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BİRİNCİ CELSE 

Kuşat Saati : 1.33 

REİS : Halil Beyefendi 

KÂTİPLER : Ahmet Müfit Bey (İzmit), Hasan Ferhat Bey (Karesi) 

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

ZAPTI SABIK HULASASI 

YIRMİSEKİZİ'NCİ İNİK A D 

25 Haziran 1328 Pazartesi 

Reis Halil Beyefendinin tahtı riyasetinde içtima 
saat 1,30'da vuku buldu. Zaptı sabık hulâsası Kâtip 
Ferhat Bey tarafından okunarak aynen kabul edildi. 
Maka m-1 Sadaretten gönderilen umum mehâkim-i 
şer'iyede alınacak harçlara dair lâyihai kanuniyye 
1328 muvazenesine ilâvesi muktazi Muhassesatı mü-
beyyin cetvel Ganaim-i Bahriye kanun lâyihasına ait 
esbab-ı mucibe mazbata; 

Posta ve Telgraf Nezaretince Bütçeye ilâveten tah
sisine lüzum gösterilen mebaliği havi cetvel ile 

Taşra memurin-i maliyesinin 1327 senesine ait he-
sabatını tetkike memur edilecek komisyonlar muhas
sesatı ve ledel icap Divan-ı Muhasebattan izam olu
nacak memurin harcırah yevmiyesi olmak üzere 600 
bin kuruşun ilâvesine dair olan tezkere ait oldukları 
encümenlere havale olundu. Trabzon Mebusu İzzet ve 
Ankara Mebusu Nusret Beylere talepleri ve mezuni
yet Encümeninin tensibi veçhile birer ay mezuniyet 
ita kılındı. Diyarbekir - Bitlis - Van tariklerinsn tu 
ruk-u umumiyye meyanına ithaline dair vilâyat-ı 
mezkûre mebusları tarafından verilen takrir Nafıa 
Encümenine havale olundu. 

Badehu 1328 senesi Muvazene-i Umumiyye Ka
nununun bakiye-i müzakeresine geçildi. Çorum Me
busu Ali Osman Efendi tarafından Maliye Bütçesinin 
60 ıncı faslındaki ağnam aidat-1 tahsiliyesinin Kayma

kam ve Mal Müdürlerine ita edilmemesi hakkında 
verilip Meclisçe kabul edilerek faslın ol veçhile tâdili 
zımnında Encümene havale olunan takriri üzerine En
cümenin faslı mezkûrdan 700 bin kuruş tenzil edildiği 
Mazbata Muharriri İzzet Bey tarafından ifade olun
du. Bu babda cereyan eden müzakere neticesinde 
İzmit Mebusu Müfit ve Karasi Mebusu Ferhat bey
lerin takriri mucibince kaymakamlar ile mal müdür
lerine aidat-ı tahsiliye ita olunmaması hakkındaki 
kararın gelecek seneden itibaren tatbik olunması hu
susunun Hükümete karar şeklinde tebliği ve bu su
retle mezkûr fasılda tenzilat icra edilmeksizin aynen 
kabulü tekarrür etti. 

Müteakiben Arnavutluk hâdisatma dair Dahiliye 
Nazırından icrası takarrür eden suale ve bu babda 
takrir sahipleri tarafından serdedilen beyanata Dahi
liye Nâzın Hacı Âdil Bey tarafından cevap ita olun
du. 

Taraf-ı Riyasetten Salı günü ruznamesinde 1328 
senesi Muvazene-i Umumiyye Kanununun bakiye-i 
müzakeresi dahil bulunduğu bittefhim saat 7'ye 10 
kala Meclise nihayet verildi. 

Reis 
Halil 

Kâtip Kâtip 
İzmit Karesi 

Ahmet Müfit Hasan Ferhat 

REİS — Efendim, zaptı sabık hakkında söz iste
yen var mı? («Yok» sadaları) O halde aynen kabul 
olundu. 

II, EVRAKI VARİDE 

/. — Evrakı Varidenin kıraati. 
REİS — Tekfurdağı Mebusları Bedrettin ve Bo-

yacıyan Efendilerin zürra İle hizmetkâr ve orakçılar 
beyninde zuhur edecek ihtilâfatın suret-i halline ve 

Havran Mebusu Reşit Talî Beyle rüfekasmın me-
murin-i Dahiîiyyenin nasp ve terfilerine müteallik 
teklif-i kanunîleri, encümenlerine havale olunacak 
efendim. 
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İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Her mad
desinde muhtelif tadîlat yapılmıştır; bu en sonraki 
tadîlâttır. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — O halde tâdîl 
olunan maddeleri tamamen ve aynen okuyayım. 

ABDU'RRAHMAN PAŞA (Şam) — Encümene 
gitsin de ondan sonra söylensin. 

Meclis-i Ayan Askeriyye ve Adliye Encümenle
rinin teklîf-i ahîri : 

Madde 1 : Siyasî içtimâât ve tecemmûât ile nü
mayişlere bil' ihtiyar iştirak ve makalât-ı siyasiye 
neşr veya o yoilda alenen îrâd-ı nutk eylediği bilmu-
bakeme sabit olan Erkân ve Ümerâ ve Zâbitân ile 
sifat-ı askeriyyeyi hâiz mensûbîn-i askeriyye ve si-
lâh-endâzân 15 günden altı mâha kadar hapis veya 
'haps ile beraber mevkii tebdil olunur. Mükerrirlerden 
silâhendâzândan gayrisi dört mâhtan bir seneye ka
dar hapis ille silk-i askerîden ihraç olunur. Bunlar
dan hakk-ı tekaüde mâlik olanlar tekaüt edilirler. Ve 
Küçükzâbit, Onbaşı ve neferât-ı askeriyye iki mah-
tan altı maha kadar prangabend ve taht-ı silâhta bu
lunacağı kadar altı aydan iki, seneye kadar tezyit olu
nur, (aynen kabul edilmiştir.)1 

Madde 2. — Beyannamelerini Hükümete vermiş 
de, yahut henüz vermemiş olan cem'iyyât-ı siyâsiy-
yeye dahil olduğu bilmuhakeme sabit oiîan Erkân ve 
Ümerâ ve Zâbitân ile sıfat-ı askeriyyeyi hâiz roen-
sûbîn-i askeriyye üç mândan bir seneye kadar hapis 
ile silk-i' askerîden ihraç olunur. Bunlardan hakkı 
tekaüdü ihraz edenler tekaüt edilirler. Küçükzâbit, 
Onbaşı ve neferât-ı askeriyye, üç mândan altı mâha 
kadar prangabend ve taht-ı silahta bulunacak müd
det bir seneden üç seneye kadar tezyid ile beraber, 
mevki-i askerîsi tebdil olunur. Bunlardan bu kabil 
cem'iyyât-ı siyâsiyyeyi teşkil edenler ile teşkiline 
muavenette bulunanlardan işbu cezaların haddi âza-
misiyle mücâzât olunurlar. (Aynen kabul edilmiştir.) 

Madde 3. — Alelıtlak muzır bir cemiyet teşkil 
ettiği- veya teşkiline muavenette bulunduğu veyahut 
böyle bir cemiyete dahili olduğu delâil ve emârât 
ila anlaşılan Erkân ve Ümerâ ve Zâbitân ve sıfat-ı 
askeriyyeyi hâiz mensûbîn-i askeriyye bittevkif bu 
hareketleri hükmen sabit olduğu halde, silk-i askerî
den tard ile beraber, üç seneden beş seneye kadar 
muvakkaten küreğe konulur. Küçükzâbit, Onbaşı ve 
neferât-ı askeriyye bir seneden üç seneye kadar pran
gabend ve taht-ı silahta bulunacağı müddet altı 
mâhdan iki seneye kadar tezyid olunur. 

— 163 

2. — Mensubin-i askeriyyenin siyasiyat ile men i 
işgali hakkında Askerî Ceza kanunnamesine zeyl ka
nun lâyihasının irsal kılındığına dair Meclis-i Ayan 
Riyaseti tezkiresi. (1) 

REİS — Efendim, askerin siyasetle meşgul olma
masına dair olan kanun lâyihası, Ayandan tâdîlen 
iade edilmiş, bunu okuyalım da Encümene gitsin. Ma-
iûm-u âlinizdir ki müstaceldir. Evvelce bunu tetkik 
eyleyen Adliye ve Askeriye Encümenlerine gidecek. 
(«Anlayalım» sadaları) Efendim Encümene gider, En
cümen mazbatasını yapar, buraya gönderir. 

Meclis-i Mebusan Riyâset-i Celî'esine 
Mensûbîn-i askeriyyenin siya'siyyât ile men-i iş

tigali hakkında Askerî Ceza Kanunnamesine zeyl 
olmak üzere Hükümetçe tanzim ve Meclis-i Mebu-
sanca tâdîlen kabuil olunup 19 Haziran sene 1328 ta
rihli tezrere-i aliyye-i Riyâsctpenâhîleriyle irsal buyu-
rulan lâyiha-i kanuniyye müstaceliyyet karan ile 
Askerî ve Adliye Encümenlerinde müştereken tet
kik ve işbu encümenlerin bazı tadilatı beraber Hey-
et-i Umûmiyye-i Ayanda müzakere olunduktan son
ra tâdîlen kabuil edilmiş ve lâyiha-i kanuniyyenin 
Heyet-i Umûmiyyc kararına iktiran eden şekl-i mu
addeli leffen irsal kılınmış olmakla, iktizâsının ifa 
buyurulması babında emr-ü-fermân hazret-i menle-
hüT emrindir. 

Fi 24 Recep, sene 1330 ve 
Fi 26 Haziran 1328 
Meclis-i Ayan Reisi 

Gazi Ahmet Muhtar 
Başkâtip 

İsmail Müştak 

REİS — Encümenlerdeki arkadaşlarımıza rica 
ederiz, yarın erkenden içtima ve tetkikatını ikmâl et
sinler de beliki ertesi günü müzakeresini yaparız. 

