
Rüsumat Dairesinin İrade-i Seniyyeye iktiran etmiş 
olan nizamnamesi mucibince bir hadde kadar bâzı 
maaşlar için, İdarenin, zammiyyat icrasına selâhiyet-i 
tâmmesi vardır. Ondan mâdâ, Rüsumat İdaresinde 
memurinin bir kadrosu vardır. Memurinin iki üç se
nede bir terakkiye mazhar olacakları tâyin edilmiş ve 
o suretle hareket olunmuştu. Rüsumat İdaresinin bil
hassa İdarede bulunan Müşavir Mösyö Kravford'un 
himmetiyle Rüsumat İdaresinde yolsuz ve kanunsuz 
bir hareket vuku bulacağını katiyyen zannetmem, 
eğer böyle bir muamele mevcut olup ta bana gösterir
seniz, ben de lâzım olan muameleyi yapacağımı size 
vâdederim. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Şimdi 
Nazır Bey, nizamname ile maaş tahsis olunduğunu 
söylüyorlar. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Anlama
dınız, telâş etmeyiniz. Nizamname ile böyle şeyler olur 
demiyorum, parayı yine kanun ile veriyoruz. Eğer Rü
sumat bütçesinde geçen seneden ikibiri Lira fazla bir 
para görürseniz onun esbabını soracaksınız. «Geçen 
sene bu kadar maaş verilirken bu sene 22 bin lira ne
den veriliyor?» diyeceksiniz. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Bizim 
müfredat diye çalışıp çabaladığımız bu değirmi ya? 
Garazımız hepsini anlamaktı. 
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MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Memurla
rın maaşatı malûmdur efendim. 

ZEYNEL AB i DİN EFENDİ (Konya) — Nizam
name ile nasıl bir maaş tayin edilebilir? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Üç sene
de bir defa terakkiye mazhar olacaktır diye bir ni
zamname yapılmıştır. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Nazır 
Beyefendi, zatıalinize bir şey arz edeceğim. Malumu-
alinizdir ki bütçenin müfredatı olsa idi, bu kadar tas-
diat yapılmayacaktı. Şimdi Varidat Müdürünün maa
şı artmış mıdır yoksa hali sabıkını muhafaza ediyor 
mu? Lütfen izah ediniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Varidat 
Müdürünün maaşı 5 000 kuruştur, şimdi de böyle
dir, hali sabıkı da böyle idi. Benim zamanımda da 
öyledir. Altıbin olmasına bir sebep yoktur. (Gürültü) 

REİS — Sual ve cevap bitmiyor. Söz alıp ta söy
leyiniz. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Nazır 
Bey buyuruyorlar ki, Encümene gidin de anlayın. Hal
buki kendisi Mazbata Muharriri iken, müfredat la
zımdır diye ısrar etmişti, her halde bütçeye müfredat 
lazımdır. 

REİS — Efendiler, rica ederim, zannediyorum ki 
bu suretle bütçenin müzakeresini iki ayda bile bitire
meyiz. Deminden de arz ettim, evvelce takrir vererek 
bir karar ittihaz ettiniz, müfredat talep edilirse irae 
edilsin dediniz. 

Şimdi o takririn, usulüne muvafık olup olmadığı
nı mevzuubahs etmek doğru değildir. Müfredat talep 
edilince kâtipler okuyacaklar, fakat müzakereyi fcü-
şad etmeden evvel Heyeti Al iyeye arz ettim ki her 
bütçenin müzakeresinden evvel, o bütçeye ait müza
kere! umumiye cereyan eder. Bundan maksat, tabiî, 
ihtiva ettiiğ fasıllar hakkında her mebus halledeme
diği müşkiîatı ve sormak istediği hususatı Encümen
den ve saireden sorar. Islah ve tadile ait olan hususatı 
izah eder. Bu hususta bir müzakerei umumiye açılır, 
cevap verilir. Fasıllara gelindiği zaman yalnız tenzil 
ve zam teklifleri vaki olur ve bu teklifler müzakere 
edilir. 

Binaenaleyh bu cihete Heyeti Aliyenizin nazarı 
dikkatinizi ceibederim. Zaten saat birde içtima ediyo
ruz. Süleyman Sudi Efendi, bilhassa zatıalinizin dinle
menizi rica ediyorum. Bugün saat birden, yarın saat 
bire kadar Mebusanı Kiramın tetkikata vakitleri var
dır. Fasıllar derununda sual ve istizah edecekleri hu
susatı not ederler. 

Müzakerei umumiye küşadında herkes bu notlar 
üzerine sorar. Bunda biraz zahmet var ama, bütçeyi 
müzakere ederken, her fasılda böyle müteaddit sual
ler ile tehiri müzakereye mahal kalmaz. Biraz zah
met ihtiyarı ile her biriniz not edersiniz, müzakerei 
umumiye küşadında suallerinizi sorarsınız, müzakere 
bittikten sonra herkes efkârında ısrar ediyorsa zam 
veya tenzil teklifi yapar. 

Binaenaleyh, Heyeti Aliyeye rica edeceğim ki hiç 
olmazsa diğer bütçelerde olsun böyle müzakereye de
vam edelim. Eğer bu suretle herkes, her fasıl hak
kında sual ve istizah yaparsa, zannederim ki "bütçe
nin müzakeresini üç ayda ikmal edemeyeceğiz. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Reis Bey, 
usulü müzakere hakkında söz isterim. Şimdi, bütçe, 
fasıl fasıl müzakere olunacak, merbut cetveller ise 
madde be madde müzakere olunacak. Bu, Kanunu 
Esaside sarih; yalnız heyeti umumiyesi müzakere olu
nacağına dair bir kayıt yok. Fasıl fasıl müzakere olu
nacak. 

Şimdi biz Heyeti Umumiye müzakeresinden vaz
geçtik. Şimdi orada kestirme bir yol bulup ta takrir
ler verilip fasıllar da müzakere olunmaksızın kısa 
kesilmek istenirse, bu bütçenin heyeti umumiyesini 
okuyalım, geçip gidelim. Bu, Kanunu Esasiye muga
yirdir. 

REİS — Zaten bütçenin usulü müzakeresine dair 
bizim nizamnamemizde sarahat yok. Kanunu Esasi
deki bütçenin fasıl fasıl reye konulması meselesi, pren
sip, bir esastır. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Bura
da müzakere deniliyor efendim. 

REİS — Müzakere, reye konmak demektir. Ma
demki müzakere olunacak, badelmüzakere reye ko
nulur. Bendeniz müzakereyi men etmiyorum, müza
kereyi şu usulü muntazama dairesinde cereyan ettir
mek istiyorum. Ve başka yerlerde cereyan eden usul 
de budur. Nazır Beyefendi de benim kadar bilirler. 
Eğer bütçenin müzakeresi, başka yerlerde, başka tür
lü cereyan ediyorsa, bizde de o suretle yapılmasını 
teklif buyursunlar. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Reis 
Bey, bizdeki teamül nasıldır? 

REİS — Bizdeki teamülü bilmiyorum efendim. 
MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Dört 

senedir böyle cereyan ediyor. 
REİS — Dört senedir böyle oluyor diye hiçbir 

yerde cereyan etmeyen yanlış teamülleri devam etti
recek olursak, bizim mesaimiz de, geçen Meclisin 
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mesaisi kadar müsmir olur. Binaenaleyh, 53 üncü 
faslı geçiyorum. 

Abidin Efendi, müzakereyi men etmiyorum. Mü
zakere, usulü dairesinde cereyan eder. Kanunu Esa
sinin «bütçe fasıl fasıl müzakere edilir» demesi bir 
prensiptir. Binaenaleyh, zannediyorum ki bu hususta 
hatalı değilim, mamafih nasıl arzu ederseniz öyle ya
parız. Yalnız, müzakerenin, usul ve nizamına muva
fık olarak her yerde cereyan eden bir şekli munta-
zamda cereyanını temin etmek için bazı mütalaat der-
meyan ediyorum. 

İBRAHİM EFENDİ (İpek) — Rüfekayı kiramın 
ekseriyetini yeni gördüğümden dolayı, bilhassa onlara 
karşı birkaç söz söylemek istiyorum. Bizde bütçe mü
zakeresinde teamül, açığı tezyit etmektir. İptida, Hü
seyin Hilmi Paşa Sadarette iken, bize bir bütçe gön
dermişlerdi. Bütçenin açığı 2,5 milyon lira iken maat
teessüf, bizdeki teamül mucibince hükümetin teklifi
nin bir, yahut iki misli fazla olarak semahaten bizim 
burada zam yaparlar. İşte, şimdiye kadar yaptığımız 
o istikrazat hep bizim arkadaşlarımızın semahatıdır. 

REİS — İbrahim Efendi, 53 üncü fasla dair söz 
söyleyiniz rica ederim. Müzakerei umumiyeyi iade 
etmeyin. 

İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Efendim, ben 
yeni arkadaşlara bizdeki teamülü anlatacağım. Bizde 
teamül, hükümetin teklif etmediği zamalmi teklif et
mektir. Burada katiyyen tenkisat yoktur. Kaldı ki be
nim nazarımda bir milletin mevcudiyeti, maliyesinin 
mevcudiyetiyle kaimdir. Emin olunuz ki bir milletin 
maliyesi muntazam olmazsa ne kadar satvet, ne ka
dar şevket, ne kadar gayreti olursa olsun o millet için 
saadet olamaz. 

REİS — Rica ederim sadede geliniz, 53 üncü 
fasla dair söyleyiniz. 

İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Biz buraya 
bütçeden başka bir şey için gelmedik, işimiz yalnız 
budur. (Gürültü) İhtar değil, isterseniz beni buradan 
dışarı atarsanız, giderim; fakat bütçe için söz söyle
yeceğim. Bendeniz para verilmemesi taraftarı deği
lim, fakat ehline, mahalline verilmedi. Şimdi Maliye 
Nazırı Beyefendi Hazretlerinden sual ederim. Müfet
tişlere 1 milyon kuruş veriyorsunuz, şimdiye kadar 
neticei teftişlerinde acaba kaç tane hırsızı meydana 
çıkardılar? («O fasıl daha gelmedi» sadaları» 

REİS — Müfettişler 54 üncü fasıldadır. Bu fasıl, 
Maliye Komisyonuna aittir. 

İBRAHİM EFENDİ (Devamla) — Bu fasılda 
Maliye Komisyonu varsa, onu söylesinler : Ne iş gö

rüyorlar ve ne maaş alıyorlar? (Gürültü) Bunlar ne 
yaptılar? Bunların evvelce maaşları var mıdır? İki 
maaş mı, yoksa bir maaş mı alıyorlar. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— İbrahim Efendi! Maliye Komisyonunun vazifesini 
ve azalarının kimlerden mürekkep oldulunu sordular. 
Bunu zannederim ki İbrahim Efendi en ziyade bilme
si lazım gelir. Maliye Komisyonu dört seneden beri 
mevcut ve bütçede bunların tahsisatı da dört seneden 
beri mukayyettir. 

TRAYAN NALİ EFENDİ (Manastır) — Kendi
si de Bütçe Komisyonunda bulundu. 

MEHMET GALİP BEY (Devamla) — Maliye 
Komisyonu Maliye Nezaretinde teşkil ve tanzimi ka-
vanin hususunda son derece himmet ve gayreti sebk 
eden bir komisyondur ve orada bulunan gerek Os
manlı ve gerek ecnebi azalara cidden müteşekkiriz. 
Buradaki azayı ecnebiye, Rumeli Vilayatı Selasetinde 
ifayı hizmet etmişler ve ora ahvali maliyesine kesbi 
vukuf ve ıttıla kesbeylemişler ve oradaki tecrübele
rinden de iki üç seneden beri bihakkın istifade edil
miştir. Onların beraberinde bulunan azayı Osmaniye 
de haizi vukuf ve salahiyetli kimselerden ibarettir. 
Bendeniz Maliye Nezaretinde bulundulum iki sene 
zarfında ve büyün de bu zevatın himmetlerinden pek 
çok istifade ettim ve yapmış oldulumuz kavanini on
lar pek çok tetkikat ve tetebbuat neticesi olarak ih-
zah etmişlerdir. Kendileri de bunu teslim ederler zan
nederim. Heyeti Teftişiyeyi de faslı mahsusunda arz 
ederim. 

REİS — 53 üncü faslı kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olund u. c ı c ı ı u u ı ı . 

Ellidördüncü Fasıl 
Heyeti Teftişiye : 
1. Müfettişi umumî 215 460 
2. Müfettiş ve muavinler 1 602 000 
3. Ketebe 102 000 

Ellidördüncü faslın yekûnu 1 919 460 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ma
liye müfettiş ve muavinleri hakkında bazı mütalaatta 
bulunmak istiyorum. Halepte üç müfettiş vardır. 
'Bu üç müfettiş, tahsildarların hesabatını birkaç defa 
tetkik neticesinde bir ihtilasları tebeyyün etmediği 
halde, muahharan bunlar, 1200 kusur Lirayı ihtilas 
ederek kaçarlar. Kaçtıktan sonra Maliye Müfettiş
leri! hesabata bakarlar, ihtilas ettikleri anlaşılır. Bun
ları Humus'ta tutarlar. Merkez-i Vilâyete getirirler, 
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yine orada memûrîn-i Mâliyyenin eheınmitet verme
meleri üzerine salıverirler. Bunlar tekrar kaçarlar, 
ikinci defa Beyrut Vilâyetinde tutarlar. Tekrar mah-
fuzen Halep'e getirirler. Şimdi, üç Maliye Müfettişi 
bir Meolis-i Vilâyette bulunduğu hailde üç tahsilda
rın böyle bir meblağ-ı azîmi ihtilas ederek kaçmala
rı, bu Maliye Müfettişlerinin adem-i vücutlarını, ya
ni vücutlarının lüzumu olmadığını gösteriyor. Bu
nun için müfettişlerin lağvını veyahut muktedir, va
zifeşinas, bihakkın müdekkik müfettişler tayinini 
teklif ederim. 