ARTAS Y ORGA Kİ EFENDİ (İstanbul) — Bu 
tadîlât malûm olsun. 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Üçüncü mad
dede biz «böyle bir cemiyete dahi! olduğu delâil ve 
emârât ile anlaşılan Erkân ve Ümerâ ve Zâbitân ve 
sıfat-ı askeriyeyi hâiz mensûbîn-i askeriyye bit tev
kif cürümleri hükmen sabite olduğu» demiştik. Mec
lis-i Ayan bu cürümleri kelimesinin yerine, bu hare
ketleri hükmen sabit oldukları diyor. 

(1) Evveliyatı 22, 23 ve 24 üncü inikad zaptında-
dtr. 
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IBöyle bir cemiyet teşkiline teşebbüs eyleyen Er
kân ve Ümerâ ve Zâbitân ve sıfat-ı askeriyyeyi hâiz 
merisûbîn-i askeriyye silk-i askerîden tard ile bera
ber, altı aydan üç seneye kadar hapsolunur. Küçük-
zâbit, Onbaşı ve neferât-ı askeriyye altı aydan üç 
seneye kadar haps ile beraber, taht-ı silahta buluna
cakları müddet altı aydan iki seneye kadar tezyid olu
nur. 

(Madde 4. — Mafevkinden müsaade almaksızın 
maârif ve umûr-u hayriyye maksadıyle teşekkül eden 
cemiyetlere dahil olmak veya böyle cemiyetler teş
kil etmek erkân ve efrâd-ı zâbitân ve. rnensûbîn-i as
keriyye ve s'ilahendâzân için memnudur. 

Madde 5. — Taht-ı silâha davet olunmayan mü
tekaidin ve İhtiyat Zâbitânı silah altında bulunmadık

ça, işbu mevâdd-ı müzeyyel ahkâmının onlara şümu
lü yoktur. 

Madde 6. — İşbu mevâdd-ı müzeyyile-i kanuniy-
yenin ahkâmı, tarih-i neşrinden itibaren mer'î ola
caktır ve bu kanunun neşrü tamimini müteakip me
vâdd-ı sabıkada musarrah sunûf-u askeriyyeden cem-
iyyât-ı siyâsiyyeye dahil olanlar varsa, cem'iyyât-ı 
mezkûreden istifaya mecburdurlar. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) 
veden fazlası bir lâfızcılıktan ibarettir. 

İlâ-

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) 
var efendim, Encümene gidecek. 

REİS — Tabiî Encümene gidecek. 

Epey tadilât 

III. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 1328 senesi Maliye Nezareti Bütçesi. (1) 
REİS — Maliye bütçesinin müzakeresine devam 

ediyoruz. 
61 inci faslı okutuyorum. 

Altmışbirinci Fasıl 
Muamelât-ı Nakdiyye masarifi : 
1. Bank-ı Osmânî Şubeler İkramiyyesi 2.052.000 
2. Bank-ı Osmânî Komisyonu 4.104.000 
3. Faiz ve Acyo 2.000.000 
4. Akçe Nakliye bendiyesi 275.000 
5. Reddiyyat 850.000 

Altmışbirinci Faslın Yekûnu 9.281.000 

REİS — Efendim, şimdi söz isteyenleri yazın. 
HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Efen 

dini, bu faslın birinci maddesinde Bank-ı Osmânî Şu- | 
beler İkramiyyesi olarak 2,052.000 ikinci maddesinde 
Bank-ı Osmânî Komisyonu olarak 4.104.000, üçüncü 
maddesinde faiz olarak 2.000.000 velhâsıl bu faslın 
yekûnu olan 9.281.000 kuruşun Bank-ı Osmânî tara
fından verildiği beyan olunuyor. Ne için verildiği biz
ce meçhul olduğundan, hakikaten tezahürü için iki 
gün evvel Meclis-i âlinin verdiği karar mucibince bu 
faslın müfredatının okunulmasını talep ediyorum. 

REİS — Sadık Efendi, buyurun söyleyin. 
MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) Efen

dim, bendeniz de Altmışbirinci faslın birinci maddesi 
hakkında söz söyleyeceğim. Altmışbirinci faslın bi
rinci maddesinde Bank-ı Osmânî Şubeleri İkramiyeleri 

(1) Evveliyatı 28 inci inikad zaptındadır. 

namıyla Bankaya 2.052.000 kuruşun verildiği gösteri
liyor. Bank-ı Osmaniye verilen bu meblâğ, her nerede 
olursa olsun şube küşadından dolayı ise, güya Hükü
mete, ahaliye teshilât irae için ise, ne gibi teshilât 
irae ettiğini söylesinler. İkincisi, taşralarda şube küşa
dından dolayı Bankartm Hükümetten ikramiye alma
sını ve Hükümetin ikramiye vermesini doğru görmü
yorum. Binaenaleyh, bu meblağın tay ve tenzilini ta
lep ve teklif eyliyorum. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Geçen dev
re-i içtimaiyyede bu ikramiyelere dair bendeniz de bir 
takrir vermiştim. İkramiye verilen azalar, iki sınvf idi. 
Birisi, maaşlı, diğeri maaşsız. Bunların ikramiye ve
rilmesi icap edenıene etmeyenleri bir mutlara tenzil 
ve tebdil edilmişti. Bu bütçenin, 1327 bütçesinin de
vam etmekte olan bir kısmı olduğunu Nazır vekili 
Beyefendi tarafından beyan edilmiş olmasına nazaran 
o tenzilât bu sene de icra edilmesi iktiza eder. İlga 
edilmiş mi, edilmemiş mi? Bu babda memur-u mah
sus tarafından izahat verilmesini teklif ediyorum. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umûmiyye 
Müdürü) — Bu, Bank-ı Osmaniye dairdir. Ziraat Ban
kası başka mesele. 

MEHMET TALAT BEY (Ankara) — Bendeniz 
Ziraat Bankası için söylüyorum. Oraya ait zannet
tim. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) -
Efendim, Bank-ı Osmaniye verilen şu para, tabiî bir 
şeydir. Eğer hakikaten tecdit edilmiş ise, yakında tec
dit edilmiştir. Eğer hakikaten tecdit edilmiş ise ve bu
nun da ne suretle tecdit edildiği ve hakikaten orada 

— 164 
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da bir taahhüd-ü mâni varsa, bunun da Meclisten 
geçmeksizin vuku bulması bir parça cây-i taaccüptür. 
Fakat bilmem; hakikaten tecdil edilmiş ise başka bir 
taahhüt altına alınmış ise Meclisten geçmemesi doğru 
değildir. 

BERBER YAN EFENDİ (Mühasebe-i Umumiyye 
Müdürü) — Nesi tecdit edilmiş, anlayamadım? 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Devamla) — 
Osmanlı Bankasının şubeler tesisi bir kontrata müste
nittir. Böyle altı senede, yedi senede bir tecdit edilir. 
Zannedersem yeniden tecdit edilmiştir. Eğer tecdit 
edilmişse ve yeniden bir taahhüt altına girilmişse, bu
nun, bu Meclisten geçmesi lâzımdır. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umumiye 
Müdürü) — Zaten bu fasıl hakkında söz söyleyen di
ğer Mebus efendilerin de ifadeleri, bu mukavele me
selesine giriyor. Onun için zat-ı âlinizin sözünden ce
vap vermeye başlayacağım. 

(İSMAİL HAKKI BEY (Sinop) — Biraz sesinizi 
çıkarır mısınız Beyefendi. İşitmiyoruz. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Bank-ı 
Osmânî ile olan mukavelemiz altı senelik idi ve 1328 
Martının iptidasında hitam buluyordu. Fakat o mu
kavele henüz hitam bulmazdan evvel 1326 senesi 
Şubatında Hazine ile Bank-ı Osmânî arası da yeni 
bir mukavele aktedilmiştir. Onun mucibince bizim 
B:ınk-ı Osmânîdcn yüzde yediden almış olduğumuz 
meblağ göslerilmişlir ve faiz de yü/.dc yediden beşbu-
çuğa indirilmiştir. Sonra o mukavele mucibince yine 
şubeler ikramiyesi olarak vermekte olduğumuz 50 
'bin lira 4u bin liraya tenzil olunmuştur. Bu muka
velenin bu ahkâm-ı umûmiyyesi, o eski mukavelenin 
hitamı tarihinden itibaren muteber olacaktı. Yalnız 
faizin yüzde yediden yüzde beşe tenzili, mukavelenin 
ak ti tarihinden itibaren muteber olmuştur. Şimdi, 
o itibarla 1327 senesinde yine eski mukavelename 
mucibince gerek komisyon, gerek ikramiye eski mik
tarda olarak verilmişti. Yeni mukavelede olan tenzi
lât bu seneden itibar edilmiştir. Fakat, avans mik
tarının birbuçuk milyona iblağı 1327 senesinde baş
lamıştır. Faiz de 1327 iptidasında yüzde yediden beş-
buçuğa tenzil olunmuştur. Buyurdukları gibi eski mu
kavelenin üzerine yeni bir taahhüt olmadığı için, 
belki buradan geçmemiştir. Fakat, Cavit Beyefendi 
Hazretlerinin 1327 senesi iptidasında Meclis-i Âliniz
de irat ettiği mufassal nutkunda bu babda zaten taf
silat verilmiştir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Za
ten bir milyon kuruş ta tenzil edilmiş. 

— 16: 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — 12 bin 
lira bir maddede, 10 bin lira da bir maddeden olmak 
üzere 22 bin lira bir tenzilât vardır. Faiz de yüzde 
yediden beşbuçuğa tenzil edilmişti. 1327 senesinde 
de arz ettiğim gibi gerek komisyon ve gerek ikrami
ye eski mukavele mucibince verilmiştir. O tenzilât 
eski mukavelenin bir kanun halinde olan 1 Mart 
1328 tarihinden itibaren yürüyecektir. Onun için 
tenzilâtı yalnız bu senenin bütçesinde görüyorsunuz. 
1327 nin sarfiyatı ve tahakkukatı eski mukavele için
dir. Bu ikramiyelerin ne gibi bir hizmet mukabilin
de verilmekte olduğu soruldu. Malûm-u âlîniz, Os
manlı Bankası her tarafta şubeler açmak için imti-
yaznamesi mucibince ona bir ikramiye veriliyordu. 
Bu ikramiyenin miktarı da, bu gibi mukavelât ile ta
yin ediliyordu. Bu şubelerden başlıca muamelât-ı 
nakdiyyesi itibariyle Hazinenin istifadesi pek bedî-
hidir. Hazine, memleketin her noktasında verilecek 
masarifi tediye etmek için yalnız varidat-ı mahalliye 
ile iktifa edemez. Her tarafa lüzumu ânında para 
göndermesi lâzım gelir. Bir taraftaki hâsılatı toplamak 
ve lâzım gelen mahallere tevzi eylemek meselesi, 
müessesât-ı sarrafiyye marifetiyle yapılacaktır. 
Eğer öyle olmayacak olursa, mutlaka paraları grup 
^apıp posta ile göndermek lâzım gelir. Şimdi Bank-ı 
Osmânînin bu yolda yapacağı, Hazineye vereceği me
nâfim en büyüğü, bu muamelât-ı nakdiyyeyi süratle 
ve az masrafla yapmasıdır. Bank-ı Osmanî, bu mua
meleyi yapmasından dolayı bizden yüzde itibariyle 
nara almıyor. Maktu bir ikramiye şeklinde alıyor, 
nulabilirdi. Ve son defa yapılan mukavele mucibin-
nulabilirdi. Ve son defa yapılan mukavele mucibin
ce ikramiye tenzil olunduğu halde başka yerde yeni
den şubeler açmasına Bank-ı Osmânî taahhüt etmiş
ti ki, onların da altısını açmıştır. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Zan
nederim onbir yerde olacak. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) - - Diyar-
bekir, İşkodra, Bitlis, Van, Rodos, Harput, Hudey-
de, Cidde, Bolu, Bingazi Kal'a-i Sultaniyye, Urfa, 
Bunlardan Diyarbekir, Bitlis, İşkodra, Van şubeleri 
açılmıştır. Yalnız Hudeyde, Cidde, Bolu, Bingazi şu
beleri kalmıştır. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Efen
dim, bir şeyiniz noksan kaldı. Komisyoon ne için ve
rilir, onu anlayamadım. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Kont-
rato vardır. Kontrato mucibince muamelât-ı nakdiy-
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ye için başkaca ücret verilmiyor, komisyon verili
yor. 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — 'Nak
liye ve ıbendiye var.' 

IBERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Nakliye 
ve bendiye kınnap parası vesairedir. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Efendim, yanlış telakki edilmesin, bu Osmanlı Ban
kası ile olan muamele, bize ne dereceye kadar lü
zumlu olduğu meselesinden bahsetmiştim. Yalnız, arz 
ettiğim bir mesele vardır ki, bu cihetle orada ka
rar verilmelidir. Bir kontrat aktedilmişti ve onda bir
kaç sene sonra için taahhüt altına alınmış bir taah-
hüdat-ı maliyye vardır. Birçok taahhüdat-ı mâliyye 
vardır ve bu kontratolar eğer buraya gelecek olur
sa cihet hakkında söylenecektir. Bendeniz iddia edi
yorum ki, bu gibi kontratolar bu suretle in'ikad et
tiği halde eğer bütçe nizamnamesi varsa, eğer Ka-
nun-u Esâsiye riayet edilmek lâzım gelirse, bu gibi 
taahhüdât-ı maliyyemn buradan geçmesi lâzım gelir 
ve fakat şimdiki halde onunla iktifa ediyoruz. Israr 
ediyorum, çünkü o kontratonun her bir teferruatı 
müzakere edildiği sırada söylenecek sözlerdir. 

Fakat, zannetmem ki biraz daha söylenmek lâ
zım gelirse, pek de öyle denildiği gibi olmayacak 
ve hattâ bu cihet hakkında arız ve amîk vuku bula
cak müzakerede bahsedilip de gösterilecek hakikatlar 
vardır ki, bunun bu suretle olması, tâ Hükümet bir 
ihtiyaç gösterinceye kadar bu muamelenin bu suretle 
cereyanı muvafık değildir. Fakat sırası değildir; arz 
ediyorum. Yalnız sırası geçtiği için bunu söyleme
den geçiremedim. Bir kontrato vardır, bir taahhüd-ü 
mâlî vardır. 

Bir seneye münhasır değildir. Birçok senelere 
münhasır olmak lâzım gelir. Osmanlı Bankasına ve
rilen imtiyaz dairesinde her yedi senede tecdit edil
mek lâzım geliyor. Fakat, bu suretle tecdidi halinde 
Meclisten geçmesi lâzım gelir. Bu ciheti arz ediyorum. 
Maksadım, şimdi bu hakkın mahfuz olduğunu gös
termektir. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umumiyye 
Müdîr-i Umûmîsi) — Osmanlı Bankasının bir imti-
yaznamesi vardır. Bu imtiyazname mucibince bu gibi 
hususat hakkında müddet-i mahsûsu hitamında tec-
did-i mukavele edilir. Fakat o mukavele, o imtiyaz-
namenin teferruatındandır ve o imtiyaznamenin müd
deti bitmedikten sonra, o imtiyazname tecdit edilmek 
mevzuubahs edilmedikten sonra, zann diyorum ki, 
Meclis-i Âlîye gelecek bir mesele yoktur; meğer ki 

evvelce yapılmış olan taahhüdâtın fazlasına bir taah
hüt yapılmış olsun. 

Şimdi demin de arz ettiğim gibi eskiden Bank-ı 
Osmânîden bir milyon lira kadar avans alabilirdik 
ve bunun için yüzde yedi faiz verirdik. Ol babdaki 
mukavelenin müddeti de hitam bulmak üzereydi. 
Binaenaleyh Hazine, bu mukaveleyi daha ehven şe
raitle temdit ve tecdit etmiş ve bu ehven şeraitle 
hitâm-ı müddetten daha evvel tecdit etmiş, bunda, 
zannederim ki, taahhüd-ü mâliyi mutazammın olmak
la beraber, eski taahhüdü tehvin suretiyle olduğu için 
Meclis-i Âliye getirmeye lüzum görmemişti ve kanun
da böyle bir lüzum vârid olamazdı. Eski imtiyazname 
de tasdik edilmiştir. 

ABDULLAH SABRI BEY (Bursa) — Eskisi bi
zim Meclisten geçseydi, dediğin doğru olurdu. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — 
Devletin Muvazene-i Umumiyyesine dahil olan pa
ra bir kanuna istinad ediyorsa mutlaka o kanunun 
bu taahhüdâtı Meclisten geçmesi derece-i vücûbda-
dır; ona şüphe yok. Eğer bu imtiyazla beraber git
miş olsaydı, ayrıca mukavele aktine lüzum yoktu. De
mek ki, bu imtiyazlarla bu kadar irtibatı yoktur. 
Bunda ayrıca bir mukavele aktolunuyor. Mademki 
öyle muvazene-i mâliyyeye giren paranın istinat et
tiği bir kanunu bir taahhüdün, mutlaka Meclisten 
geçirilmesi lâzım gelir. 

Zaten taahhüdât-ı mâliyyeyi tazammun eden mu
kavelenamelerin de Meclisten geçmesi hakkında bir 
madde-ı kanunıyye olduğu aklıma geliyor. Zaten bu 
verilen ikramiye de şimendifer teminatı akçeleri gibi 
mütehavvil olmak lâzımdır. Masarifi çıkardıktan 
sonra, çünkü bazı yerde masarifini çıkartmayacak 
derecede olur, ikramiye verilebilir. Fakat bazı yer
ler vardır ki, masrafını çıkardıktan sonra birçok isti
fade temin ediyor. Artık böyle bir yerde teminat 
vermek tabiî bunu Türkçe gözü bozuk tabir edebi
lirim. Çünkü tahavvül olmazda böyle sabit olursa, 
her sene verilmek iktiza eder. Onun için yapılacak 
mukavelenameler böyle şimendiferlere verilen temi-

| nat akçeleri gibi mütehavvil yapılmak lâzım gelir. 
| Şimdi gerçi bu mukavelenin müzakeresi olmadığı 
t için bunlar burada dermeyan olunacak mesâilden 
I değildir. Yalnız, memur efendiye cevap olmak üze

re söylüyorum. Bunlardan müteahhedât-ı mâliyyeyi 
mutazammın olan mukavelenamelerin Meclisten geç-

, mesi icap ederken, o vakit bunlar mevzuubahs ola-
i cak. 

— 166 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan İ : 29 26 Haziran 1328 (1912) C : 1 

REİS — Efendim, söz alanlar bitti. Memur efen
di! bir şey söyleyecek misiniz? 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umumiyye 
Müdîr-i Umûmîsi) — Söylemek istiyorum; fakat 
meydanda bir teklif görmüyorum. Zira şerait-i esâ-
siyyesine taalluk ediyor. Şimendifer ikramiyesini Şi
mendifer teminatına kıyas buyurdular. Halbuki ka-
tiyyen ona kıyas kabul etmez. Çünkü bu ikramiyeyi 
vermek lâzım mı, değil mi? Şube kâğıt veriyor mu, 
vermiyor mu? Buraların tetkikine salahiyeti olup 
olmadığı veyahut tetkik lâzım gelip gelemeyeceğinin 
tayini asıl Bank-ı Osmânî şeraitine mevkuf şeyler
dir. Bank-ı Osmanî imtiyaznamesinde öyle bir şart 
yoktur ki, oraların tetkikine hacet kalsın ve hak
kımız olsun. Bank-ı Osmânî İmtiyaznamesi muci
bince şubeler ikramiyesi verilecektir. Ve bu ikra
miyeye göre, miktarı, bu şerait ile taayyün edecektir, 
mukaveleyi yapmamak elde değil. Ve kanun ile tas
dik meselesine gelince, bendeniz diyebilirim ki 1.325 
1326, 1327 bütçeleri tasdik olunduğu zaman Bank-ı 
Osmânînin mukavelesi ve ona müteferrî olarak ikra
miyenin ve komisyonun miktarı da bu Meclis-i Âli
nin tasdikinden geçmiştir. Zannetmem ki Hazine, 
hiçbir vakitte bunu tekrar Meclise getirmek mec
buriyetinde bulunmaz ve Meclis de onu talep etme
yecektir. 