HALİT EL-BERAZt EFENDİ (Hama) — Bira
derimiz Baha Bey, müfettişlerle muavinlerinin adem-i 
lüzumundan bahsettiler. Bilakis vücutları elzemdir 
diyorum; fakat Nazır beyin nazar-ı dikkatlerini cel-
bedecek bir şey söyleyeceğim. Malûm-u âlînizdir ki 
irtikap yalnız rüşvet almaktan ibaret değildir. İsti
kametle beraber müstakim-ül'- ahlâk vel'etvâr bu
lunmak elzemdir. Maatteessüf Maliye Müfettişle
rinden bazısı-ki, bittabi hepsine teşmil edemem- ara
larında muhterem zevat vardır, bu hasâilden azade
dirler. Gittikleri mahallerde işret ve sefâhatla meş
gul oluyorlar. İçlerinden birisi birtakım halatta bu
lunuyor ki, Heyete-i Aliyyeniz huzurunda sarâha-
tan söylemekten haya ederim. Maazâlik, şimdilik 
bu husus hakkında yalnız Nazır Beyin nazar-ı dik
katlerini celbederim ve isterlerse kendilerine şifahen 
söylerim. 

'MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Maliye Müfettişleri Hükümet-i Sen i y ye ile müştere-
külmenfaa olan şirketlerin hesâbâtını tetkik edip et
mediklerini Nazır Beyefendiden sorarım. Yani bu 
hususta vazifedar mıdırlar, yoksa değil midirler? 
Reji Şirketi, Şimendifer Şirketlerini ve Düyûn-u 
Umûm i yy e İdarelerini teftiş ediyorlar mı, etmiyor
lar mı, buralarını anlamak isterim. Bu da vazifeleri 
dahilinde midir, değil midir? 

SERVET BEY (Trabzon) - - Bendeniz de Mü
fettişler hakkında söyleyeceğim. Sözlerimin Ellise-
kizİnci Faslın 4 üncü maddesi ile Ellidokuzuncu Fas
lın 2 indi maddesine alâkası vardır. Onun için Nazır 
Beyefendinin nazar-ı dikkatini celbediyorum. Bizde 
yalnız Maliye •Nezaretindeki' müfettişler sair Devair 
müfettişlerinden fazla bir hakka maliktirler. Hele 
Maarif Nezâreti nazar-ı dikkate alınınca, bu hak, 
Maliye Nezaretinde tezâuf ediyor. 

Zira Maarif Nezaretinin müfettişleri ne harcırah 
alırlar, ne de yevmiye alırlar. Maaşlarını sarfederek 
vazife-i teftişiyyelerini ifa ederler. Halbuki sair Ne

zaretlerin müfettişleri harcırah alıyorlar. Meselâ 
Maliye Nezaretinin müfettişleri hem harcırah alır
lar, hem de yevmiye alırlar. Bendeniz Maliye Nezare
tine intihap edilen müfettişlerin vukuf-u ilmîlerine 
itiraz etmeyeceğim. Çünkü o müfettişlerin nasd in
tihap edüdiklerini pek âlâ biliyorum. Hakikaten iyi 
bir imtihan geçiriyorlar. Bu memuriyete malûmat 
ve ev&af-ı lâzİmeyi hâiz adamlar İntihap ediliyorlar, 
onu da takdir ediyorum. 

Bence maaşlar çok değildir, hadd-i lâyıkmdadır, 
az da değildir. Bizde harcırahlar bir menfaat temin 
edemezler. Hele küçük memurlar, meselâ maaşı bin 
kuruştan dûn olan memurlar, aldıkları harcırahtan 
kati yyen istifade edemezler. Aldıkları harcırahlar
la kendilerine ancak ekmek tedarik edebilirler. Ka-
tüyyen başka bir şey tedarik edemezler. Fakat maaşı 
yükseldikçe harcırahı da o nisbette yükseldiği için 
maaşı yüksek olan memurların harcırahlarından ken
di yanlarına para da kalır. 

Bunun için size bir miisal arz edeyim. Bugün 
maaşı 3.500 kuruş olan bir memurun, buradan Sam
suna kadar alacağı harcırah o harcırahın mânâsı 
itimariyle yapacağı masrafın üç ve belki beş mislidir. 
Çünkü 3.500 kuruş maaş alan bir memur, buradan 
uçup gidemez; tayyare ile de gitmez. O, iyi vapurun 
en iyî kamarasıyla gider. Belki o kamaranın yemek
li kısmıyla gider. Vereceği para nihayeti dört Lira
dır. Halbuki alacağı harcırah belki 12 Lira tutar. 

Onun için bendeniz Maliye müfettişlerinin har
cırahlarına itiraz etmeyeceğim; fakat yevmiyelerine 
itiraz edeceğim. Nazır Beyefendi ya harcırahlarını 
veyahut yevmiyelerini tenzil etsin, yahut bendenizi 
ikna etsinler; ikisinin de lüzumuna kani olarak ben 
de elimi kaldırayım. 

MUHİTTİN EFENDİ (Niğde) — Efendim, 
bendeniz de Maliye Müfettişlerine verilen maaş nis-
betinde kendilerinden fayda görüldüğüne kail olan
lardan değilim. Zira memûrîn-i Mallyyeden vazife
sini suiistimal edenler gerekse emvâl-i maliyyeyi ih
tilas edenlerin yüzde doksanbeşi, ahalinin vuku bu
lan ihbarı ve telgrafla vuku bulan ısrarları üzerine 
taayyün ediyor. Şimdi biz, bu kadar Maliye müfet
tişlerini tayin ettik, kendilerine bol bol maaşlar, har
cırahlar tahsis ettik, ahali yine bakıyor kî, emval-i 
Devlet mahvoluyor, pâymâl oluyor. Maliyeye müra
caat ediliyor fayda çıkmıyor. Sonra, Mutasarrıf ve 
Kaymakam tahkikat-ı arnika icra ediyor. Emvâl-i 
Devletin heder edildiğini kanunen ve delâil-i muk-
nia, evrâk-ı sübûti'yye ile ispat ediyor. 
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IBunun üzerine azlediliyor. Bunları, demek, ke-
mâfissâbik, ahali ihbar edecek, Hükümeti tasdi ede
cek, telgraf harcını verecek, emvâl-i Devletin muha
fazasını kendi üzerine farzedecek. Bu halde neden 
dolayı müfettişe maaş veriliyor? Hattâ bendeniz mü
fettişin birisine müracaat ettim; fakat müfettiş in
sanlarla görüşmek istemiyor. Çünkü, mûcib-i tahkik 
bir keyfiyet görülürse haber verileceğinden korku
yor. 

O halde, Maliye Nâzın 1324 senesinden evvelki 
seneler hakkında katiyyen tahkikat icra etmem, bu 
benim vazifemin haric'indedir... Pekâlâ Reis Beye
fendi! Bütçenin varidat kısmı şu kadar milyon kuruş 
kabardı diye iftihar olunuyor; acaba 1324 senesi ga
yesine kadar emvâl-i umûmiyyenin bakayası, bu te-
zâyüd-ü varidata delâlet etmiyor mu? Ediyor. Bu 
cihetle iftihar olunuyor da neden dolayı tahkikata 
bakmıyor. İşte ismini de tasrih ediyorum ki bu zat 
İskender Efendi namında bir müfettiştir. Eğer iş 
böyle fese bunların minkülilvüeûh kayıtlarının terkini 
ile bunların maaşlarından istifade edilmesini temenni 
ederim. 

İBRAHİM EFENDİ (İpek) — İşte benim sualim 
de bu idi. Ya adamakıllı müfettiş tayin etsinler, ve
yahut bu müfettişleri büsbütün lağvetsinler. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Müfettişlerin yap
tığı işlerden şimdiye kadar ne semere hasıl oldu? 
Bizim memlekette bir vukuat oldu, tahkikat icra 
edildi, evrakı geldi, o evraka Nezaret inanmadı, 
bir kat daha tahkikat icra etti. Mademki, müfettişin 
tahkikatına inanılmayacaktır, o halde arkadaşımı
zın buyurduğu gibi bu parayı buradan tayyedelim. 
Zira bu, 19 bin Lira tutuyor; az para değildir. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) 
— Heyet-i Teftîşiyye faslında söz söyleyen Âzâ-yı 
kiramın cümlesi müfettişi erin ya lüzumsuzluğundan 
veyahut iş görmediklerinden veya fazla maaş ve har
cırah aldığından bahsettiler. Bendeniz bu söylenen 
şeylerin büsbütün makûsu olan bir mütalaada bulu
nacağım. Maliye Nezaretindeki Hey'et-i Tefrîşiyye, 
biıkaç kere bu Medlis huzurunda arz etmekle müfte-
hlr olduğum gibi, memleketimizde teşekkül eden ve 
numune ittihaz olunmaya lâyık olan Hey'et-i Teftî-
şiyyenîn biri ve belki de birincisidir. («Pey doğru» 
sadalan) Bu Hey'et-i Teftîşiyye... 

MUHİTTİN EFENDİ (Niğde) — Bunlar, kul
lanılmayan en iyi silahtır. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Gördü
ğünüz küçük bir vakayı tamim edip de bir kişinin 

kusurundan bütün bir heyet-i umûmiyyenin kusurunu 
istidlal etmiş olursunuz, zannederim ki doğru bir şey 
olmaz. Maliye Heyet-i Teftişiyyesinin evvelâ intiha
bı, saniyen tahsili, sailsen terfi ve terâkkisi, rabian 
inzibatı, hepsi tanzim ve müesses kavanine rnübteni-
dir. Bunun haricinde bir şey yapılmaz ve yapılma
mıştır ve ileride de yapılmayacaktır. Heyet-i Tefti-
şiyyeye dahil olabilmek için evvelâ Memalik-i Os-
maniyye Mekâtib-i Âliyesinde ikmal-i tahsil etmiş 
olmak... 

EŞREF BEY (İsparta) — Beyefendi, biz buna 
itiraz etmiyoruz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Ben izah 
edeyim. Ona da itiraz edenler oldu. 

REİS — Hepinizin sözlerine birden cevap veri
yor. Onun için sabredip anlarsınız. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) - - Mema
lik-i Osmaniyye Mekâtib-i Âliyesinde ikmal-i tahsil 
edenler arasından intihap olunurlar. Bunlar arasın
da bir müsabaka imtihanı icra olunuyor ve çok de
fa vâki oluyor ki, 60 ilâ 70 talip meyanından ancak 
7 ilâ 8 kişi intihap edilir ki, bu da intihaptaki dik
katin, itinanın derecesini size göstermek için kifayet 
eder zannederim. Bu suretle intihap olunan 8 ilâ 
10 memur Avrupa'ya izam olunuyor. 

Doğrudan doğruya Fransız müfettişleriyle, Fransa 
Devletinin Devair-i resmiyyesini bir sene tamamen 
teftiş ederler. Onlar tarafından istihkakları tayin ve 
iktidarları tasdik edildikten ve doğrudan doğruya bir 
Daire-i Maliyyeyi teftiş edip de rapor vermeye ikti
darları teslim ve tasdik olunduktan sonra buraya el
lerindeki notlariyle gelirler. 

Burada yine müfettişler maiyyetinde müfettiş mu
avinliği ile istihdam edilirler. - ki bazılarının üç mü
fettiş mevcuttur dedikleri ondan neş'et ediyor - Ser-
müfettişlerin maiyyetinde veyahut birinci derecedeki 
müfettişler maiyyetinde tecrübe, meleke ve mümare-
se görmek" üzere gönderilmiş kimselerdir - İktidarları 
tasdik edildikten soma müfettişliğe geçerler ve Ma
liye Müfettişi unvanını taşımaya başlarlar. 

Bunların intihapları böyle mükemmel bir usule 
tabi olduğu ve bu usul haricinde bir muamele bu
güne kadar hiçbir fert hakkında yapılmadığı gibi, 
terfileri ve terakkileri de, yine bir - iki kere bu Mec
liste arz ettiğim gibi, bir nizanameye merbuttur. O 
nizamname mucibince müfettişlerin kaç senede terfi 
edecekleri ve ne kadar maaş alacaklarını ve ne su
rette tezayüt edeceği ve Servet Beyin beyan buyur
dukları veçhile, harcırahları hep o nizamname ile ta
yin ve takdir edilmiştir. 
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Müfettişlerin harcırahlarının, diğer müfettişlerin 
harcırahlarına nisbetle ziyade olması, ahvalin baş
ka bir usul olmasındandır. Müfettişlere, gidecekleri 
yerlerde yalnız hakikî vapur veyahut şimendifer üc
reti verilir. Kat'edecekler i mesafe karada, denizde ol
sun, saatına on kuruş verilir. Asıl aldıkları harcırah 
budur. 

Bunun haricinde sınıflarına göre birer yevmiye 
alırlar. İşte müfettişler hakkında iltizam edilen ve 
üç seneden beri cereyan eden ahval bundan ibaret
tir. Yevmiyeleri ihtimal ki, biraz ziyadedir. Fakat 
müfettişlerin müstakil bir memur oldukları için, git
tikleri yerlerde daima birinci derecede otellerde bu
lunmaları lâzım. Hülasa, Maliye Müfettişleri, hiç 
kimseye muhtaç olmamak ve her suretle fikirlerinde, 
reylerinde müstakil olmak için,, onların alacağı biraz 
fazla harcırah istiksar etmeyiniz. 

Her halde bu, sarfedilecek bir paradır, tasarruf 
edilecek bir para değildir. Birkaç milyon para dedi
ğiniz para da, bütün Memalik-i Osmaniyyede mik-
darı 500 bine varan Maliye memurunun teftişatı için 
istihdam olunan müfettişlerin aldıkları maaşlardan 
ibarettir. Bunların Devlete ifa ettikleri hizmet, bunun 
ez'af-ı muzaafı derecesindedir. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Prizren) — Az 
bundan, az ondan derken, sonra çök olur. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O halde 
bütün makinayı durdurmalı; çünkü başka çare yok. 
Binaenaleyh, şunu tekrar ediyorum ki. Maliye Mü
fettişlerinin hidematından çok istifade edilmiştir. 

İbrahim Efendi tahattur etmiyorlar ki, geçen se
ne bu Mecliste bir sual vaki olmuş ve suale ceva
ben Maliye Heyet-i Teftişiyyesinin ihdas edildiği gün
den itibaren 1327 senesi iptidasına kadar Daire-i 
Maliyyeyi teftiş ettiği, kaç kişinin tevbih, kaç kişi
nin azlolunduğu ve kaç kişinin diğer suretle ceza
landırıldığı hakkında bir istatistik gönderilmiş idi. 
Geçen seneki zabıtnamelerde mevcuttur. 

Eğer böyle bir suale maruz olacağımı bilseydim, 
bugün de daha bir senelik vukuatı ilâve ederek bu 
istatistiği Heyet-i Aliyyenize takdim ederdim. Mali
ye Müfettişleri, bilâ-istisna, bütün Devair-i Maliy-
ye-i Devleti ve Merkez-i Saltanatta da bütün Deva ir 
ve Nezaretleri tetkik ve teftiş etmek vazifeleriyle mü
kelleftirler. 

Maliye Müfettişlerinin vazifeleri Düyun-u Umu-
miyye veyahut Reji nezdinde değildir. Fakat icap et
tiği takdirde Hükümet de Düyûn-u Umumiyye De-
vairini teftiş ettirmek selâhiyyetini haizdir. 

Rejiye gelince: Reji nezdinde ayrıca müfettişler 
mevcuttur. Sene nihayetlerinde Rejinin bir senelik 
muamelât-ı hesabiyyesinin rü'yeti esnasında Hükü
met arzu ettiği zatı müfettiş sıfatiyle hesabatı tetkik 
için göndermek hakkına maliktir ve her sene de gön
dermektedir. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Şimendiferler?... 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Maliye 
Müfettişleri şimendiferlere müdahale etmezler. Onun 
için Nafıa Nezareti tarafından mansup memurları 
vardır. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Mü
saade buyuruluyor mu? Bu müfettişlerin muamele
sine Valilerin tesiri var mıdır, yok mudur 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, 
kat'iyyen. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Bu
nu neyle anlayacağız, Valinin tesiri var ise? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Elbette 
anlarız. Orada memurlarımız vardır. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Eğer 
Valilerin tesiri varsa, müfettişlerin aldığı para fazla
dır. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Katiyyen 
müfettişler üzerinde kimsenin tesir ve selâhiyyeti 
yoktur. Halit Berazi Efendi bir müfettiş hakkında, 
elinde vesika olmaksızın söylenmeyecek bir tarz
da idare-i kelâm ettiler. Bendeniz ona cevap olarak 
diyorum ki, eğer Maliye Müfettişlerinden herhangi 
birisinin olursa olsun, irtikâp ve irtişası veya suiisti
mal veyahut diğer bir sû-i hareketi hakkında malû
mat ve vesaikiniz varsa, onu gelip göstermiyorsa-
nız, memleketinize karşı iyi bir harekette bulunmuş 
olmuyorsunuz. Eğer elinizde delâil ve vesaikiniz 
mevcut değil iken böyle ağır isnadatta bulunuyorsa
nız, bu da zannederim ki, muvafık-i insaf ve vicdan 
değildir. 

HALİT EL-BERAZİ EFENDİ (Hama) — Efen
diler, bendeniz huzur-u âlinizde sarahatan söylemek
ten haya ettiğimi demin arz ettim. Fakat Nazır Be
yin itirazı ve bu babda bir vesika istemesi bendeni
zi tasrihe icbar ediyor. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Geliniz, 
söyleyiniz ve o adamı Maliye Müfettişliğinden azlet
mekle iktifa değil, mahkemeye veririz ve icap eder
se, icra ettiği cinayetten dolayı hapishanede çürütü
rüz. 

HALİT EL-BERAZİ EFENDİ (Hama) — Arz 
ettiğim eşhastan, ezcümle, bizim Sancağa bir müfet-
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tiş gelmiş idi ve Teslimiye Kazasına gittiydi ve o va-
kitki kaza Mal Memurları onun emir ve talebi üze
rine bilmecburiyye «Hamdolsun ki, Livamızda sefa
hat bulunmadığı için» kendisine Halep'ten Yahudi 

-kızları getirmişler ve alameleinnas alenen ve onlar
la işret ve sefahetle meşgul oldu. İşte Nazır Bey, sa
rahaten bunu söylemeye mecbur etti. Binaenaleyh, 
bu gibi müfettişler nasıl memuriyyetlerini bihakkın 
görebileceklerdir? (Gürültü) 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Böyle şey
lere burada itiraz edilmez. (Handeler) Böyle şeyler 
ayıptır. 

Hülasa efendiler, Maliye Nezaretinde, her Neza
ret de öyledir, fakat bilhassa Maliye Nezaretinde her 
yerden ziyade müfettişlere ne kadar ziyade maaş ver
seniz (Haiit Berazi Efendi sözünü kesmekle) Rica ede
rim efendim, dinleyiniz. Ben buraya söz söylemek 
için geldim. Sizin de sıranız gelirse buraya gelir, so
rarsınız. 

Binaenaleyh, şimdi ya siz söyleyeceksiniz, ya 'ben. 
(Devamla) Maliye Nezaretinde, diğer nezaretlerden 
daha ziyade Heyeti Teşriiyeye ihtiyaç vardır ve mü
fettişlerin ahvali maddiyesinin, ahvali maneviyesinin 
müreffehiyetine itina etmek de vazifedir, bizim vazi
femizdir. 

Eğer memlekette devairi maliyenin ve devairi he-
sabiyenin iyi teftiş edilmesini, hiçbir yerde suiistimal 
olmamasını arzu ederseniz, veyahut suiistimalatın önü 
alınmasını arzu ederseniz, müfettişleri mümkün oldu
ğu kadar tezyit etmek ve onları mümkün olduğu ka
dar fazla doyurmak lüzumunu nazarı dikkatinizden 
uzak tutmamalısınız. 

Müfettişlerimizin iç:'nde kusuru olanlar da bulu
nur. İhtimal ki, vazifelerini mütekasilâne veyahut te-
samüh ile ifa edenler de bulunur. Emin olunuz ki, 
Meclisinizden kim merak ederse Maliye Nezaretine 
davet ediyorum; gelsin, görsün. Hiçbir dairede olma
dığı halde, bizim dairede müfettişlerimizin jurnalleri 
vardır. Her müfettişin senenin her ayında nerede 
bulunduğu ve ne işle iştigal ettiği mukayyettir ve bi
liyoruz. Kim merak ederse, buyurunuz, bütün 
müfettişlerimiz için jurnal defterlerini göstereyim. 

Bunların ne yaptıklarım anlarsınız ve ona göre 
müfettişlere lüzum olup, olmadığını takdir edersiniz. 
Bir heyet içinde beş kişi veya üç kişi kusur etmiş ise, 
bu heyeti tahtie ve muahaze etmek muvafıkı insaf 
değildir. Eğer buyurdukları memurlardan, filan yerde 
vazifesini müsamahakârâne ifa edenler varsa, emin 
olunuz ki, o efendi cezasını görmüştür. 

Fakat bizim müfettişlere verdiğimiz cezalar, yine 
memurinin muhafazai haysiyet ve vakarı icabatından 
olarak, gazetelerde ilan etmeyiz. Her tarafa, bütün 
âlem duysun diye tamim yapmayız. Aksi halde, o mü
fettişin ne vakarı, ne haysiyeti ve ne de izzeti nefsi 
kalır. Fakat vazifesinde teehhür gösteren ve şu ve bu 
suretle bir sui hareketi görülen o hangi bir memurun 
cezalandırılacağında zerre kadar iştibahım yoktur. Ge
rek benim zamanımda ve gerek selefimin zamanında 
vaki olsun, bu suretle idare olunmuştur. 

Tekrar ediyorum ki, Maliye Nezaretinin Heyeti 
Teftişiye İdaresi o kadar mükemmel ve muntazam bir 
surette tensik edilmiş bir idaredir ki, orada hiçbir ku
sur vaki olmaz. (Alkış) 

Heyeti teşriiye hakkında şunu tekrar ediyorum 
efendiler, içinizde itimat etmeyenler varsa - ki, itimat 
ve ademi itimat herkesin hukuk ve salahiyeti şahsi-
yesi cümlesindendir, rica ederim, bunu tashih etmek 
için bana müracaat etsinler. Onun Heyeti Teşriiyede 
dahil olduğu günden beri ne yaptığını ve ne yapmak
ta olduğunu kendilerine göstereyim. İşte efendiler, 
Heyeti Teftişiye hakkındaki maruzatım budur. Bu 
maruzatıma bir şey ilave edeceğim ki, o da bütçenin 
esnayı tertibinde nazarı dikkate alınmamış olan bir 
noktayı ihtar etmektir. 

Bilirsiniz ki, bu bütçe, evvelce tertip ve geçen se
nenin bütçesine kıyasen tanzim olunmuştur. Maliye 
Nezaretinin bütçesi, tertip edildiği vakitte bugün Av
rupa'da tahsilde bulunup, gelecek ve müfettişlik sil
kine dahil olacakların, kezalik onların makamına kaim 
olmak üzere Avrupa'ya gönderileceklerin maaşları 
bütçeye ithal edilmemiş, unutulmuş. Onun için bu 
faslın iki maddesinden birisine 18 000, diğerine 
138 000 ki; cern'an yekûn 156 000 kuruş ilavesini ri
ca edeceğim. 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Prezrin) — Nazır 
Beyefendi Flazretleri buyuruyorlar ki, müfettişlere 
maaştan mada yevmiye de veriliyor. Bunu anlayamı
yorum. Neden dolayı ayrıca bir de yevmiye verilsin? 
Devlet bu kadar faizle para alıyor, bunların maaşları 
var ya, o nedir? 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ben
deniz demin arz ettiğim veçhile, bizim vilayette, Ma
liye müfettişlerinin kifayetsizliğini maddeten arz et
tim. Söylediğim madde, muhalifi hakikat mıdır, de
ğil midir? Bir de buyurmuşlardır ki, Maliye müfet
tişlerine diğer birine arzı ihtiyaç etmemek için bolca 
yevmiye ve harcırah ita etmek iktiza eder. 
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Halbuki, ahlaken sakıt olanlar, ne kadar kendile
rine para verilirse, sükûtu tabiilerini muhafaza eder
ler. Nitekim, kendilerine arzu üzerine Halep Defter
darı hakkında tahkikat icra etmek için Halep'e gön
derilen Maliye Müfettişi, Defterdarın hanesinde kal
mış, orada yemek yemiş ve kendileri bunun üzerine 
hemen haber alıp azletmişler. Bu müfettiş, Defterdar 
hakkında tahkikat icra edeceği halde, Halep Defter
darı ile gece yarılarına kadar hembezm olmuştur. De
mek istiyorum ki, ahlaken sükût etmiş bir adama bol
ca para verilse, harcırah verilse yine suiistimalden 
men edilemez. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Efendiler, bu sözler birbirini tutmuyor. Biz, in
sanları hiçbir zaman melek diye telakki etmedik. Biz, 
layuhti adamlar bulunacağını farz etmedik. O müfet
tişi azlettiğimizi söyliu/oruz; demek Nezaret kendisine 
teveccüh eden vazifeyi ifa etmiş. Demek ki bir maliye 
müfettiği gidip orada bir kusur etmiş, Nezaret de o 
memurun gidip Defterdarın hanesinde misafir kaldı
ğından dolayı o memuru azletmiş. 

Bu, Maliye Nezareti için bir şeref, iftihar teşkil 
eder, başka hiçbir şey teşkil etmez. Fakat o vakit Ba
ha Beyefendi, yalnız Maliye Müfettişinin azlini değil, 
hatta Defterdarın da, o memuru evinde misafir tut
tuğundan dolayı azlini bizden talep etmişti. Bunun 
esbabını müsaade edin de kendilerinden soracağım. 

MEHMET RAHAFDDİN BFY (Halep) — Ben
deniz, Defterdar için bir şey .söylemedim. (Gürültü
ler) Bendeniz diyorum ki, sâkıtul ahlak olan kimseye, 
ne kadar bol para verilse ve harcırah verilse, yine ih
tilas eder. (Gürültü) 

REİS — Efendiler, Nazır Beeyfendi izahat verdi; 
54 üncü faslı reye koyuyorum, fakat zammiyîe tek
lif ediyorlar. (Gürültü) 

Efendim, Nazır Beyin teklifi veçhile 156 000 ku
ruştan ibaret oian zam ile beraber faslı reye koyaca
ğım. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Bu muavinlerin mik
tarı muayyen mi, yoksa gayri muayyen mi? Her se
ne böyle boyuna zam icra edilecek mi? Fler sene böy
le 156 000 kuruş zam olunacak mı? 

SEYYİT BEY (İzmir) — Nazır Bey, izahat veri
niz, anlaşılamadı. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Efendim, bu zam değil, demin arz ettim ve izahat 
verdim, Avrupa'da tahsilde olan Mailye müfettişleri
miz var. 

- EŞREF EFENDİ (İsparta) — Efendim, bu kaç se
ne devam edecek? Her sene mi zammedilecek? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, da
ha iki sene zammedilecek. Yani, gönderilecek müfet
tişlerin kadrosu tamam oluncaya kadar zammedile
cek. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Size daha ne kadar 
adam lazım? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bugün 
Avrupa'dan geleceklerle elli müfettişimiz olacak, biz 
65 - 70 müfettişe ihtiyacımız olacağını farz ediyoruz, 
binaenaleyh, daha iki sene Avrupa'ya adam göndere
ceğiz, artık, sonra göndermeyeceğiz. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Ha, şimdi tamam, 
anlaşıldı. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Şu büt
çeye zam icra etmemekliğimizi rica ettiniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Evet, rica 
ettim ve o ricada müşterekim. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Hatta 
nazırlardan birisi, teklif ve talep edecek olursa, umu
munuzun reyi inzimam etmemiş olduğu halde, kabul 
etmeyiniz dediniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Onlar hep 
doğrudur. Fakat benim sözümle bunun arasında tena
kuz yok, çünkü bu unutulmuş. Avrupa'da tahsilde 
bulunanlar buraya gelir gelmez maaşsız kalacaklar. 
Hem bu bütçeyi ben yapmadım. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Ankara) — Sonra 
diğer arkadaşlar da şunu bunu unuttuk derelr, zam 
etmeye kalkarlar. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hakikaten 
unuttuklarını ispat ederlerse onu da kabul edersiniz. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — İs
tifade olunmak üzere Avrupa'ya adam gönderilmiş. 
Sonra buraya gelecekler, bunlardan istifade edilme
sin mi? 