ABDULLAH SABRİ BEY (Bursa) Yüzde 8 
olsaydı getirecek miydiniz? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Tabiî, 
çünkü o zaman Hükümet, fazla bir taahhüd-ü malî 
altına giriyor demektir. 

REİS — Müzakereyi' kâfi görüyorsunuz değil mi? 
(kâfi seseleri) 

Riyaset-i Celileye 
Altmış birinci faslın birinci maddesinde Bank-ı 

Osmanî, şubeler ikramiyesi namıyla Bankaya 2.052. 
000 kuruşun verildiğini gösteriyor. Bu verilen para, 
Banka Taşralarda şube küşâd ettiği için ise, Taşra
larda küşâd olunan şubeler, Banka hesap ve menfaa-
tına birçok fevaid ve temettü istihsal etmekte oldu
ğunu bilmeyen yoktur. Bank-ı Osmanî, her nerede 
olursa olsun, şube küşâdından dolayı Hükümetten 
İkramiye almak değil, ve belki Hükümet ve Hazine-i 
millete ikramiye vermesi iktiza ederken, böye mühim 
bir meblağın Bank-ı Osmânî'ye verilmesine hayret 

edilir. Binaenaleyh, meblağ-ı mezkûrun tamamen 
layy ve tenzilini teklif ederim. 

Kütahya Mebusu 
Sadık 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekilli) 
- - Efendiler, Osmanlı Bankası ile Hükümet-i Seniy-
ye arasında, bilirsiniz ki, bu sene 51 inci senesi hu
lul eden bir mukavelename mevcuttur. Bu mukave
lename muhtelif zamanlarda, muhtelif tadîlâta uğra
mış; fakat yapılan tadilâtın hiçbiri esas bir derecede 
değildir. Geçen sene iptidalarında Hükümet ile Os
manlı Bankası arasında daha kat'i ve daha sağlam 
esaslara müstenit bir ihtilâf yapılmak tarafeynce his
sedildi. 

Ve bunun üzerine müzakerâta başlanıldı. Epey 
bir zaman devam eden müzakere neticesinde hükü
metin menafiine had im bir mukavelename akt edil
di ki, bu itilâf name nâmıyla mâruftur. Ve müddeti de 
6 senedir. 6 sene sonra yeni bir itilâfname yapılmak 
esasını tarafeyn muhafaza etmişlerdir ki, ikinci yapı
lacak itilâfname hitamında da Osmanlı Bankasının 
müddet-i imtiyaziyyesi munkazî bulunacaktır. Ahi
ren yapılan İitilâfnamenin mevadd-ı esâsiyyesini arz-
edeyim. Hükümetin menafiine ne derecede muvafık 
olduğunu göreceksiniz. Evvelce Osmanlı Bankası, 
Hükümete, mukavelenamesi' mucibince bir milyon 
Liralık bir hesâb-ı carî açıyordu. 

Bu hesâb-ı carî yüzde yedi faizli bir hesâb-ı câ
ri idi. Ve bir milyon Liralık hesâb-ı câriye mukabil, 
Hükümetin Banka nezdinde merhun bir milyon yüz 
bin Liralık tahvilâtı vardır ve aldığı bir milyon Li
raya mukabil yüzde yedi faiz ita ediyordu. Ahiren 
yapılan İtilâfname mucibince Bank-ı Osmanî, Hü
kümete açmış olduğu hesâb-ı câriyi bir buçuk mil
yon Liraya iblâğ etti. Hükümetin tediye etmekte 
olduğu yüzde yedi' faiz yerine yüzde beş buçuk faiz 
verilmesi tekarrür etti ve rehin de ortadan kaldırıl
dı. İşte son İtilâf namenin en mühim noktası budur. 

Osmanlı Bankasının hakikaten Hükümet-i Os
man iyyeye yüzde beş buçuk faizle hâl-i suilhte ve 
hâl-i harpte, buhran veya sükûnet zamanında bir 
buçuk milyon Liralık bir hesâb-ı carî küşâd etmesiy
le Hükümetin itibar-ı hâzırının müsait olduğu şeyin 
hadd-i azamîsi yapılmıştır. Bugün de hâl-i harpte 
bulunduğumuz halde başka yerlerde, başka vesaitle, 
başka suretle, daha çok faizle para tedarik edilebi
lirken bile, Osmanlı Bankasında, Devletin emrine 
müheyya bir buçuk milyonluk bir hesâb-ı carîsi var
dır ki, bunun pek kıymetini uzak tutmayımz.İkin-

— 167 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 29 26 Haziran 1328 (1912) C : 1 

cisi, o vakte kadar Osmanlı Bankası, her ne kadar 
Osmanlı Hükümetinin hesâb-ı carîsi haricinde mev
cut olan paralara burada faiz veriyorsa da, Taşra
larda, Vilâyet merkezlerindeki paralara faiz vermez
di. 

Ahiren yapılan ttilâfname mucibince Osmanlı 
Bankası, muhtelif Vilâyetlerde kendisine günbegün 
tevdî edilen paralara da muayyen bir miktar arasında 
bir buçuk ile iki arasında tehalük edecek surette fa
iz veriyor ki, tabiî bu faizi az görürsünüz. Fakat dü
şününüz ki, verilen paralar bugün verilip yarın alına
cak. Yani daima Hükmetin emrine müheyya vade
siz paralardır. Üçüncüsü, Osmanlı Bankasına o vakte 
kadar verilen ikramiyelerdir. Şube ikramiyeleri ve 
komisyon namıyla verilen ikramiyeler vardır ki, ik
ramiyenin bedeli elli bin Lira ve komisyonun bede
li de otuz iki bin Lira idi. Cem'an bu elli. seneden 
beri Bankanın uhdesine verilmiş olan Ferman muci
bince muhtelif İtilâfnamelerle teyit ve takviye edil
miş bir haktır. 

Böyle olduğu halde, Hükümet, Bankaya bu hak
kının bir kısmından feragat etmesini teklif etmiş ve 
bunun üzerine Osmanlı Bankası da elli bin Lira ye
rine kırk bin Lira ve otuz iki bin Lira yerine de yir
mi bin Lira almak esasını kabul eylemiş, yani sek
sen iki bin Lira yerine hükümetin vereceği meblâğ 
altmış bin Liraya tenzil edilmiştir ki, yirmi iki bin 
Lira bir tasarruf vuku bulmuştur. Şimdiye kadar 
olan bütçelerde daima ikramiye ve komisyon bede
li seksen bin Lira iken, bu sene ilk defa olmak üzere 
altmış bin Lira olarak kaydedilmiştir. 

Bunun bütçeden çıkarılması değil, hattâ bir san
timinin bile tenzil olunması ihtimali mevcut değil
dir. Bir mukavelename ile kabul edilmiş. İrâde-i 
Seniyyeye iktiran etmiş olan bir esas üzerine med
yun olduğumuz meblâğ bütçeden çıkarılamaz ve 
çıkarılması hatıra bile gelmemelidir. Bankanın bu 
parayı almaya bu gün hakkı vardır. Evet, yarın in
şallah bir zaman gelir ki, Bank ile daha müsait esas
lar üzerine itilâflar akt ederiz ve altmış bin Lira de
ğil, hiç bir şey vermeyiz ve Devlet için menfaat da 
temin ederiz. Zamanı hulul etmeksizin hiçbir şey 
yapılmaz. 

Osmanlı Bankası, yine esas mukavelename muci
bince Vilâyatta Hükümetin talebi üzerine açacağı şu
belerin her biri için iki bin Liralık ikramiye almak, 
yani mevcut ikramiyeye iki bin Lira zammetmek 
selâhiyetini haiz- idi'. Öyle olduğu halde, ahiren ya
pılan itilâfname mucibince, Osmanlı Bankası, Me-

mâlik-i Osmaniyye'nin on iki noktasında-ki bu nok
talar kendisine o kadar menfaat temin edemeyecek
tir- şubeler açmıştır. Osmanlı Bankası, Selanik'te, 
izmir'de, Halep ve Şam'da, Bağdat ve Beyrut'ta şu
beler açarsa, menfaat temin eder; fakat Van'da, Bit
lis'te açacağı şubelerde o kadar menfaat temin ede
mez. Ve belki de bir, iki sene hiçbir menfaat istih
sal etmeksizin çalışacaktır 

B.öyle olduğu halde banka, on iki muhtelif yerde 
hiçbir bedel almaksızın mevcut ikramiye' ve komis
yonuna hiçbir şey zam ve ilâve etmeksizin şubeler 

açmıştır ve bu taahhüdünü iki, üç sene mürurunu 
beklemeden 8 ilâ 10 ay zarfında kamilen icra etti. 
Taahhüt ettiği yerlerin hepsinde şubeler küşâd edil
miştir ki, bu şubelerin küşadından arkadaşlarımız 
ne kadar menafi tahassul ettiğini söylerler. Meselâ 
Diyarbekir için bendeniz evvelce Nezarette bulun
duğum zaman ahali tarafından hemen her ay ve me
busları tarafından da defaatla müracaat vuku bulu
yordu, hattâ Bankanın bir şube küşâd etmesi için 
Devletçe bir fedakârlık ihtiyar edilmesi talep ve il
tizam ediliyordu. 