REİS — Efendim, rica ederim, Nazır Bey izahat 
verdi. Avrupa'ya gönderilmiş olan müfettişlerin maa-
şatının buraya zammı unutulmuş, onun için ilavesi 
lazım geliyor; 156 000 kuruştur. Binaenaleyh, gerek 
unutulmak ve gerek başka suretle olsun, her halde 
fazla bir zamdır. Evvelemirde zammın reye konulma
sı lazım gelir. Binaenaleyh, Nazır Beyin teklifi veçhile, 
Avrupa'dan avdet edecek müfettişlerin maaşatına 
karşılık olmak üzere bu 156 000 kuruşu kabul eden
ler ellerim kaldırsın. (Eller kalkar) 

SAFFET DESTAN EFENDİ (Prizren) — Ekse
riyet yok. («Ekseriyet var, yok» sadaları) 
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2. Merremet 10.000 
3. Mefruşat 60.000 
4. Tenvir ve Teshin 50.000 
5. Kırtasiye 97.000 
6. Melbusat 45.000 
7. Nişan 100.000 
Ellibeşinci Faslın Yekûnu 462.000 
HÂMİT BEY (Halep) — Şimdi efendim, bu elli

beşinci faslın ikinci ve üçüncü maddelerinde mahru
kat ve tenviriyye ve teshiniyye olmak üzere 110.000 
kuruş var. Halbuki, 1325 senesinde gerek mefruşat ve 
geerk mahrukat ve tenviriyye için 329 bin küsur ku
ruş verilmiş; Î326 senesinde 1.000; 1327 senesinde 
110.000 kuruş, bu sene de 110.000 kuruş teklif olunu
yor. Gerek 1325 ve gerek 1326 ve 1327 senelerinde 
mefruşat için alınan para, zannederim ki, Maliye Na
zırının mefruşat hakkındaki bütün ihtiyacatını taht-ı 
temine almıştır. Binaenaleyh, böyle mefruşat için 
60.000 kuruş kadar külliyetli bir miktarın talep olun
ması fazla bir şeydir. Çünkü evvelce külliyetli para 
alınmış ve sarf olunmuş olduğundan, bu, ihtiyaçtan 
fazladır. Maddeden, lâ-akal 20.000 kuruşun tenzilini 
teklif ediyorum. 400 Lira zuhur edecek bilcümle ihti-
yacat-ı mübremeye kâfi gelir. Bir takrir yazdım, Reis 
Bey, şu teklifimi reye koyunuz; 60.000 kuruşun 40.00'e 
tenzilini teklif ediyorum. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (oKnya) — Efendim, 
burada nişanlar için 100.000 kuruş var, bunu anlasak, 
nedir bu para? 
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PANÇEDOREF EFENDİ (Manastır) — Mema-
lüki Osmaniye namına Avrupa'ya gönderilen talebeyi 
aç mı bırakacaksınız? 

REİS — Efendim, 54 üncü fasla 156 000 kuruş 
zam ile faslın yekûnunu reye koyuyorum. (Gürültü) 

NURİ BEY (Kerbelâ) — Efendim, takrir vermiş
tim, okunmasını teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Kerbelâ Mebusu Nuri Bey, bir 
takrir verdiler, «Müfettişlere, sair memurini devletten 
müstesna olarak harcırah verilmesi muvafıkı müsa
vat değildir. Binaenaleyh, yevmiyenin tay edilmesini 
teklif ederim» diyorlar. Bunu nazarı dikkate alıyor 
musunuz? («Hayır» sadaları) Alınmadı. 

Efendim, rica ederim, dikkat buyurunuz. 54 üncü 
fashn 156 000 kuruş zam ile faslın yekûnunu reye 
koyuyorum. Yani, 54 üncü faslın yekûnu 2 075 460 
kuruş ediyor. Bu faslı kabul edenler ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu efendim. 

Ellibeşinci Fasıl 
Levazım : 
1. Dârüşşafaka'ya mevkuf dükkânlar için 100.000 

100 — 

MEHMET BAHABDDIN BEY (Halep) — Efen
dim, altıncı maddede, 60.000 kuruş konulmuştur, bu, 
kime râcidir ve kime verilecektir? 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nâzın Vekili) — 
Efendim, bu fasılda bir mefruşat için bir de melbu
sat ve bir de nişanlar için üç sual vârid oldu. Meşnı-
şat masrafının neye taallûk ettiğini beyefendiye arz 
etmek için şunu söyleyeyim ki, Nezaret binasında 
mefruşat namına hiçbir şey yoktu. Devletin en mü
him evrakı bankalarla aktedilmiş olan mukaveleleri, 
hattâ Osmanlı Bankasının Fermanı ile torbalar içinde 
yerlerde ayaklar altında sürünmekte idi. Yavaş yavaş 
mefruşat masarifinden dolaplar vesaire bir dereceye 
kadar yapılarak evrak vesaire mahfuz bir hale getiril
di. Fakat bu ihtiyaç tamamiyle istifa edilmedi. Bu 
defa da, Nezarete geldiğimde Nezaretin odalarını gez
dim; daha birçok odalarda evrakın mücelledatın, def
terlerin istiabına kifayet edecek derecede dolaplar ve 
vesait-i saire mevcut olmadığını gördüm. Bunların 
yapılması icap ediyor. 

Bir de, Muhassasat-ı Zâtiyye İdaresi inzimam etti; 
askerî mülkî Tekaüt Sandıkları ve kadro harici vesai
re maaşatına mahsus bir Daire var ki, onun da mef
ruşatı bu madde meyanındadır zannederim. Evet, on
dan dolayıdır ki, bütçede 60 bin kunış konmuştur. 
Bu, sarfedilmeyecek olursa, tabiîdir ki israf edilmez, 
tasarruf edilir. Çünkü başka fasla nakledilerek sarfe-
dilmek imkânı mevcut değildir. Divan-ı Muhasebat 
vize etmez. 

Baha Beyin sorduğu para da hademeye verilmek 
usulden olan bir şeydir. Senede bir elbiseleri tecdid 
edilir. İki senede bir veya üç senede bir kaput verilir. 
Zeynelâbldin Efendi, nişanlar hakkında sordular; koy
duğumuz para kifayet dahi etmiyor. Filhakika dahil
de nişan verdiğimiz yoktur fakat hariçte bâzı ricâl-i 
siyasiyyeye memleketi ziyaret eden ecanibe, vesaireye 
her sene verilmek icab eden nişanlar vardır ki, bu, 
Devlete her sene bin Lira masrafı icab etmektedir. 
Eminim ki şimdi hesaba bakacak olursak, şu bin Lira 
tahsisat kamilen sarfedilmiştir ve sene nihayetine ka
dar da bir şey yoktur. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ '(Konya) — Maksa
dımı anlatamadım. Şuraya konulan para nişanların 
imâli için midir? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Evet, imâli 
içindir. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — 1326 
bütçesinde, Encümen, temenniyatta bulunmuştu, o va
kit bütçeye bir hayli para da konuldu. Bir kısmı mü-
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cedde t, bir kısmı da derdest-i tamir olmak üzere 4 bin 
kadar nişan gösteriliyordu. Bu, o vakit kabul edildi 
fakat bu nişanların bir defteri tanzim edilsin de en
cümene haber verilsin diye temenniyatta da bulun
muştuk. Şimdiye kadar bunlar, tabiî, tamir olunmuş
tur. İki üç senedir bu para tamir için mi veriliyor? 
Yoksa yeniden yapılması için mi veriliyor? 

İkincisi, bir defter yapılıp, Encümen haberdar 
edildi mi, edilmedi rni? Çünkü müfredat verilme
dikçe biz malûmattan mahrumuz. Hiç olmazsa En
cümen haberdar olsun, ne kadar nişan vardır? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Nişanla
rın defteri tanzim olunmuştur. Maliye Nezaretinde 
mevcut nişanların defteri vardır. Geçen sene bu def
terin Encümene gösterilip gösterilmediğini bilmiyo
rum, çünkü Maliye bütçesinin esna-yı müzakeresin
de burada değildim. Buyurduğunuz nişanların bir 
kısmı hâlâ Nezarette mevcuttur. Fakat maatteessüf 
ımevcud olan nişanlar, sınıf itibariyle müsavi bir mik
tarda değildü-. Birinci Rütbeden Murassa Nişan pek 
az olduğu halde, Üçüncü, Dördüncü Rütbelerdeki 
nişanlar mcbzulen bulunmaktadır. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Adetleri 
no kadardır? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Onu bil
miyorum. Fakat, adetleri Nezaretçe mukayyet ve rnü-
secceldir. Hariciye Nazırının geçende vukubulan şi
kâyeti üzerine nişan muamelâtında vuku bulan te-
ahhuraltan, ecanibe verilen nişanların vakt-ü-zamanı 
ile kendilerine ita edilmemesinden dolayı Hariciyyede 
bir komisyon teşkil edildi. Bu komisyon bir iki ay 
nişan mesaili ile meşgul oldu. 

Elimizde kâfi miktarda bulunmadığı ve ekser ni
şanlarımızın gayet fena yapılmış olduğunu ve pis ve 
murdar bir surette imal edildiğini ne dahilde ve ne 
de hariçte kimseye lâyık bir surette olmadığını gör
dünüz. Biz icabı kadar nişan hazırlayıp da bir kim
seye hemen nişan ita eylemek esbabını istihsal etmek-
liğimizden bahsettikleri halde, bütçemizi fazla mas
rafa giriftar etmemek için bunu yapmıyoruz. Bunun 
için her sene böyle yüz bin kuruşla idare-i maslahat 
etmek mecburiyetinde bulunuyoruz. Bu, bir idare-i 
maslahattır. 

Çünkü bazı sene, nitekim geçen sene oldu, fazla 
tahsisat istedik, Sırp kralı Hazretlerinin İstanbul'u 
ziyaretleri esnasında bunun üç - dört misli masrafı 
mucip oldu. Meclisten fazla tahsisat istemeye mec
bur olduk. Halbuki zannederim ki bir Devletin, böy
le daima ecanibe nişan vermek mecburiyyetinde olan 

bir Devletin nişanları hazır bulunmalı. İrade-i Seniy-
yeye taallûk ettikten sonra imal ettirmek için gün
lerce, aylarca vakit geçirmek, hiçbir vakit Devletin 
şan ve haysiyyeti ile mütenasip değildir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Defteri 
siz yine Encümene gönderin. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Peki, 
göndeririz. 

REİS — Efendim, takriri re'ye koyacağım. 
Riyaset-i Celileye 

Beşinci faslın üçüncü maddesindeki Mefruşat ter
tibi olan 60 bin kuruştan lâkal 20 bin kuruş tenzille 
40 bin kuruş olarak kabulünü teklif ederim. 

Halep Mebusu 
Hamit 

REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın .(Eller 
kalkar) Ekseriyyet hâsıl olmadı. Kabul edilmedi efen
dim. 

Şimdi 55 inci faslı re'ye koyuyorum. 55 inci fas
lı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kal
kar) Kabul edildi. 

ELLİ ALT İNCİ FASIL 
İkinci Bab - İdare-i Vilâyat 

Maaşa t : 
1. Defterdarlar 
2. Muhasebeciler 
3. Mal Müdirleri 
4. Vilâyat ve Liva kaza ve muhasebe 

Kalemleriyle sandık eminleri 
5. Vilâyat ve liva ve kaza muhasebe 

vergi memur ve kâtipleri 
6. Vilâyat ve liva ve kaza tahsil me

murları tahsildarları 
7. Emlâk-i emiriyye memurin ve 

müstahdemini 
8. Müstahdemin-i müteferrika 

1.644.000 
2.829.000 
5.727.100 

11.762.920 

13.890.416 

40.313.140 

2.137.700 
1.398.400 

Ellialtıncı faslın yekûnu 79 702.776 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Efen
dim, bu faslın dördüncü maddesinde sene-i sabıkaya 
nazaran noksan vardır. Bu eksiklik Vilâyat Muhasebe 
Kalemlerinden mi hâsıl oluyor, yoksa Sandık senedin
den mi tenkis ediliyor, bunu soruyorum. 

MUHARREM MİSBAK EFENDİ (Beyrut) — 
Efendiler, Defterdar. Muhasebeci, Mal Müdürleri, 
Sandık Eminleri gibi memurini Maliyyenin maaşları 
sınıfa göre verilmektedir. Yani Vilâyetin ne sınıfta 
bulunduğuna göre verilmektedir. Bendeniz görüyo
rum ki, bâzı yerlerde, vakıa, sınıf itibariyle ziyade 
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maaş alınır, fakat mevkien pahalılık olur. Mevkien 
bu memurun haysiyyet-i zâtiyyesini, mevkiin suret-i 
vaziyyesini göstermek lâzım gelir. Şimdi bunların 
maaşları sınıfa göre taksim olunmuş ise de, bir kere 
de mevkie riayet edilmek lâzım gelir. Pahalılık bir yer 
olur, bunlara daha ziyade maaş vermek lâzım gelir. 
Diğerleri ucuzluk yerde bulunur, onlara, da biraz nok
san vermeli, adalet bunu iktiza eder. Nazır Beyefendi
nin nazar-ı dikkatlerini buna celbederim. 

MEHMET EMİN EFENDİ (İçel) — Efendim, 
Mal Memurlarının kefalet mes'elesi hakkında söyle
yeceğim. Esasen bilumum memurin kefalet meselesin
den dolayı birçok müşkilâta dûçâr oluyor. Bu kefalet 
meselesi memurinin, vazifelerini bihakkın ifa edeme
melerine veya kefil bilmâl olanlara karşı medyûn-u 
şükran kalmalarına sebebiyyet veriyor. Bu, Hüküme
tin ayrıca düşündüğü meseledir, yalnız bunların için
de Sandık Eminleri var. 500 kuruş alan bir Sandık 
Emini, yüzbin kuruş kadar kefalet vermeye mecbur 
kalıyor. Birçokları da hakikaten kefil tedarikinden ız-
har-ı acz ediyor. Sonra bunlar böyle bir fedakârlığa 
feda ediliyor. Mademki kefalet meselesini şimdi hal-
Jedemiyeceğiz, her halde Sandık Eminlerinin böyle 
Kazalarda 40ü - 500 kuruş ve Vilâyetlerde 800- 1.000 
kuruş maaşla 100 bin kuruşa kadar kefil verebilmeleri 
için ya maaşlarını tezyit etmeli veyahut kefaleti biraz 
tenzil etmeli. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Tah-
sil-i Emval Kanununda vazifesini ifa etmeyen tahsil
darlara bir ceza tâyin olunmamış. Bundan dolayı tah
sildarlar lâyıkı veçhile tahsile devam edemiyorlar. Ve 
Mal Memurları bunlara hiçbir şey yapamıyorlar. Ben
denizi Mal Memurları dışarda gördüler, rica ettiler 
ya Tahsil-i Emval Kanununda bir ceza tâyin ediniz 
veyahut geçen gün Evkaf Nezareti için tahsildarlara 
800 kuruşa kadar kabul etmiştik, bunlar için de öyle 
bir usûl ittihaz ederiz ki tahsilata devam için bu adam
ları mecbur edelim diyorlar. Hakikaten, bunlar lâyı-
kiyle tahsil etmiyorlar. Bendeniz onu diyorum ki, eğer 
Tahsil-i Emval Kanununa böyle bir ceza koymazsa
nız, burada biraz tenzil ederek veyahut buraya şu 
adam şu dereceye kadar tahsil ederse müfcâfaat veya- 8 
hut maaşının kesilmesi ile mücazat görecektir diye bir I 
şey koyunuz. Bunu bütün Mal Memurları istirham edi- I 
yorlar. \ 

MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — Mal memurla- I 
rının şu sözü vârid değildir. 

BERBER YAN EFENDİ (Muhasebe-i Umumiyye j 
Müdürü) — Misbah Efendi tarafından Defterdar ve { 

Muhasebeci ve Mal Müdürleri maaşatının sınıf üzeri
ne muhassas olduğundan bahisle, bu sınıfın mevkiin 
pahalılığına veya ucuzluğuna göre tâyini talep edildi. 
Malûm-u âliniz, bu sınıfların tâyininde her Vilâye
tin veyahut Sancağın varidatının kesreti ve bulunduğu 
mevkiin ehemmiyeti nazar-ı dikkate alınmıştır. Maa-
haza öyle olmakla beraber, Defterdar ve Muhasebe* 
çilere muhassas,olan maaşat, daha ziyade, zâtı itiba
riyledir. Meselâ sınıf itibariyle 4.000 kuruş maaş-ı mu-
hassası olan bir Defterdarlığa bâzan mühim bir va
zife teveccüh etmekten dolayı oraya daha ziyade mü
cerrep, daha ziyade haiz-i itimad bir zat göndermek 
lâzım geldiği halde ve o zat da haiz olduğu kıdem iti
bariyle 4.50O kuruşluk veya 5.000 kuruşluk mevkide 
bulunduğu halde, tabiî, ondan daha fazla hizmet bek
lenirken, onu daha dûn bir maaşla göndermeklik mü
nasip olamayacağından, elbette bunlar, bu gibi me-
vakie 4.500 yahut 5.000 kuruş maaşla gönderilir ki, 
şu ihtimalde, o tahsis olunan maaş, daha ziyade zata 
mahsustur. 

Eğer bu taksimatta bâzı pahalılık olan mevâki için 
dûn maaş isabet etmişse, bunlar, zannetmem ki her 
vakit için vâki olabilecek haller olsun. Her halde o 
her Zaman için icab-ı hâle göre tashih olunabilir. Def
terdarlık ve Muhasebeciliğe muhassas olan maaşatın 
tahsisatı, bütçede muayyendir. Bu miktar dairesinde 
her yere icabeden maaşlar tahsis olunmaktadır. Emin 
Efendi hazretleri kefalet meselesini mevzuubahs etti
ler ve bilhassa sandık eminlerinin kefaletlerinin faz
la olduğunda ya bu kefalet miktarının tenzilini veya
hut maaşlarının tezyidini arzu ettiklerini beyan etti
ler. 

Vakıa, kefalet meselesi, idareyi pek çok hususatta 
en ziyade müşkilâta duçar etmekte olan bir mesele
dir. Memurlarımızın kefalet tedarikinde ve kefillerin 
tebdili halinde onların tecdidinde ne kadar sıkıntı 
çekmekte olduklarını biliriz; fakat bugünkü günde 
kefalet usulünü değiştirmek, yalnız idarenin arzusu ile 
mümkün değildir. 

Bu, bir nizama tabidir. Bunun bir an evvel çare
sini görmüş olmak üzere memurine mahsus bir ke
falet sandığı nizamnamesi yapılması düşünülmüştür, 
idarece, onunla iştigal edilmiştir. Bunu, bir kanun 
layihası halinde Babıali'ce, Şûrayı Devletçe görüldük
ten sonra, Meclisi Aliye takdim etmek mutasavver
dir. 

Fakat şimdiki halde sandık eminlerinden istenil
mekte olan kefaletin, bir dereceye kadar tahfifi için 
yine bir İradei Seniye ile meri olan Nizamnamenin 
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bir dereceye kadar tadili meselesi de düşünülmüştür. 
Çünkü malumualiniz elde bulunan Nizamname ahkâ
mına, tebaiyyet, İdarece mecburiyet tahtındadır. 

Fakat bunu o kanun layihasının yapılmasına bü
tün bütün talik etmek doğru olamayacağından, Ni
zamnamenin o babdaki ahkâmını bir dereceye kadar 
tahfif etmek için İdarece bazı teşebbüsat vardır. Fa
kat o vakte kadar sandık eminlerinin maaşlarının tez
yidi meselesi de yine bütçede mikdarı umumisi ta
yin olunan tahsisatın müsaadesiyle mahduttur. Bi
naenaleyh, bu hususta başka bir sual varsa ona da 
cevap vereyim. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ben
denizin sualim, 4 üncü maddede 88 bin küsur kuruş 
eksiklik var. Bunlar muhasebe kalemlerinden mi, san
dık eminlerinden midir? 

BERBER YAN EFENDİ (Devamla) — Hiçbir 
yerde sandık eminlerinin maaşlarından tenkis olun
mamıştır. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — San
dık eminlerinin maaşı zaten azdır. 

BERBER YAN EFENDİ (Devamla) — İsmail Ma
hir Efendiye cevap vereyim. Tahsildarlardan ifayı va
zife etmeyenler hakkında Tahsili Emval Kanununda 
bir ceza tayin olunmamıştır buyurdular. Malumuali-
nizdir ki Tahsili Emval Kanunu, efradı mükellefe ile 
Hazine arasında olan münasebatı tayin eden bir ka
nundur. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — El
bisesine varıncaya kadar koydular. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Tahsildar
ların nerelerde gezdiklerini ve ne suretle tahsil ettik
lerini ve onların kendi mürettebatını tahsil etmek için 
lüzumu derecede ikdam ve gayret gösterdiklerini tah
silat müfettişleri tetkik ederler. Tahsil vazifesini ifa 
etmeyen tahsildar olsun veya onun mafeVkindeki bir 
memur olsun, her halde vazifesini ifa etmeyen bir me
mur hakkında yapılacak olan muamelei nizamiyeyi, 
onun mafevkinde bulunan memur tayin edebilir. Bu, 
sırf idarî bir muameledir ve zannederim ki, bu babda 
kendisine düşen vazifeyi yapmak için mutlaka kanun
da bir madde aramakta olan memur her kim ise, Def
terdar, yahut muhasebeci, mutlaka kendi vazifesini 
takdir edememiştir; çünkü vazifesini takdir etse idarî 
teminat ona her zaman imkân bırakır. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim, bir had yoksa onun için? 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Efen
dim, bu faslın 8 inci maddesinde müstahdemini mü

teferrika olarak 1327 senesine 1 300 000 kuruş vaz 
edilmiş; halbuki bu sene 98 400 kuruş zammıyla 
l 398 400 kuruşa baliğ oluyor. Evvelemirde, bu müs
tahdemini müteferrika kimdir ve bu zammın esbabı 
nedir, bunu anlamak istiyorum. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? («Ha
yır» sadaları) 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebei Umumiye 
Müdürü) — O fasıldaki zamaim, o maddeden ibaret 
değildir, daha diğer maddelerde de var; fakat o za
maim içinde bir kere Nezaretçe yeniden memur is
tihdam etmek veya teşkilatı büyütmek üzere teklif 
olunmuş bir zam yoktur. 1327 senesinde kabul edil
miş olan teşkilat ve ılavat için bütçenin tarihi müza
keresi nazarı dikkate alınarak sene nihayetine kadar 
kalan müddet için ne kadar ay kalmışsa, ne kadar 
noksan kalmışsa, o kadarı konmuştur. Şimdi, 1328 
bütçesinde 12 ayı ikmal etmek için konulmuş olanlar, 
baki kalan müddete aittir. Yoksa zammolunmuş de
ğildir, yeniden memur ilave edilmemiştir. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Bu 
müstahdemini müteferrika kimlerdir? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Müstah
demini müteferrika, taşradaki odacılar ve emlak ida-
reierindeki müstahdemini müteferrikadır. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Emla
ki emiriyye ve sairede müstahdemini müteferrika var 
efendim. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — İşte on
lardır efendim. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Rica 
ederim, maddeye bakınız. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Onlardır. 
Encümene verilmiş olan bütçelerde müfredat da var
dır. 

REİS — Efendim, lütfen yerlerinize Oturur mu
sunuz, faslı reye koyacağım. 56 ncı faslı reye koyu
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Ekseriyeti azime ile kabul olundu. 

Elliyedinci Fasıl 
Levazım 

İcarat 
Mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Kasa esmanı ve nakliye masarifi 

57 nci faslın yekûnu 

250 000 
400 C00 
380 000 
605 000 
200 000 

835 000 
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REİS — Söz isteyen var mı? («Hayır» sadaları) 
Kabul edenler elelrini kaldırsın. (Eller kalkar) Ekse
riyetle kabul olundu. 

Ellis^kizinci Fasıl 
Üçüncü Bab - Masarifi Umumiye 

Masarifi Mütenevvia : 
1. Dava vekilleri 54 000 
2. Masarifi muhakeme 800 000 
3. Defatiri evrak masarifi tabiiye ve 

sevkiyesi kıymetli evrak masarifi 2 940 000 
4. Memurin harcırahı 700 000 
5. Usulü muhasebe muallimleri ücreti 200 000 
6. Malive müfettişleri harcırahı 875 000 
7. Avrupa'ya giden müfettiş ve mua

vinlerinin harcırahı 65 000 
8. Masarifi müteferrika 629 200 
9. Kadastro tecrübe masrafı 265 000 

10. Hicaz memurları muhassasatı 125 000 
11. Tahriri emlak ve tadili kıyem ma

sarifi 11 400 000 

Ellisekizinci faslın yekûnu 18 037 200 
HAM İT BEY (Halep) — Efendim, bu fasılda 

usulü muhasebe muallimleri ücreti olmak üzere şu 
kadar para konmuş; bu para, ne kadar vakte kadar 
verilecek? Maliye müfettişleri bütün vilayat merkez
lerini devrediyorlar. Onlar vasıtasıyla devr icra ettik
leri zaman usulü muhasebe talim edilse, bu 200 bin 
kuruş da tasarruf edilmiş olur. Eğer mümkün ise, bu 
usulü talim, Maliye müfettişleri tarafından yapılsın. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Efen
dim, burada bir masarifi muhakeme maddesi var. 
Geçen sene 8 bin lira olduğu halde, bu sene dc 8 bin 
lira konmuş. Birçok mal memurları bu hususta ken
dilerine az bir para verildiğini söylüyorlar. Bakayada 
birçok para kalmıştır; tahsil edemiyorlar. 

Halbuki bu masarifi muhakeme denilen şey, bir 
cepten çıkacak, diğer cebe girecek. Bunun için ya bu
nu büsbütün kaldırmalı, demeli ki masarifi muhake
meyi, ne kadar icap ederse, Maliye memurları versin. 
Bir taraftan mahkemeye verilecek, diğer taraftan mah
subu icra edilecek, veyahut buraya 8 bin lira daha 
ilave etmeli. Fakat varidat olarak, diğer varidat kıs
mına da koymalı. Onun için, mal memurlarının elini 
ayağını bağlıyoruz. Birçok paralar bakayada kalıyor. 
Onun için ya bunu tezyit edin veyahut büsbütün kal
dırınız. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Bu 
fasılda kadastro mektebi masarifi var. Ne gibi me
murlar bu mektebe almıyor, lütfen izahat versinler. 

MUHARREM MİSBAH EFENDİ (Beyrut) — 
Hazine dava vekillerine her mucibi tarife verilmekte 
olan celse ücreti, o Icelsede muhakemenin rüyetine 
mütevakkıf olduğundan, gelip istimhal etmek veyahut 
muhakemeye girişmeden muhakeme rızaen tecil kı
lınmak gibi halatta celse ücretinin verilmemesi za
ruridir. 

Harcırah, bir memurun resen tayini veyahut ter
fian nakli vukuunda ita olunmakta ise de, tahvil hu
susunda akrebi mekânın gözetilmesi zaruridir. Bu 
tahmil ekseriya memurinin oraca bakayası uyamadı-
ğından ahar muhalde nakline gidiliyor ve en uzak 
mesafeye gönderiliyor. Bundan Devlet mutazarrır olu
yor. Bu kabil tahvillerin o memurun muhakemeten 
tahvili hakkında bir karar istihsaline müstenit olmak 
gerektir. Bendeniz bunun adalete muvafık bulundu
ğunu zannediyorum. 