Şimdi Devletin müracaatı üzerine hiçbir fedakâr
lık ihtiyar edilmeksizin bu şubeler küşâd edilmiş
tir ve Diyarbekir'de, Işkodra'da, Van'da, Bitlis'te, 
Rodos'ta, Harput'ta, Hudeyde'de, Cidde'de, Bolu'da, 
Çanakkale'de, Urfa'da, Bingazi'de («Açılmayan da 
var» sedaları) Açılmamış varsa, her halde açılacak
tır. Belki bir tanesi de açılmak üzeredir. Her halde 
bu arz ettiklerimin hepsi açılacaktır. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Bizim başka taathüdümüz yok mudur? 

'MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, 
bizim, Osmanlı Bankasına karşı fazla bir taahhüdü
müz yoktur. Bunlar sırf Osmanlı Bankasının kendi 
hukuk-u müktesebesinden terk ettiği şeylerdir ve 
mukabilinde Hükümetten cüz'î bir talepte bulunma
mıştır. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Bizim, Osmanlı Bankası ile olan eski mukavelena
memizde- zannederim ki elli bin Liradır- çünkü va
kitsiz müzakere ediliyor, iyice bilmiyorum. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, 
hîç vakitsiz değil, tam vaktidir. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Eğer biz daha on iki bin Lira zammedecek olursak, 
istediğimiz yerde şube açtıralir idik, evvelki muka
velenamede böyle bir kayıt mevcut idi. Eğer bu mik-
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tara biraz daha zammetmiş olsaydık yeniden açtır
mak istediğimiz şubeler için hiçbir para vermeyecek
tik. O kayıt baki kaldı mı? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, 
hayır; böyle bir şey yok. 

EMANUEL K A R A S U EFENDİ (Selanik) — 
İşte bunun için diyorum ki, bunun müzakeresi za
manı değildir. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Nasıl ta
savvur edebilirsiniz ki, Memaliki Osmaniyenin muh
telif yerlerinde, vilayet, liva ve kaza merkezlerinde 
banka şubesi mevcut olmayan hiçbir yer kalmasın, bu 
kabil mi? 

EMANUEL K A R A S U EFENDİ (Selanik) — 
Bendenizin hatırımda kaldığını pek muhakkak bildi
ğim bir cihet var. Bir miktar para vermekle, Osman
lı Bankasına istediğimiz yerde şube açabilirdik ve es
ki mukavelenamede de böyle bir kayıt vardır. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla )— Hayır 
efendim, o kaydın nasıl olduğunu size arz edeyim. O 
kayıt, istediğimiz yere şube açtırabiliriz suretinde de
ğildir. Öyle bir kayıt mevcut değildir; fakat banka 
ile hükümet arasında ihtilaf hâsıl olup, açılacak şu
belerin miktarı ne olursa olsun, verilecek olan haddi 
azamii meblağ, şunu tecavüz etmez. Bununla sizin 
dediğiniz arasında gayet büyük bir fark vardır. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Evrak burada olmadığı için bendeniz ısrar etmiyorum 
ve ısrar etmeye de lüzum görmem. Yalnız, zatıaliniz 
burada yok iken cereyan eden sözler vardır. Onun 
için tekrar edeyim, bendeniz öyle zannediyorum ki, 
bugün yapılacak mukavelename iyi gözden geçirile
cek olursa, hükümetin öyle bir taahhüdü malî altına 
girdiği görülecektir. Bendeniz böyle zannediyorum. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Galiba 
mukavelenameyi okumadınız. Devlet için hiçbir taah
hüdü malî yoktur. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Bendeniz öyle zannediyorum ki, bu meselenin müza
keresi, şimdi değildir. Çünkü iyice bilmiyorum, zan 
üzerine söylüyorum. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Burada 
zan üzerine lakırtı söylenmez. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Bilirsiniz ki buradaki zan lakırdısı bir parça nazikâne-
dir. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Açık söy
lemeli, burada nezaket olmaz, açık söylemeli. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Bir müteahhidi malî vardır ve bunun mutlaka Mec
listen geçmesi lazım gelir idi davasında bulunuyorum. 
Sonra onun da, faizin de müzakeresi zamanında ba
kılacak. Eski mukavelenamede muhakkak bir kayıt 
vardır ki biraz fazla para ile istediğimiz yerde şube 
açabiliriz, Böyle birkaç yerde açtırmakla biz istifade 
etmedik. Bu mukavelenamede olup olmadığını bilmi
yorum. 

Çünkü bu mukavelenameyi biz görmedik. Çünkü 
bu yeni mukavelename bize gelmiş olsa ve bunları 
da öyle tetkik edecek olsaydık başka türlü söyleye
bilirdik. Fakat zannedersem bu yeni mukavelename 
ile başka açtırmak isteyeceğimiz şubeler için o hakkı
mız kalmamış. 

MEHMET UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) 
— Müsaade eder misiniz Cavit Beyefendi, siz gelmez
den evvel tekevvün eden bir mesele var; mesele hü
kümetin o avans mukabili birbuçuk milyonluk bir 
hesabı carisi var demiyor musunuz? Ona mukabil ve
rilen yüzde 5,5 faiz ile Bankaya verilen ikramiyeler 
bir taahhüdü maliyi tazammun eder demektir. Bunun 
bu Meclisten geçip geçmemesi lazım gelir mi, gelmez 
mi, mesele buradadır, lütfen bunu tedbir ediniz. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
—• Onu da arz edeyim. Burada hükümet için zerre 
kadar bir taahhüdü malî mevcut değildir. İki noktai 
nazardan yoktur. Birincisi, hesabı cariyi kullanıp kul
lanmamak hükümetin ihtiyarma tabidir. Hükümetin 
bu kadar paraya ihtiyacı yoksa, hükümet hesabı ca
risini kullanmaz. Bu itibarla mecburî değildir. 

Binaenaleyh taahhüdü malî yoktur, saniyen taah
hüdü malinin mevcudiyetini farz bile etsek, evvelce 
senevî yüzde 7 faiz vermek, 70 000 lira taahhüt etmek 
mecburiyeti var idi, şimdi taahhüdatı sabıkaya tah
dit edecek şeylerin Meclisten çıkmasına hiçbir sebep 
yoktur. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Ben
deniz diyorum ki ikramiye, mademki bu sene mu-
vazenei maliyesinde mevcuttur, o da bir mukaveleye 
yahut bir kanuna müstenittir. Kanunun Meclisten 
geçmesi lazımdır, iddiam budur. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Eğer mev
cut ikramiyeye biz beş kuruş zammetmiş olsaydık, 
tabiî, Meclisten geçecek idi. Mevcut ikramiye Meclis
ten geçmiş midir ki onun noksanının Meclisten geç
mesini talep ediyorsunuz? 1325 - 1326 - 1327 seneleri 
bütçelerinin hepsinde Bankaya senevî 82 bin lira ve-
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rileceği mukayyet idi. Meclis onları ilk senesinde ka
bul etmekle mukavelatı sabıkayı kabul etmiştir. 

Zaten kabul etmemenin imkânı yoktur. Şimdi bu 
miktar, 60 bin liraya tenzil edilmiştir. Şimdi bu 60 
bin lira tenzilin Meclisten geçmesini istiyorsunuz ve 
bunda zannederim ki düşünülecek bir cihet yoktur. 
Sonra, Karasu Efendinin de, biz diğer hukukumuzu 
kaybettik demesi fuzulidir. Mukavelatı sabıkanın Dev
lete vermiş olduğu hukuk, eğer varsa kamilen mah
fuzdur, bu mukaveleye, Devletin aleyhine olarak hiç
bir harf ilave edilmemiştir. 

Yeni şubeler küşadma dair olan dokuzuncu mad
de ise, size okuyorum : «Atide zikredilen yerlerde 
hükümetten hiçbir bedel istemeksizin şubeler küşad 
edilecektir» «Diyarbekir, İşkodra, Bitlis, Rodos, Van, 
Harput, Cidde, Bolu, Bingazi, Çanakkale, Urfa, Hu-
deyde» işte şubeler küşadma dair olan madde budur. 
İstediği yerde ayrıca şube küşad ettirmek hakkı eski 
mukavelatta mevcut ise bu mukavele o mukavelena
menin maddesini katiyyen tağyir etmemiştir. 

HAKKI BAHA BEY (Ertuğrul) — Bendenizin 
söyleyeceğim bütçenin şekline aittir, bir fasılda cem 
edilen mevad biribirine geçmek selahiyetini haizdir. 
Bunlar mukannen ve mukaveleye merbut mevad ol
duğu için bu maddelerin ayrı ayrı yazılması daha mu
vafık olur efendim. 

HAM İT BEY (Halep) — Bankı Osmani ile ev
velce münakit olan mukavelenamenin bir maddesin
de diyor ki, küşad edilecek beher şube için 2 500 kü
sur lira verilecektir. Fakat bu ikramiyelerin haddi 
azamisi 50 bin lirayı tecavüz etmeyecektir. Burada 
kârımız vardır. Binaenaleyh bendeniz burada bir men
faat görüyorum. Biz 50 bin lira vermek için bir taah
hüt altına girmiş iken, bugün 20 bin liraya kadar in
miştir. Ve ondan sonra küşad edilecek şubeler için 
ayrı ayrı ikramiye verilmeyecektir. Binaenaleyh bu
radaki mukavelenamede bir menfaat vardır, bir za
rar görmüyorum. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Bu mesele Karasu Efendi tarafından mevzuubahs 
edilmiş ve Karasu Efendinin haberim yoktur dedi
ği şey, geçen sene Muvazenei Maliye Encümeni maz
batasında dercedilmiş idi. Bunlar burada uzun uza-
dıya bahsedilen şeylerdir. Filhakika geçen sene mü
zakere edilmesi, bu sene müzakeresine mani olmaz. 
Ama kendilerinin bunu bilmesi lazım gelir. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Şimdiye kadar arz ettiğim madde budur. Biz şubeler 
için 50 bin lira verip istediğimiz yerde açtıracak idik 

j ve bundan dolayı Bankaya bir para vermekliğimiz 
lazım gelirdi. Bu halde mukayyet değiliz ve eski mad-

I de baki kalırsa ne olur? Osmanlı Bankasını, istediği-
| mİz yerde açtırırız. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Karasu 
' Efendinin biraz hesap ve kitaptan anlamış olması ik

tiza eder. (Handeler) Eğer Memaliki Osmaniyenin 
miktarı dokuzyüze varan vilayet, elviye, kaza mer
kezlerinde Osmanlı Bankasına mutlaka şube küşadı 
için öyle bir kaydın mevcut olduğunu iddia ederse
niz gayri varid bir şey iddia etmiş olursunuz, buna 
maddeten imkân ve ihtimal mevcut değildir. 