ZEYNELÂBİDİN EFENDİ (Konya) — Efen
dim, bu kadastro ve tecrübe rm asrafını soracağım. Bu 
kadastro mektebi masrafı için, başkaca bir mukavele 
yapılmıştı. Netice ne oldu? Ne ise onu söylesinler. 

MUHİTTİN BEY (Niğde) — Efendim, tasfiyei 
bakaya, mahallerince idare olunmuyor. Esasen bu 
bakayanın kısmı küllisi muhalüttahsildir... (İşitileme-
di) Tevdi olunduğu tasfiye edildikten sonra, ol veçhile 
tâkyidatta bulunmasını Maliye memurlarına teklif 
ederim. 

HAM İT BEY (Halep) — Reis Beyefendi, müsaa
de buyurursanız bir şey soracağım. Bu faslın 8 inci 
•maddesinde masarifi müteferrika olmak üzere 629 bin 
kuruş bir para vardır. Bir kere mefruşat için para ve
rilmiş, tenvir ve teshin ve kırtasiye ve saire masarif 
teklif edildikten sonra masarifi müteferrika için de 
ayrıca bir miktar veriliyor. Bu ne gibi masraflara, ne 
gibi cihata sarf edileceğini izah buyursunlar. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Reis 
Beyefendi bendeniz de bir şey soracağım. 3 üncü mad
dede evrakı matbua için üç milyona karib bir para 
tahsis ediliyor. Evrakı matbua, filvaki buradan mun
tazaman posta ile vilayata gönderiliyor. Fakat ora
dan mülhakata gönderilmek için vasıta bulunamıyor. 
Hatta Cavit Beyin geçen sene tab olunan nutku ay
larca mahalli postanesinin köşelerinde kaldı. Naklede
cek bir vasıta bulamadılar. 

Diğer evrakı varide de böyle kalıyor. Hatta kaza
larda adi evrak üzerine, adi defatir üzerine muame
le yürütmeye mecbur oluyorlar, ya bir vasıta bulu
nup o defterler, bu evrak, oraya gönderilsin. Madem-
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ki bu kadar paralar tahsis olunuyor, vaktiyle şevkini 
temin etmeleri iktiza eder efendim. 

BERBER YAN EFENDİ (Mühasebei Umumiye 
Müdürü) — Muhasebe muallimleri muhassasatının 
daha kaç sene bütçelerde görülebileceği soruluyor 
efendim. Memleketimizde fasıl ve maddeleri muhte
vi bütçe, memleketimizde fasıl ve madde üzerine he
sap tutulmak âdet olmamıştı. 1325 senesinde ilk defa 
bütçe kanunu tatbik olunmaya başlandı; fakat onun 
da malumu aliniz bütçeye mütenazır bir hesabı katî 
çıkarmak için lazım gelen defatirin tesis olunabilme
si ancak 1328 senesinden başlar. 1326 senesinde tesis 
olunan bu defatir ve talimatların, yapılıncaya ve her 
tarafa tamim oluncaya kadar senenin yarısı geçti; fa
kat muamelat, bizim talimatımızı beklemezdi, tabiî, 
bir taraftan cereyan edip giderdi. 

Binaenaleyh, o yapılan talimat dairesinde defter
lerin yoluyla tutulmasını ve o defterler üzerinden çı
karılacak olan cedavili hesabiyenin ve onlardan ikti
bas edilecek olan hesabatı katiyyenin sureti tanzimi
ni bir an evvel taşradaki memurine anlatmak, öğret
mek, göstermek için usulü muhasebe memurları ta
yin etmek lazımdır. Bunun için, evvelemirde istediği
miz tahsisat dört bin lira idi; fakat o muhasebe mual
limlerinin mesaisi neticesi olarak birçok yerler nasıl 
defter tutacaklarını güzelce öğrendiler ve defterleri de 
gönderdiler. Bu sene için, ancak evvelki tahsisatın 
nısfı derecesi bir tahsisatla iktifa ediyoruz. 

Belki bunun da daha az bir miklariyle iktifa ede
ceğiz ve zannederim ki, iki sene sonra bu tahsisata 
da lüzum kalmayacaktır; fakat bugünkü günde gös
terdiğimiz ikiyüzbin kuruş tahsisat fazla değildir. Bu
günkü ihtiyaç için tamamiyle lazımdır. 

HAMİT BEY (Halep) — Talimin, Maliye mü
fettişleri vasıtasıyla ihdası mümkün değil midir? 

BERBER YAN EFENDİ (Devamla) — Maliye 
müfettişleri vasıtasıyla bu iş mümkün değildir. Ma
lumu aliniz, Maliye müfettişlerinin vazifesi; mal me
murlarına hesap hocalığı yapmak değildir. Maliye mü
fettişlerinin dairei selahiyetleri, emvali Devleti idare 
eden devairin ve onların tahakkukuna hizmet eden 
devairden cümlesine gidiyor. Onların selahiyeti dahi
linde Maliye müfettişi bir tarafa gidecek, gerek mal 
müdürünün vergiyi nasıl tahkik Ve tahsil ettiğini ve 
tahsildarların ne suretle muamele ifa ettiklerini diğer 
memurinin ne suretle ifayı vazife ettiklerini, tapu ida
relerinin, Defteri Hakani idareleri, posta idarelerini, 
her tarafı teftiş edecektir. Bahusus, Maliye müfettiş
lerinin henüz kadroları ikmal edilmemiş olduğunu, 

demin Maliye Nazırı Beyefendi Hazretleri beyan et
tiler. Yetmiş Maliye müfettişi lazım iken, ancak bu
gün verdiğiniz tahsisat dahilinde bu sene gireceklerle 
beraber elli müfettiş olacaktır. Tabiî, müfettişlerin 
kadrosu noksan olduğu halde, bu vazifeyi ve böyle 
az bir vakit zarfında ifa edemezler ve bu vazife ile 
Maliye müfettişlerini yormak beyhude masraf etmek 
demektir. Çünkü, bu vazifeyi yapmak için bir Mali
ye müfettişi olmak lazım gelmez. Yalnız bu cihette 
ihtisası olmak lazım gelir. Onun için usulü muhasebe 
muallimleri namiyle memurini mahsusa tayin ettik. 

Masarifi muhakeme için konulmuş olan 800 bin 
kuruşun az olduğu ve bunun için muhakematın layı-
kiyle takip edilememekte bulunduğunu İsmail Mahir 
Efendi Hazretleri söylediler ve masarifi muhakeme
nin zaten tezyid ve tenkisi idarenin yed-i iktidarında 
olmamak itibariyle, masarifi muhakeme için bütçeye 
böyle tahsisat koymaktan ise, masarifi muhakeme, bir 
taraftan varidat kaydolunmak münasip olup olmdığı-
m sordular. 

Vakıa masarifi muhakeme için bütçemize konulan 
meblağ, hakikaten ihtiyaçtan azdır. Ve müsaade eder
seniz, onun için bir zam teklif etmek, sırasıdır. Zaten 
zam ve tenzili, idarenin yed-i ihtiyarında olmayan bir 
masraftır. Ne kadar çok dava olursa, o kadar çok 
masarifi muhakeme vereceğiz ve Muvazene Kanunu 
mucibince masarifi mütehavvile cetveline dahil olan 
masraflardır. Fakat bundan masarifi muhakemeyi ta
yin etmeyip de lüzumu kadar sarfetmek ve karşılı
ğına sarfetmek doğru olamaz. Çünkü, bilirsiniz ki 
masarifi muhakeme, sarfoîunduğu anda tahsil olun
maz. Bugün sarfolunur, dava neticelendikten sonra 
tahsil olunur. Onun da, yeri bulunursa. 

Kadastro ve tecrübe masrafına gelelim efendim : 
Bu, mektep değildir efendim. Bu Selanik 'te, Vardar' 
da kadastro yapılıyor, aynı zamanda tathiri ameliyat 
vardır, onun masrafıdır efendim. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Ne ka
dar olmuş anlamak isteriz. Buna Nafıa da iştirak edi
yor, mukavelename yazılmış. Bu mühim bir mesele
dir, bunun neticesi ne olmuş? Şimdiye kadar ne ka
dar iş yapılmış? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Teferruat 
hatırımda değildir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Şimdi 
1 500 dönümden yukarı ne oluyor? Devam edecek 
mi? 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebussun İ : 27 23 Haziran 1328 (1912) C : 1 

BERBER YAN EFENDİ (Devamla) — Bunu izah 
edemeyeceğim efendim. Hesaplar Nezarette görülebi
lir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Ben gö
rüp de ne yapacağım, Meclis duysun diye soruyo
rum. 

REİS —• Bu kadastro tafsilatını pazartesi günü 
getirirsiniz. 

İSMAİL M AFİ İR EFENDİ (Kastamonu) — Def
teri Hakani bütçesinde de vardır. 

REİS — Yok canım, tahsisat mademki buradadır, 
burada söylenir. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Harcırah
lar bütçede, gerek tahvil suretiyle ve gerek tayin olu
nanlara Nizamname mucibince verilir. Memurinin bir 
mıntıka dahilinde hareket ettirilmesi elbette hayırlı 
olur. İdarenin ve teşkilatın yeni yapılmakta olduğu 
zamanlarda, o vakit, mümkün olmaz efendim. Fakat 
her halde bu memurinin; yani mahallere gönderilme
si Nezaretçe de her vakit nazarı dikkate alınır rne-
vaddandır ve memurin harcırahı maddesinde de, ge
çen senekine nisbetle büyük bir zam yoktur. 

Masarifi müteferrikaya gelince : Efendim, vakıa 
kırtasiyeden gayri masarifi müteferrika görüyoruz. 
Bunu evvelki sene bütçelerinde de gördük. 

Biz de bütçelerde her sene bu müteferrika kale
mi göreceğiz. Çünkü, müteferrika kaleme gelme
yen masarif demektir. Maarif, bütçe yapılırken enva-
ına göre fasıllara, bablara taksim olunur; fakat bir 
dereceye gelir ki, taksim kabul etmez. 

Bunlar birtakım ufak tefek ve kaleme gelmeyen 
şeylerdir. Kaleme gelmeyen masarif demektir. Bun
ları her vakit müteferrika namı altında göreceğiz ve 
her Devletin bütçesinde de bu müteferrikayı görecek
siniz. Bu müteferrikayı görmek demek, onların he
sabı kafisini görmek demektir, 

HAMİT BEY (Halep) — Fakat tahsis edilen, pek 
fazladır. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Evet, 
olabilir efendim; fakat sarf olunacağı mahallerin çok
luğunu da nazar-ı dikkate alırsanız, o vakit belki 
müteferrika için konulmuş olan parayı istiksar bu-
yurmayacaksınız ve zannederim ki, her yerde ma-
sarif-i müteferrikanın azlığından şikâyet ederler, tek
mil Taşra Vilâyet, Liva ve Kaza Mal Sandıkların
da ve şu bütçe dahilinde idare olunacak Mal İdare
lerinin hepsinde bu altıyüz bin kuruş sarfolunacak-
tır. 

Defatir ve evrak-ı matbuanın vaktü zamaniyie 
irsal olunmaması bahsi, daha ziyade Posta İdaresi
ne ait bir meseledir. Fakat işin Maliyeye taallûk ci
hetinden arz edebilirim ki, gönderdiğimiz defterler 
er geç mahalline vasü oluyor ve bizim onlar üzerine 
istediğimiz cedavil bize vaktü zamaniyie geliyor efen
dim. 

MEHMET BAHAEDDİN BEY (Halep) — Ek
ser vilayattan geliyor, Kazalardan merkezi idareye 
gidiyor; fakat Kazalara gitmiyor efendim. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Kazalara 
da gidiyor efendim. Kazalardan da istediğimiz ced-
veller geliyor. 

MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — Maliyece öte
den beri takip olunan bir usul-ü sakim var. Bilmi
yorum ki, bu tadil edildi mi, edilmedi mi, meselâ; 
Hazineye müteallik olan birtakım mesail, bunun me-
hakimce sübutun kat'iyyen ihtimal ve imkân yok 
iken, mal memurları onları tutarlar, behemahal Ha
zine Davavekillerine tevdi ederler. 

Birtakım masarif ihtiyar edilir. Bu gibi kazanılma
sına; yani Hazinelerden istifade imkânı olmayan me
sail için Hukuk Müşavirlerinden mürekkep bir ko
misyon olmalı. Bu gibi mesail bunlara verilmeli. Bun
lar tetkik ile kazanılacağı anlaşılacak olanlar için 
fazla olarak masarif de ihtiyar etmemelidir. 

Binaenaleyh, kazanılacak bir şey değil ise o va
kit Hukuk Müşavirlerine, Davavekillerine verilip ta
kip ettirmeli, bu yapılmıyor, hâlâ bu sakim usul ta
kip olunup gidiyor. Bir şey yapılmadı. 

BAHA BEY (Halep) — Bu, ahiren tadil edildi. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Bu bab-
da bir şey yapılmamıştır. Yapılan şey; rner'î olan 
Nizamname diresinde davaları derecat-ı mehakimden 
geçirmek ve haksız olduğu sabit davadan sarfınazar 
edilir. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Ge
çen sene bir Kazada 500 kuruş olduğundan, 140 bin 
kuruş bakayada kaldı. Bu 500 kuruşa mukabil 140 
bin kuruş alınacak, bu maraf mı, yoksa varidat mı? 

REİS — Efendim, 58 inci faslı re'ye koyuyorum: 
Kabul edenler ellerini kaldırsın... (Eller kalkar) Ka
bul olundu. 