EMANUEL K A R A S U EFENDİ (Selanik) — 
Rica ederim benim bugün isnat ve iddia ettiğim. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — İddia et
tiğinizi hafızanızdan söylüyorsunuz, getiriniz de sta
tüyü görelim. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Bendeniz demiştim ki bu hak mahfuz olmak üzere 
bu mukavelenameler mukayese edilir ve heyeti muh
tereme nazarı dikkate alır. 

REİS — Müsaade buyurunuz Nazır Bey yeni ya
pılan mukavelenamede, fiian, filan yerlerde hiçbir 
komisyon alınmaksızın Bank-ı Osmanice oniki tane 
şube açılacaktır diye bir madde vardır, ona ilaveten 
eğer eski mukavelenamede, eğer sizin buyurduğunuz 
gibi bir kayıt varsa mahfuzdur. Çünkü buradaki mad
de hukuku iptal etmez dediler. 

EMANUEL KARASU EFENDİ (Selanik) — 
Bu noktaya kadar olan müzakere sonra anlaşılır mey
dana çıkar. 

REİS — Sadık Efendi bu izahattan sonra takri
rinizde ısrar ediyor musunuz? 

REİS — O halde faslı kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

HAKKI BAHA BEY (Ertuğrul) — Fasılların tef
riki için hükümet cevap vermedi. 

REİS — Fasılların tefrikini arzu ediyorsanız ye
ni bir fasıl olmak üzere bir takrir verirsiniz, reye vaz 
ederiz onun üzerine yapılır. 

Altmışikinci Fasıl 
Muhtacini zürraai tavizan verilecek za

hire 2 500 000 
ŞEFİK BEY (Humus) — Bu faal hakkında bir 

takririmiz vardır, kunmasını talep ediyorum. 
Riyaseti Celileye 

Muhtacini zürraa tavizen verilecek zahire namı 
ile Maliye bütçesinin 62 nci faslında, muharrer ve 
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63 üncü faslın yekûnu 132 600 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebei Umumiye 
Müdiri Umumisi) — Bu fasılda tıpkı heyeti teftişiye 
faslında olduğu gibi bir sehiv vardır. 1327 senesinde 
açılan sınıfın yalnız altı aylık tahsisatı konulmuştur. 
Diğer altı aylık tahsisat, açıkta kalmıştır. Heyeti ali-
yenizden bunun ilavesini isteyeceğim. Miktarı da 
10 500 kuruştur. («Hangi madde?» sadaları) ikinci, 
muallimin maddesine. 

REİS — Rica ederim, bazı arkadaşlarımız Ber-
beryan Efendinin mütalaatını işitmemişler, tekrar et
sinler. Fakat, sükût ile dinleyiniz, çünkü zam teklifi
dir. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — 1327 büt
çesinde Maliye Mektebinin bir sınıfının bir senelik 
tahsisatı konulmamıştır. Yalnız altı aylık tahsisatı ko-
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nulmuştur. Diğer altı aylık tahsisatın ilavesi lazım 
geliyor. Encümene verilen bütçede sehven unutulmuş
tur. Bunun ilavesini teklif ediyorum. Miktarı da 
10 400 kuruştan ibarettir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Me
mur efendiden bir şey soracağım. Mekteplere verilen 
paralar, tabiî, çok görülmez. Bu mektebe ne kadar 
talebe devam ediyor? Bir de bu mektep, münhasıran 
merkezdeki efendilere mi mahsustur? Mesela, bir ka
zadaki müfredat ve kura kâtibi efendiler de bu mek
tebe kabul edilecek midir? Buralarını lütfen izah bu
yursunlar. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Mektep, 
1326 senesi eylülünde küşad edilmiştir. İlk defa üç sı
nıf olarak küşad edildi, gerek Hazinede ve gerek de-
vairi merkeziyede müstahdem olan memurinden mu
hasebeye müteallik malumatı lazimeyi iktisap etmek 
isteyenlere küşade bulundu. Sonra, tahrirciler hak
kında Müsakkafat Kanununa ait malumatı lazime 
tedris olunuyordu. Ve her sınıfta ikişer sene okuna
cak idi. Mektebin bidayeti küşadı olan birinci sene
de yalnız birinci sınıfları için tahsisat alındı. Fakat, 
1327 senesinde bunların ikinci sınıfları da açıldı. Bu 
ikinci sınıf açılırken, yalnz altı ay tahsisatı alındı. Di
ğer altı aylık tahsisatı istiyorum. 

Bugün Maliye Mektebine kimler devam ediyor, 
buyuruluyor. Tabiidir ki, Maliye Mektebi, burada 
olduğu için, İstanbul'da bulunan zevat devam ediyor
lar; fakat yalnız Maliye Nezaretine müstahdem mu-
murine ait değildir. Devairde müstahdem efendilerden 
her kim isterse devam edebİİİr. Eİverir ki, orada mu
kayyet olsun. Tahrir memurluğuna intisap etmek is
teyen olsun, hariçten olsun, her kim isterse mukayyet 
bulunmak şartıyla devam edebilir ve ediyorlar. Ve 
bunların iki seneden beri yapılan imtihanları netice
sinde pek çok istifade ettik. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Sene
vi kaç talebe devam ediyor? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Beher sı
nıfta altmış kişiden hesap ediniz. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Taş-
ralardaki efendiler de kabul olunacak mı? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Hay hay 
efendim., 

AHMET HAMDİ EFENDİ (Bursa) — Ben, mek
tebin lağvını teklif ediyorum. Çünkü, Devletin mekâ-
tibi resmiyesinde, hatta idadilerde bile talebeden üc
ret almıyor .Burada memur olacak, maaş alacak adam
ları yetiştiren bu mektep için para veriyoruz. Her 

Trablusgarp Vilayeti muhtacinine ait olan 25 000 li
ranın ahalii mezkûrenin ihtiyacatıyla mütenasip cüzi 
bir miktardan ibaret bulunmasına binaen mikdarı 
mezkûrun aynen kabulü ile beraber, ihtiyacı hakiki 
miktarının vilayetten acilen istizah ve tayininden son
ra, bunun tahsisatı munzamme suretinde sarfı için 
Maliye Nezaretine mezuniyet itasını teklif eyleriz. 

Trablusgarp Mebusu Hum s Mebusu 
Mahmut Naci Şefik 

Trablusgarp Mebusu 
Muhtar Kabar 

YUSUF ŞETVAN BEY (Bingazi) — Bir de Bin-
gazi kelimesinin ilavesini rica ederim. 

REİS — O halde müsaade buyurun Nazır Bey 
gelinceye kadar bu faslın müzakeresini tehir edelim. 

ALBER VİTALİ FERACİ EFENDİ (İstanbul) 
Takrir sahipleri faslı kabul ediyorlar, yalnız başkaca 
mezuniyet istiyorlar. 

ŞEFİK BEY (Hums) — İhtimal para kifayet et
mez. Bu tahsisatın ihtiyacatı mahalliye ile mütenasip 
bir surette hini hacette tezyidini rica ediyoruz. Mali
ye Nezareti bu selahiyeti haiz olsun, bunu istiyoruz. 

REİS — Maliye Nazırının da bir defa mütalaasını 
alalım, resmî olsun. 

Şimdi faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 
kalkar) Kabul edildi efendim. Maliye Nazırı gelince 
bu takriri ayrıca müzakere edebiliriz. 

Altmışüçüncü Fasıl 
Dördüncü Bab - Maliye Mektebi 

Maaşat : 
1. Heyeti İdare 39 600 
2. Heyeti Tedrisiye 93 000 
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dairede birer mektep açarak bol bol masraf veriyo
ruz. 

BEDRİ BEY (Tekfurdağı) — Bu heyeti tedrisiye, 
memurini muvazzafai Maliyeden mi, yoksa muallim
lerden midir? Eğer memurini Maliyeden ise vazaifi 
asliyelerine halel geliyor mu, gelmiyor mu? 

CEMAL BEY (Kütahya) — Mektebin nizamna
mesi vardır, merak eden okusun. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazın Vekili) 
— Maliye Mektebinin bir nizamnamei mahsusu var
dır ki, geçen sene veyahut evvelki senenin bütçe maz
batalarının birinde münderiçtir. 

Mamafih, orada münderiç olmadığı halde bile Ne
zarette matbu nüshaları vardır. Arzu ederseniz tevzi 
ederiz. Maliye Mektebinden, geçen gün de arz etti
ğim gibi, pek çok istifade ediyoruz. Burada tahsilleri 
tamam olmayan memurini devam ettirdiğimiz gibi, ha
riçten de pek çok müracaat edenler vuku buluyor, 
onlar da devam ediyor. 

Hatta mevcut olan şubelere devam eden talebeyi 
istiaba kâfi gelmediği için bazı sınıflara birer şube 
daha ilave etmek istiyoruz. Bu sayede hem muktedir 
tahsildarlar, hem muktedir müsakkafat memurini ye
tişiyor, hem daha yüksek şubelerde nazariyatı mali
yeyi, nazariyatı iktisadiyeyi tahsil ve tetebbu etmiş 
efendiler çıkmaktadır. Muallimler, kısım kısımdır. 
Maliye Nezaretiyle hiç alâkası olmayan muallimler 
olduğu gibi, Maliye Nezaretiyle alâkası olan mual
limler de vardır. 

Fakat, Maliye Mektebinin tedrisatını, muallimle
rin diğer yerlerdeki vazifelerine halel vermeyecek su
rette tertip etmişizdir. Nezarette saat 9,5'ta işler baş
ladığı halde, Maliye Mektebi, 8'de küşad ediliyor ve 
10'da hitam buluyor. 8'den 9'a kadar olan birinci 
derse, daha ziyade Maliye Nezaretindeki memurlar
dan muallimler tayin etmişizdir ve "ikinci saat dersine 
de hariçten devam eden muallimler olmasına dikkat 
etmişizdir. Fakat belki arada memurlardan biri de 
haftada yarım saat vazifesinden uzak bulunup orada 
tedrisat ile iştigal ediyor ki, bunda bir beis yoktur. 

REİS — Efendim, faslı reye koyuyorum : («Zam
mıyla beraber» sadaları) 

MUHİTTİN EFENDİ (Niğde) — Efendim, bu 
10 400 kuruş zammı Encümen izah etsin anlayalım. 

REİS — Müsaade buyurun. Encümen lüzum gö
rürse mütalaasını söyler efendim. 

İZZET BEY (Trabzon) — Muhittin Efendi, bu 
10 400 kuruş zam değildir. Geçen sene altı aylık tah

sisat verilmişti, o altı aylığın bu sene tamamını koy
mak istiyoruz. 

REİS — Esbabı mucibesi Encümen tarafından izah 
edilen 10 400 kuruşu kabul edenler, lütfen ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Anlaşılmadı efendim. 10 400 
kuruş zammı kabul edenler lütfen ayağa kalksınlar. 
(Ayağa kalkılır) Kabul etmeyenler ayağa kalksınlar. 
(Ayağa kalkılır) Zam, ekseriyetle kabul edildi efen
dim. 

Faslın yekûnu bu suretle 143 000 kuruş ediyor. 
Binaenaleyh, faslı kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

MAHMUT NACİ BEY (Trablusgarp) — Reis 
Bey, bizim takririmizi reye koyun. 

REİS — Nazır Beyefendi, Trablusgarp mebusları
nın bir takrirleri var. Trablusgarp muhtacin zürraına 
tavizen verilecek olan bu 2 500 000 kuruş, şayet kâfi 
gelmezse, bilahara tahsisatı munzamme suretiyle bu 
miktarın tezyid edilmesini teklif ediyorlar. Takririn 
müzakeresini tehir etmiştik, zatıaliniz de bu babdaki 
mütalaanızı beyan buyurunuz. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Bu Trablusgarp muhtacini zürraına tavizen verile
cek olan meblağ, geçen sene bütçesinde 10 000 lira 
olarak mukayyet iken, bu sene, onu, herhalde, bu se
ne, geçen seneden fazla zahireye ihtiyaç hâsıl olaca
ğını bilerek, 25 000 liraya iblağ ettik. Geçen sene de-
faatla tahsisatı munzamme itası lüzumu hissedilmiş
ti. İhtimal ki, bu sene de bu ihtiyaç 25 000 lira ile 
istifa edilemeyecektir. 

Halbuki, kumandanlıktan sorup da malumat al
mak, tabiî zaman mürurunu icap edecektir. Bütçenin 
tasdikine dc intizar edemeyiz, bundan dolayıdır ki 
bütçeye, esas itibariyle 2 500 000 kuruş koyduk. Fa
kat bendeniz de, Trablusgarp mebuslarıyla iştirak ede
rek rica ediyorum ki, tahsisatı mütehavvile cetveli 
vardır, bu cetvele istinaden Trablus ahalisine verile
cek olan zahire bedelini de koyalım. Meclis, hali ta
tilde iken, buna ihtiyaç hâsıl olursa, hükümet İradei 
Seniye ile tahsisatı munzammeyi versin. Bendeniz de 
takririn kabulü taraftarıyım. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Bu baş
ka yerlere kabili tatbik değil mi? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Başka yer
lerde de ihtiyaç hâsıl olursa, tahsisatı mütehavvile 
cetveline girmiş ise, onlara da veririz. 

YUSUF ŞETVAN BEY (Bingazi) — Bingazi de 
müstakildir. 

REİS — Öyle ise Bingazi ve Trablusgarp. 
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ŞEFİK BEY (Hums) — Bingazi arazisi, münbit 
ve mahsuldardır. Onların dört senelik zahireleri var. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Şefik Bey
efendi, orada da ihtiyaç hâsıl olursa, oraya da veri
riz. 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı dikkate alan
lar ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu 
efendim. Bu yolda hükümete tezkire yazarız. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Onu En
cümen cetvele ithal ederse, hükümete yazmaya hiç 
lüzum kalmaz. Encümen bunu, masarifi mütehavvile 
cetveline ithal etsin. 

ALİ OSMAN BEY (Çorum) — Vilayat demeli o 
kadar; vilayat denince icap eden mahallere verilir. 

REİS — Efendim, bu faslın masarifi mütehavvile 
kısmına ithalini kabul edenler ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Kabul olundu. 

Altmışdördüncü Fasıl 
Masarif : 
1. Masarifi müteferrika ve kırtasiye 3 600 
2. Kütüphane masrafı 500 
Altmışdördüncü faslın yekûnu 4 100 

Birinci kısmın yekûnu 146 911 408 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar) Kabul olundu. 

Altmışbeşinci Fasıl 
İkinci Kısım - Müessesat 
Beşinci Bab - Darphane 

Maaşat 511 200 
REİS — Bu fasıl hakkında söz söyleyecek var mı 

efendim? («Hayır» sadaları) Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Altmışaltına Fasıl 
Masarifi idare 39 400 
REİS —• Efendim, bu fasıl hakkında söz söyleye

cek var mı? («Hayır» sadaları) Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu. 

Altmışyedinci Fasıl 
Ziynet altunları ücreti beyiyesi 40 000 
REİS — Bu faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar) Kabul olundu. 

Altmışsekizinci Fasıl 
4. Koleksiyon için mubayaa olunacak 

meskukatı kadime - 5 000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar) Kabul olundu. 

Altmışdokuzuncu Fasıl 
İşletme Masarifi : 
1. Amele ve memurini teftişiye yev

miyesi 460 000 
2. Eşya ve levazım bahasiyle ifraz ve

saire masarifi 340 000 
3. Demirbaş alât ve edevatın tamir ve 

tecdidiyesi 140 000 

Altmışdokuzuncu faslın yekûnu 940 000 
HAM 1T BEY (Halep) — Altmışdokuzuncu faslın 

birinci maddesinde amele ve memurini teftişiye yev
miyesi olarak 460 000 kuruş vardır. Bu memurini 
teftişiye yevmiyesi için tahsis edilen para, ayrıca bu
rada tayin edilmemiş. Bu heyeti teftişiye, Maliye Ne
zaretinden gönderilmekte olduğundan, eğer bunlar 
memurini muvazzafadan ise, şu halde kendilerine ay
rıca maaştan gayri yevmiye itası bendenizce münasip 
görülmediğinden, memurini teftişiyeye yevmiye ola
rak verilen paranın bu fasıldan ve bu maddeden ten
zili teklifinde bulunuyorum. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebei Umumiye 
Müdiri Umumisi) — Memurini muvazzafadan değil
lerdir, bunlar kadro harici olan memurlardandır. Bun
lara yevmiye otuzar kuruş veriliyor. O da yalnız pa
ra basıldığı vakit verilir. 

HAMİT BEY (Halep) — O halde sarfı nazar edi
yorum. 

REİS — Başka söz isteyen var mı efendim? 
ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Demir

baş alât ve edevat için bu fasla 24 000 kuruş konmuş. 
Bu bütçenin esbabı mucibe layihasında, dört makina 
alınmak için istenilen bir paradır. Eğer istedikleri pa
ra bunun için ise, tafsilat verilsin. Çünkü, bu para, 
makine almak için istenilmiştir. Şimdi ne kadar nok
san kalmıştır? Asıl onun eski masarifi 65 000 kurşu-
tur. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebei Umumiye 
Müdiri Umumisi) — Evvelki sene ikmal ediler/eyen 
efendim. 1327'de hepsi getirilememişti, üst tarafı bu 
sene getirilecektir, onun için konmuştu. Fakat, me
sele zaten malum bir şeydi. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efendim, 
dört makine için 65 000 kuruş masraf var. Şimdi kaç 
makine geldi ,kaç tane daha gelecek? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Efendim, 
teferruatını pek bilmiyorum. Yalnız, 1327 senesinde 
240 000 kuruş tahsisat verilmişti. Hepsi getirilemedi. 
1327 senesinde getirilemeyen miktarın ikmali için bu 

— 173 — 

TBMM KUTUPHANESI



Meclisi Mebusan t : 29 2( Haziran 1328 (1912) C : 1 

— 174 — 

sene 140 000 kuruş tahsisat konulmuştur. Hepsi bu 
sene yeni getirilecek makineler değildir. Malumu ali
niz, her sene makinelerin birer derece tamiri lazım 
gelir ki, evvelki senelerde olan o cüzi masraf da tamir 
karşılığıdır. Diğeri, bu sene getirilecek olan makinele
rin karşılığıdır. 

ZEYNEL ABİ DİN EFENDİ (Konya) — Efendim, 
65 000 kuruş, 240 000 kuruşa çıktı. Bu çıkmasının es
babı mucibesi de o sene bütçesinde dört tane nikel 
darbı için makine lazımdı, onun içindir denildi. 
100 000 kuruş sarf edildi; buraya ne kadar makine 
gelmiş? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) —O nun te
ferruatını bilmiyorum. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Bu pa
ra neden konulmuş? Daha makine alınacak mı? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Teferrua
tını bilmiyorum. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — İşte, 
müfredatı olmayan bütçe böyle olur. 