ELLİDOKUZUNCU FASIL 
Emlâk-i Emiriyye Masarifi : 
1. Harcirah ve yevmiye 200.000 
2. Masarif-i mütenevvia 450.000 
3. Cibayet memurin-i muvakkatası 

ücuratı 250.000 

— 106 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 27 23 Haziran 1328 (1912) C : 1 

4. Emlâk-i emiriyye zürraına verile
cek taziyat 2.000.000 

5. Varidatı alınan emlâk ve arazi-i 
emiriyyenin inşaat ve tamirat ve 
harfiyatı. 1.200.000 

6. Cihet-i askeriyyeden müdevver çif-
likat maaş ve masarifi 769.000 

Ellidokuzuncu faslın yekûnu 4.869.000 
REİS — Efendim, kabul edenler ellerini kaldır- • 

sınlar... (Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

ALTMIŞINCI FASIL 
Masarif-i Tahsiliyye 

1. Ağnam Masarifi 5.700.000 
2. Aşar 10.000.000 
3. Tahsilat komisyonlarının âza-yı 

gayr-i muvazzafa yevmiyesi ' 725.000 
4. Tahsil Memurları masarif-i dev-

riyyesi 801.800 
5. Taaz Sancağı Karah gümrükleri 

masarifi 277.044 
6. Ücret-i imlaiyye — 
7. Evrak-ı nakdiyye aidat-ı tahsiliy-

yesi 1.278.000 
Kadıköy rıhtımının bakiyye-i in
şaatı masrafı — 

Altmışıncı faslın yekûnu 19.281.844 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Efen
dim, altmışıncı faslın üçüncü maddesinde Tahsilat 
Memurları ve âzâ-i gayr-i muvazzafa yevmiyesi ola
rak 725 000 kuruş bir para var. Bunlar bir-iki sene 
evvelisine gelinceye kadar iMeclis-i İdare âzâsiyle 
Belediye azaları tarafından meccâne nifâ edilirdi. 
Şimdi buna 725 000 kuruş verilmesi muvafık değil

dir. Bu, yine meccânen ifâ edilebilir. 
HACI MUSTAFA EFENDİ. (Halep) — Efen

dim, bu faslın bilinci maddesi Ağnam masarifi 6 
milyon kuruşa karîb bir Ağnam masrafı vardır. 
Bunun kısm-ı âzami Tahsildarlar tarafından tahsil 
olunur. Bâzı Vilâyetlerde memurlar tâyin olunur. 
Umûmu, tahsildârân vasıtasiyle idare olunsa, onla
rın daha hazakatleri olduğundan, meselâ kurayı, Ne-
vâhîyi daiha iyi bildiklerinden daha iyi iş görürler. 
Bir de zaten tahsildarlar fazla fazla tâyin olunmuş. 
Kura Kâtipleri, Müfredat Kâitipleri her Kazalarda, 
her livada yarım tabur Tahsildar var. 

Bütçeden 6 milyon kadar bir para, 4 milyona 
tenzil olunsa, sonra Âşâr masarifi, ikinci madde 

Aşar masrafı da geçen sene 12 milyon kuruş, bu se
ne 10 milyon kuruş görülüyor. Bendeniz, Halep Me
busu ve zürrâın ecza-yı terkîbiyyesinden olduğundan 
biliyorum ki, bunların kısm-ı âzami Tahmin Memur
larına verilir. Bu tahmin de maksadı temin edemi
yor. Evvelce Tahakkuk Memuru iki seneden beri te
hir olunurdu. Demek usûl icra olunmaz. Yâni Ru-
melide olduğu gibi demet usûlü olmaz. Yâni herkes 
keyfemettefak biçimlerini yaparlar. Bu tahmin usû
lü de icra olunsun. Hasat başladı mı, evvel be evvel 
çiftlik sahibi zürra, kısm-ı âzami da yed-i vâhidde 
bulunuyor. Ondan sonra Tahmin Memurları çıkar. 
Zâten kısm-ı abamı gitmiş; hazırını tahmin ederler. 
Ondan sonra harman gailesi başlar. 

Âşâr talimatını geçende takdim ettim. Hangi karı-
yenin huzurunda tâdât olunmuştur? O karyeden ta
dat olunduktan sonra sû-i istimale büyük bir çare 
açılır. O kareye ashabında kalır, kalır, kalır; Eylül 
sonunda yahut Teşrinde ihale olunur. Eğer arz etti
ğim takrir nazar-ı dikkate alınırsa, o maddenin yal
nız bir fıkrasını tâdil etsin. 

iPek büyük bir menfaat temin edecektir. Çünkü 
Âşâr, hayat-ı iktisadiyyemizin kısm-ı âzamini teşkil 
ediyor. Lâkin sû-i istimale tesadüf ediyor. Ondan 
sonra 7 milyon lira teşkil ediyor buyuruyorlar. Ama 
emin olsunlar ki, bu da 10 milyon tecâvüz etmiştir. 
Bunu hep biliriz. Biz de zürrâın eczayı terkîbiyye-
sindeniz. Onun için bu surette hemen müstâceliyyet 
kararıyle o fıkra tâdil olunursa, senevi 10 milyon 
kuruş tasarruf etmiş oluruz. Tahsil memurlarına 
8 bi nlira kadar bir para veriliyor. 

REİS — Madde tâdil olunduğu zaman o cihet
ler nazar-ı dikkate alınır efendim. 

HACI MUSTAFA EFENDİ (Devamla) — Hal
buki bunların vazifesi yalnız vazifeden münbais ol
duğundan, başkaca harcırah verilemez. 

ALİ OSMAN BEY (Çorum) — Burada bir mas
raf var. Bunu geçen sene de söylemiştim. Tahsilatın 
yüzde yarımı Kaymakam ile Malmüdürlerine, yani 
memûrîn-i Mülkiyyeye, yüzde yarımı da Kura He
yet-i İhtiyâriyyesine veriliyor. Kura Heyet-i İhtiya-
riyyesine şimdiye kadar verilmemiş. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Bu 
itirazı dinlemek isteriz. 

İREÎS — Rica ederim efendim, dinleyiniz. 
ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — 6 milyon 

kuruş var. Bunun içinde Ağnam tahsilatının yüzde 
birinin nısfı memûrîn-i Mülkiyye ile Maliyeye veri
liyor. Nısf-ı diğeri Kura Heyet-i İhtiyâriyyesine ve-
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riliyordu. Kura Heyet-i ılMiyâriyyesine şimdiye ka
dar çok yerlerde verilmemiş. Fakat Kaymakam ile 
Malmüdürleri, yâni memûrîn-i Maliyye ve Mülkiy-
ye almaktadırlar. 

Bu, 110 bin lira tutuyor. Bendeniz, öyle hatırıma 
geldi. Kaymakamlar, kabl-el İnkılâb 1125 kuruş al
makta iken, İnkılaptan sonra maaşları 1 500, 2 000, 
22 500 kuruşa irtika ettirildi. Malmüdürleri en kaba
dayısı 600 kuruş alırken, şimdi en aşağısı 800'den 
'başlayarak 900 - 1 000 kuruş almaktadırlar. Şimdiki 
halde artık bunların bu Ağnam tahsilatından yüzde 
yarıma ihtiyaçları kalmamıştır. Kura Heyet-i İhti-
yâriyyesine kemâfissâbık verilsin. Fakat bunlara 
verilmemelidir. 

ABDULLAH SABRI BEY (Bursa) — Kadıköy 
Rıhtımının bâzı inşaatı nâmiyle bir masraf var. Va
kıa, şimdiki halde Maliye Nâzın bir para istemiyor 
ise de, Kadıköy'ünde bir rıhtım yapıldı. Elyevm alâ-
hâlihî duruyor. Acaba Maliye Nezareti, rıhtım için 
bu sarfettiği bir mikdârın çıkarmak veyahut ora
ya başka bir şey yapmak fikrinde midir? Yoksa 
orasını bulunduğu halde mi bırakmak istiyorlar yahut 
Belediyeye mi terk edecekler? Her halde, oraya bir 
bahçe mi yapılacak, ne yapılacak ise yapılsın da, 
Belediye ve Nezaret bundan istifade etsin. Nezare
tin ıbu babdaki fikrini öğrenmek isteriz. Bir de alt
mışıncı faslın altıncı maddesinde 100 bin kuruş ka
dar bir para vardır. Bu nedir? Bunu da izah etsin
ler. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Bayazıt) — Ben
deniz de bu faslın iki maddesine itiraz edeceğim. 
Birisi, Tahsil Memurlarının masarif-ı devriyyesidir 
ki, bu babda arkadaşlarım kâfi miktarda söyledik
lerinden bu babda fazla bir şey söylemeyeceğim. Yal
nız masârif-i imlâiyye hakkında söyleyeceğim ki, bu
gün Maliye Dairesinde olan memurlar, diğer Devâ-
ir-i Devlette bulunan memurlardan ziyadedir. Taş
radaki memurlarımızın kısm-ı âzami boş geziyor
lar. Bu adamlar hem vazife-i memuriyetini îfâ et
mek, hem de o vazifesinden dolayı maaştan gayri 
ücret almak, ücret-i imlâiyye almak muvafık değil
dir. Bu, 500 bin kuruş kadar bir paradır ki, az bir 
para değildir. Bunun için bunun tayyını teklif ediyo
rum. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Efendim, Ağnam 
tahakkukatı hakkında. Ali Osman Bey izahat verdi. 
Bu Ağnam Vergisinden memurlara para veriliyor. 
Bunun verilmemesi hakkında bir takrir verdim. Bu 
takririmin okunmasını talep ederim. 

REİS — Tabiî okunacaktır efendim. 
BERBER YAN EFENDİ (Mühasebe-i Umumiyye 

Müdürü) — Ağnam masarifi nâmiyle bu faslın birinci 
maddesinde görülen mebâliğ, Ağnam Resmi Nizam
namesi mucibince tahsilat üzerinden verilecek yüzde 
birbuçuk âidât ile muadditlere verilen bir paradır. 
Şimdi o yüzde birbuçuk aidat, Ağnam Nizamnamesi 

mucibince verilmektedir. İslâhât-ı Maliyye Komisyonu 
tarafından Ağnam Lâyiha-i Kanuniyyesi yapıldı ve 
Meclis-i âlînize takdim olunacaktır. Şimdi bu para, 
nizamî bir paradır. Ücret-i imlâiyye için maaşlı me
murin tarafından imlâ edilsin deniliyor. Bu ücret-i 
imlâiyye, her sene zarfında kanun dairesinde mükel
lefine tevzi edilmek üzere imlâ edilen tezkereler es-
mânıdır. Eğer bu - tezkereler senenin oniki ayında 
peyderpey imlâ olunacak bir şey olsaydı, belki maaşlı 
memûrîn bunu yapabilirlerdi. Fakat onbeş gün veya 
bir ay zarfında defaten imlâ edilmek lâzım gelir bir 
şey olduğundan, muvakkat memurlar istihdam etmek 
iktiza ediyor. Bu da tezkere başına beş para verilir 
bir ücrettir. Bir de efendim, Tahsil Memurlarının 
masârif-i devriyyesi vardır ki, bu, bir harcırahtır. Tah
sil Memularınm vazifesi yalnız dolaşmak değil, bu
lunduğu yerlerde de tahsildarların hesaplarını gör
mektir. Bundan başka bir de daire dahilinde dolaşmak 
vardır. Bunlara saat hesabiyle harcırah verilmez. 
Çünkü mütemadiyen gezeceklerdir, yâni ayda on gün, 
senede 120 gün gezmek üzere verilen bir tahsisattır 
ki, maktu bir harcırahtır. Fakat sû-i istimâlâta sebebi
yet verilmesin, fazla masraf edilmesin diye böyle 
nîm maktu bir surette verilir. Onun için buna Dev-
riyye denilmiştir ve bunlara her sene bu suretle bir 
miktar para verilmektedir. 

ABDULLAH SABRI BEY (Bursa) — Kadıköy 
Rıhtımı hakkında bir izahat vermediniz. 

BERBER YAN EFENDİ (Devamla) — Efendim, 
Kadıköy Rıhtımı hakkında bendeniz, hiçbir izahat 
arz edemeyeceğim. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Efendim, 
bu altmışıncı faslın yedinci maddesinde Evrâk-ı Nak-
diyye Âidât-ı Tahsiliyyesi vardır ki, 1 278 000 ku
ruştur. Bu evrak zaten maaşları derece-i kifâyede 
bulunan Sandık Ümenâsı ve Malmemurları tarafın
dan sarfolunuyor. Ali Osman Bey biraderimiz, Kay
makamlara, Malmüdürlerine Ağnam tahsisatından bir 
ücret verilmemesi hakkında bir teklifte bulundular. 

| Şimdi bendeniz de bu paranın verilmemesini teklif 
« edeceğim. Zira bu paradan adam başına pek cüz'î 
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bir şey düşüyor ki, bu verilmezse hiçbir şey hâsıl ol
maz. Çünkü bunun onlara bir faydası yoktur. Hal
buki bütçede 1 278 000 kuruş gibi oldukça mühim bir 
yekûn teşkil ediyor ki, bunun lüzumsuzluğu hase
biyle tenzilini teklif ederim. Bunun için bir de tak
rir veriyorum. Hiç olmazsa bütçede bir tenzil yap
mış olalım. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Bu para, 
memurlara verilmiyor. Hicaz Demiryolu ianesi na
mını taşıyan birtakım ilmühaber Ve evrak vardır ki, 
bunların satışı üzerinden verilir bir beyiyyedir. Bu, 
adetâ, banka pulu beyiyyesi gibi bir şeydir; attar ve 
bakkal gibi esnaf, bunu peşin para ile gelip Mal .San
dıklarından alırlar. Buna bir sermaye tahsis edip, 
dükkânlarında satarlar ki, bundan yüzde 5 bir aidat 
alırlar. Memurine bundan bir aidat yoktur. 

MEHMET TALÂT BEY (Ankara) — Ahaliye 
suhulet olmak üzere, bunlar ekseri yerlerde Mal 
Sandıklarında satılır. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Eğer me
murinden birisi, kendi malından bir sermaye tahsis 
etmiş ise, yani peşin para ile alıp orada satıyorsa, ta
bii o da bayi gibi aidatını alır. Elhasıl burada gördü
ğünüz tahsisat, memurine verilen bir tahsisat değildir, 
kendi malından ayırdığı sermayenin mukabilidir. 

M E H M E T TALÂT BEY (Ankara) '— ben, me
murlar hakkında söylüyorum ki, Hükümet Dairesin
de mal Memurları ve Sandık Eminleri bunları satı
yorlarsa, bu vazifelerine ilâve edilse, bütçede bir ta
sarruf meydana gelir. Şu para da bütçeye girse, aca
ba ne olur, fena mı olur? Eğer Meclisimiz, bütçede 
tenzilât yapmağa mütemayil değilse, hiç olmazsa bu 
tenzilâtı icra etsin. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Efendim, 
malûm-u âlînizdir ki, Hicaz Demiryolunun iane il
mühaberleri pul gibidir; yalnız Mal Sandığından para 
alan adamlar bunu istimal etmiyor, bu ilm-ü haber
lere arzuhallerde, birtakım evrak-ı resmiyyeye, Me-
hâkime verilecek evraka ve sâireye yapışır. Pul vari
datının temininin şerâit-i esasiyesinden birisi de, 
pulun teshîl-i tedâriki meselesidir. Bir arzuhali ya
zacak olan bir adam, ne kadar suhuletle pul bulacak 
olursa, o kadar yapıştırmaktan kaçınmaz. Bu pulun 
da en lâzım olan mahalde tedariki lâzımdır. Onun 
içindir ki, Hazine bu kadar fedakârlığı ihtiyar edip 
de yüzde 5 beyiyye veriyor. Tâ ki attarlar, bakallar, 
tütüncüler buna bir sermaye tahsis edip de, ahaliye 
her lâzım olan yerde onun tedarikini teshil etsin. Eğer 

bu beyiyye verilmeyecek olursa, tabiî buna hiçbir 
kimse para vermez. 

ŞEFİK BEY (Hums) — İlm-ü haberden mâdâ 
bilcümle evrak-ı nakdiyyenin hepsini Mal Memur
ları kendi odalarında satıyorlar. Aidatlarını da ken
dileri alıyorlar, biz bunları biliyoruz. («Kâfi» seda
ları) 

REİS — Efendim, takrirleri reye koyuyorum; 
sonra faslı reye koyacağım. 

Riyaset-i Celileye 
Maliye bütçesinin altmışıncı faslın birinci mad

desinden, Kaymakam ve Mal Müdürlerine verilmek
te olan yüzde yarım ki, indelhesap 1 021 920 kuruşun 
esbâb-ı mucibesi şifahen arz olunduğu veçhile, ten
zilini teklif ederim. 

23 Haziran sene 1328 
Çorum Mebusu 

Ali Osman 
REÎS — Efendim, bu takriri kabul edenler elleri

ni kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 
(Gürültü, «Nasıl olur» sedaları) 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendim, zaten ge
lecek seneden ibarettir. Takrir de böyledir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) 
Takririn esbab-ı mucibesi de, gelecek seneden iba
rettir. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umûmiye 
Müdürü) — Ağnam tahsilatı zamanı geçiyor ve 
şimdi de tahsil olunmaktadır. Gelecek sene için bir 
kanun, bir nizam yapılıyor. Bu, bütçedeki istihkak 
kesbedilmiş, sarf edilmiştir. 

HACI ŞEFİK BEY (İstanbul) — Bu, gelecek sene 
için, şimdi için değil. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Mâlûm-u 
Âlîniz, Ağnam zamân-ı tahsili, 10 Haziran tarihine 
kadardır. O vakte kadar bakayası olanlar, zaten ai
dat alamazlar. O vakte kadar bakaya bırakmayıp tah
sil edenler, aidata istihkak kesbederler. Bugün Hazi
ranın 23 ünde bulunuyoruz. Bugüne kadar gayret 
edip tahsilatını ikmâl etmiş olanlar, eski Nizamna
me mucibince bu âidâta istihkak kesbetmişlerdir. Bi
naenaleyh, bu tahsisat, bugün, bütçeden tenzil olu
namaz.. («Gelecek sene» sedaları) Meclis-i âlinizin 
kararı, bâdemâ bundan böyle memûrîn-i muvazza-
faya Ağnam tahsisatı için aidat verilmesin şeklinde 
ise, bu da kanun ile olur zannederim. Bendenize, Hü
kümetin bu hususta bir kanun lâyihası getirmesi ar
zusu, Meclis-i âlîniz tarafından beyan olunuyor 
gibi geliyor. 
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iREİS — 1329 bütçesinde kat edilecek bir tahsi
sat için, 1328 senesi bütçesinde takrir kabul edilmesi 
muvafık olamaz zannederim. Binaenaleyh, burada 
mevcut olan erkan için bu takrir verilmiştir, değil mi 
Ali Osman Efendi? 

ALÎ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Bendeniz di
yorum ki, bunu gelecek sene masrafından tenzil edi
niz. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Efendim, bu tak
rir kabul olunmuş ise, temenni kabilinden telâkki 
edilerek Hükümete gönderilsin. Bunun başka sema-
resi olamaz. 

'REİS — Müsaade buyurunuz, bir takrir reye ko
nurken, dikkatle rey verilse, hakikaten böyle müessif 
neticeler hâsıl olmaz. Bir takrir veriliyor, reye koyu
yoruz, ekseriyetle kabul ediliyor. Halbuki bu tak
ririn irae ettiği erkam, kanun-u mahsus mucibince 
sarf edilmiş bir para olarak zuhur ediyor. Meclisin 
vermiş olduğu bu kararı ne suretle tevil edelim? De
niliyor ki, bu aidat, 1329 senesi bütçesinden tenzil 
edilsin. 1328 senesi bütçesi müzakere edilirken, 1329 
senesi için takrir kabul edilmez. 

MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — 1329 sene
sinde nazar-ı dikkati celp için bir temenni oluyor. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Bu, 
kanun olsa bile, makabline şümulü olamaz. Madem
ki paralar verilmiştir, bu seneye şümulü olamaz. 
(«Kabul olundu» sedaları) Ne yapalım efendim? 
Elin cehli, bize delil olur mu? Bu seneye şümulü 
yoktur; fakat gelecek nese nazar-ı itibara alınmak 
üzere bir karar verilsin. 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Maliye Na
zır Vekili ne söylüyor? Diyor ki; Haziranın 25'ine 
kadar tahsilatta bakaya bırakmayanlara aidat veri
liyor. Halbuki bugün Haziranın 23'ü. («15'ine kadar, 
25'ine kadar değil» sedaları) Daha para sarf edil
medi. («Edildi» sedaları) 

SERVET BEY (Trabzon) — Efendim, bunu en
cümene havale buyurursanız, Ağnam Kanununda 
nazar-ı dikkate alınır. 

REİS — Efendim, fasıl müzakere edilirken, ten
zil için bir takrir veriliyor, takrir reye konuluyor ve 
kabul olunuyor. Sonra bunu Ağnam Kanununu tek
lif eden encümene havale etmek olur mu? Bu tak- j 
rir, temenni için değil, fasıldan rakam tenzil etmek j 

için veriliyor. Binaenaleyh, takrir kabul edilmiş ve 
meclis de ekseriyetle kararını vermiştir. Encümen 
bunu tenzil etsin, başka çare yoktur. Hükümet git
sin Âyân'da müdafaa etsin, sonra buraya gelir 
tashih olunur. Takrir kabul edilmiş ve paradan ten
zil olunmuştur. 

Diğer takrirler var, rica ederim dikkat ediniz de 
onlara da bu suretle netice vermeyiniz. 

Riyaset-i Celileye 
Altmışıncı faslın yedinci maddesindeki evrak-ı 

nakdiyye âidât-ı tahsiliyesi olan 1 278 000 kumsun 
lüzumsuz bir masraf olması itibariyle tenzilini tek
lif ederim. 

Ankara Mebusu 
Talâ! 

MEHMET TALÂT BEY (Ankara) — Takririmi 
izah edeceğim. Hükümet canibinden gelen memur 
efendi buyurdular ki, pullar hariçte satılır. Halbuki 
ekseri yerlerde pulları Mal Sandıklarından Sandık 
Eminleri satarlar. Maliye Müfettişlerinin hizmetleri 
hakkında Maliye Nazır Vekili olan Cavit Beyefendi, 
pek müftehirâne sözer söyledi ve alkışlandı. O muk
tedir müfettişler, bu vazifeyi hakkıyla ifa etmedik
lerinden dolayı, tabiî, o memurları muaheze edebi
lirler. Sandık Eminleri, bu kâğıtları Hükümet olan 
yerlerde satıyorlar. Ekseri yerde, harice gönderip 
beyiyye suretiyle satacak kimselere bu para verilme
yecek olursa, bundan dolayı hiçbir zarar hâsıl olma
yacağı gibi, memurlar için de öyle büyük bir kül
feti mucip değildir, pek nâçiz bir şeydir. Birçok ev
rak satacak, senede 62,5 kuruş alacak; bunu almayı 
verseler, yekûn itibariyle bütçemiz şu kadar bin 
lira kazanıyor, Sandık Eminlerinin ve Mal Memur
larının bu kadar bir şeyi üzerlerine angarya olarak 
almağa hamiyyetleri kâfidir. 

ıBERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umûmiyye 
Müdürü) — Sandık Eminlerinin bu evrak satarak 
aidatını aldıkları söyleniyor. Fakat Sandık Eminleri, 
arz ettiğim gibi, âidâta kesb-i istihkak edecek bayi
lerden değildir. Vâkıâ Sandık Eminlerinin nezdinde 
bu kâğıtlar mevcuttur, fakat bizim yapmış olduğu
muz talimatnameler mucibince, bu pulların muha
fazası, ehemmiyetli bir meseledir. Onun için karı
şıklık ve sû-i istimal olmasın diye ambarı ikiye ayırı
yoruz. Pullan, külliyetli miktarda Defterdarlara 
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Riyaset-i Celileye 
Tahsilat Komisyonlarının âzâ-i gayr-i muvazzafa 

yevmiyesi olan 725 bin kuruşun tenzilini teklif ede
rim. 

Gelibolu Mebusu 
Hüseyin Ulvi 

REİS — Takriri kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olunmadı efendim. 

Riyaset-i Celileye 
'Masarif-i tahsiliyye kısmının dördüncü madde

sindeki Tahsil memurları masarif-i devriyyesi olan 
801 800 kuruşun tayyını teklif ederim. 

Erzincan Mebusu 
Halet: 

'REİS — Takriri kabul edenler ellerini kaldırsın, 
(eller kalkar) Kabul olunmadı efendim. 

Riyaset-i Celileye 
Tahsilat Komisyonu âzâ-i gayr-ı muvazzafası mu

kabilinde verilen meblâğ bir fayda temin etmediğin
den, Komisyonun lağvı ile 725 bin kuruşun bütçe
den tenzilini talep ederim. 

Halep Mebusu. 
Mustafa 

ıREİS — Takriri kabul edenler ellerini kaldır
sın, (eller kalkar) Kabul edilmedi efendim. 

Şimdi tenzil için tayin olunan takririn miktarı 
ne kadardır? 

ALİ OSMAN EFENDİ (Çorum) — Takrirde 
mukayyettir. (Gürültü) 

REİS — Bu faslı Pazartesi günü reye koyacağım. 
Şimdi belki bir sehiv vâki olabilir. Pazartesi günkü 
ruznamede Arnavut Mebuslarının suali var. Dahiliy-
ye Nâzın beyefendi cevap vermeyi pazartesi gününe 
talik etmişlerdi. İâde-i afiyet ederler de gelirlerse, iza
hat verirler. Bir de 1328 senesi «Muvazene-i Umûmiy-
yesi var. 

İçtimaa nihayet veriyorum. 

Hitam-ı İçtima 
Saat : 6.15 

gönderiyoruz. Defterdarlardan Muhasebecilere ve 
Muhasebecilerden Mal Müdürlerine tevzi olunuyor. 
Pulların bir kısmı paket olarak saklanıyor, bir kısmı 
da bir küçük ambar vardır burada bulunur. Sandık 
Eminleri, bunları beş para ile yüzer yüzer bayiler 
satar. Bey memurları ve Sandık Eminleri, bu suretle 
toptan sattıkları şeylerden âidât almazlar. Meselâ bir 
attar, bir tütüncü gelir, 95 kuruş verir 100 tane pul 
alır; fakat onun aidatını bayi kazanır, Sandık Emini 
kazanmaz. i(Kazanıyor» sedaları) Eğer bu meyanda 
Sandık Eminlerinin içerisinde de kendi kesesinden, 
kendi parasından sermaye edinmiş de yüz, ikiyüz ku
ruşluk küçük ambardan peşin para ile alıp satıyorsa, 
tabiî kazanır. Ancak, biraz evvel Sandık Eminlerinin 
kefaletlerinin çokluğundan dolayı, kefaletlerinin 
tenzili veyahut maaşlarının tezyidi hususu mevzûu-
bahs oldu. Şimdi birkaç yerde, birkaç memur bu su
retle satış yapmış ise, işte hazır bir vesile ile Sandık 
işleri müstefit oluyormuş, öbür taraftan, Sandık 
Eminlerinin maaşlarının tezyidi mevzûubahs olu
yordu. Biz bugün tezyit edemiyoruz. Bugünkü tah
sisatımız buna müsait değil. Maahâzâ, şurasını da 
arz edeyim ki bu suretle evrâk-ı nakdiyye satmak 
suretiyle âidât alan, para kazanan Sandık Eminleri 
pek az olmak lâzım gelir, hattâ birkaç Kazada ol
mak lâzım gelir. Gerçi evvelce öyle imiş; fakat şimdi 
değil. 

SADIK EFENDİ (Kütahya) Efendim, bende
niz... 

iREİS — Okunan bir takrir üzerine takrir sahibi 
efkârını izah eder. Hükümet cevap verir, takrir reye 
konur, müzakere-i umûmiyye açılmaz, (gürültü) 

Müsaade buyurun reye koyuyoruz, bir defa daha 
okuyunuz. 

(Talât Beyin takriri tekrar okundu) 

REİS — Takriri nazar-ı dikkate alanlar ellerini 
kaldırsın (Eller kalkar) Kabul edilmedi, ekseriyet 
yok efendim. 

MEHMET TALÂT BEY (Ankara) — Nasıl yok? 
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