REŞİT TALİ BEY (Havran) — Efendim, dışarı
ya çıkmış olanlar zımnen bu fasılları kabul etmiş olu
yorlar. Beklemeyelim, reye koyunuz. 

REİS — Efendim, içeridekiler lütfen çıkmasınlar, 
çünkü faslı reye koyacağım, ekseriyet kayboluyor. 

Altmışdokuzuncu faslı reye koyuyorum : Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Kabul 
olundu. 

Yetmişinci Fasıl 
Bazı vilayatta istihdam olunacak çeşni 

ve damga memurları muhassasatı 52 800 
BERBERYAN EFENDİ (Muhasebei Umumiye 

Müdiri Umumisi) — Bunun kanunu mahsusu var, 
henüz çıkmamıştır; çıktığı vakit sarf edilecektir; baş
ka yere münakale edilemez, sarf edilemez. Kanunu 
mahsusu çıktığı vakit, bu çeşni memurları istihdam 
edilecektir. 

HACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Çeşni me
muru ne demektir? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Çeşni 
memurundan maksat, efendim gümüş mamul atı üze
rine ayar damgası vurulacaktır; istanbul'da olduğu 
gibi, onu vilayatta da tatbik edelim denildi ve onun 
için de bir memuru mahsus konuldu. Kanunu çıktığı 
vakit memur istihdam edilecek. 

HÜSEYİN ULVİ BEY (Gelibolu) — Efendim, 
1327 senesinde de bu para vaz edilmiş. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — İstimal 
edilmedi efendim. 

HÜSEYİN ULVİ BEY (Gelibolu) — Güzel, efen
dim, mademki istimal edilmedi, bu sene yine istimal 
edilemeyecek. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Kanunu 
çıkarsa istimal edilir efendim. Bu tahsisat, başka hiç
bir yerde istimal edilemez. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Konya) — Kanunu 
mahsusunun meriyeti kesbi katiyyet etmeyince bu pa
ra bütçeye konulamaz, bu tayyedilmelidir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Kanunu 
olmayan bir para nasıl teklif edilir. 

SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Ma
demki 1327 senesinde konulmuş, sarf edilmemiş ve 
daha kanunu çıkmamış; o halde bu paranın bütçeye 
konulması muvafık değildir, bunun tayyını bendeniz 
de teklif ederim. 

REİS — Bir takrir veriniz. 
SÜLEYMAN SUDİ EFENDİ (Beyazıt) — Reis 

Bey, tayyını, memur efendi de kabul ediyor. Takrire 
hacet yoktur. 

REİS — Efendim, bu faslın tayyına hükümet de 
muvafakat ediyor. («Pekâlâ» sadaları) 

MEHMET UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) — 
İşte bu tayyı kabul etmekle muvazene düzeldi. Şimdi, 
büyük bir kâr. 

REİS — O halde bu birinci fasıl tayyedilmiştir. 
(«Nasıl olur» sadaları) Hükümet teklifini geri alıyor 
efendim. 

Yetmişbirinci Fasıl 
Meskukat darbı için iştira olunacak ni

kel pulları esmanıyla silim sim meskukata 
ilave olunacak halis gümüş bedeli 10 201 000 

REİS — Bunun hakkında söylenecek bir şey var 
mı? (Sükût) 

Bu faslı kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (El
ler kalkar) Kabul edildi efendim. 

Yetmişbirinci Mükerrer Fasıl 
İstimal ile aşınan altınların ikmali nok

sanı için ilave olunacak altın esmanı 462 000 
REİS — Mükerrer ne demektir? 

İZZET BEY (Trabzon) — Mükerrer, geçen sene 
Meclisçe zammedilen fasıllardır ki, makabli, mabadi 
bozulmasın diyerek mükerrer namıyla bütçeye kon
muştur. («Anlayamadık» sadaları) 

Geçen sene Heyeti Umumiyede bunlar zammedi
len fasıllardır ki, mükerrer namıyla bütçeye konmuş
tur. Hükümetin tatbik ettiği muamelatı ihlal etmemek 
için o suretle bu mesleği takip edip gidiyoruz. Çün
kü hükümet, geçen sene bütçesini takip ediyor; fa-
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sılları değiştirecek olursak muamelat altüst olur, onun 
için böyle yapıldı. 

REİS — Efendim, bu yetrnişbirinci mükerrer fas
lı kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ka
bul olundu efendim. 

Yetmişikinci Fasıl 
Altıncı Bab 

Fırat ve Dicle vapurları ve Aydın Pamuk Fabri
kası : 

Merkezî idare ve acenteler maaşatı 418 752 
REİS — Nazır Bey Ayana gitmiş, 72, 73 ve 74 

üncü fasıllara Nazır Bey cevap verecektir, onun için 
bu fasılları Nazır Beyin vüruduna talik edelim, diğer 
faslı müzakere edelim. 

Yetmişbeşinci Fasıl 
Üçüncü Kısım 

Yedinci Bab - Muhassasatı Maktua 
Hazinei Evkaf Muhassasatı : 
1. Evkafı hümayun 10 309 000 
2. Tevliyet 11 817 790 
3. Cevami hademesi 4 366 546 
4. Erayrat ve mcberrat tamiratıyla 

umuru hesabiye karşılığı 360 000 
5. Tekaya taamiyyc ve lahim tayinatı 2 544 168 

Yetmişbeşinci faslın yekûnu 29 597 504 
ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — 

Efendim, Evkaf bütçesi müzakere edilirken, Evkafa 
müdevver olan cevamii şerife tamiratı ve cevami ha
demesi muhassasatı olmak üzere 50 000 lira istenmiş
ti. Bilahare Maliye Nezareti ile Evkaf Nezareti ara
sında itilaf hâsıl oimuş olmakla buraya 10 000 lira
nın konulması iktiza ediyor. 

HACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Bendeni
zin de maruzatım bundan ibaret idi. Bir de takrir ita 
ediyorum. 

İZZET BEY (Trabzon) — Bunun için takrire ha
cet yok. Zaten Evkaf bütçesi müzakere edilirken, 
10 000 lira kabul edildi, Encümen onu birinci mad
de teklif edecektir. Evkaf bütçesinde zaten onu ka
bul ettik idi. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efendim, 
şimdi 136 000 kuruş tevliyet maddesinden tenzil edil
miş, onun cetvelde esbabı mucibesi de var. 

Binaenaleyh bazı söz söyleyeceğim. Fakat es-
bab ı mucibeyi de anlamadım, izah etsinler. Tenzil 
ve zammından hâsıl olan neticeye göre demişler. 
Tenzili, zammı ne olmuştur, bunu anlamadım. Bu
nu izah etsinler; izahtan sonra yine söyleyeceğim. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umumiy-
ye Müdürü) — Tevliyet bedelâtı namı ile bu faslın 
ikinci maddesinde görülmekte olan 11 milyon küsur 
kuruş iki kısma münakasemdir. Bunların birincisi 
Dahil-i Defter denilen evkafın bedelât-ı maktuası-
dır. İkincisi de Haric-i Defter denilen kısmı... 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Anla
yamadım efendim. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Evkaf 
faslının ikinci maddesinde görülmekte olan 11 milyon 
küsur kuruş iki kısımdır. Birincisi, Dahil-i Defter 
denilen kısım ki bunların, Tanzimattan beri, müf
redat mucibince beşer senelik hâsılatı, bedel-i Tah
mise raptolunmuştur. Ondan verilir. İkinci kısım, 
Harici Defter denilen kısım ki henüz Tahmis mua
melatı icra edilmemiştir. 

Bunların o vakitki hâsılata göre son sene hâsı
latının sülüs ve sülüsanı Evkafa verilmektedir. Ve 
hesapları tetkik edilip o mükarrerat dairesinde Tah
mis muamelesi takdir ve tahmin edilmek üzere o 
vakitten beri takip ediliyor. Her sene bunların birer 
miktarının, muamelesi hitam bulanların Tahmisleri 
yapılıyor. Mukarrerat-ı mevzuası mucibince Haric-i 
Defter kısmından tenzil edilip Dahili Defler k:smı-
na ilâve olunur. 

Şimdi bir vaktin Tanzimattan sonraki beş sene
lik hâsılatı üzerinde bedeî-i Tahmisi takdir olun
duktan sonra o bedel verilmek lâzım gelir. Fakat o 
vakit için Haric-i Defter olarak muayyen bir mik
tar vardır. Sülüs veya sülüsan nispetinde ya eksik 
veya fazla olur. Eksik olduğu halde fazlası ikma-
len bütçeye ithal edilmek üzere zaptettirilir. 

Fazla olduğu halde, fazlası tenzil edilmek üzere 
zaptedilir ve her senenin bütçesi yapıldığı vakit bu 
son yapılan Tahmis muamelesinden dolayı vakfın sü
lüs ve sülüsanı hesabiyle Tahmis bedeline dahil olan 
bedelde ne miktar tenzil veya tenkis edilmek iktiza 
edeceği müfredatı üzerine hesap edilir, tenzil kısmı 
bir tarafa, tenkis kısmı bir tarafa konulur, zam 
tarafında ise, zammedilir, tenzil tarafında iste tenzil 
edilir. 

Malûm-u âliniz bedel-i Tahmis takdiratı hakkın
daki muamelât Şûra-yı Devletten geçer, Bab-ı Âli'den 
İrade i Seniyyeye gider ve Evkafa, Defter-i Hakaniye, 
mahallin Hükümetine malûmat verilir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Demek 
ki, Tahmis muameleleri bitenlere zam, bitmeyenler
den tenzil edilir, öyle anlıyorum. Ne gibi esbab-ı 
mucibeye binaen zam ve tenzil icra ediliyor? 
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BERBER YAN EFENDİ (Devamla) — İzah ede
yim. Farz ediniz ki bir vakfın Haric-i Defter kıs
mı yani Tahmis muamelesi henüz yapılmamış olan 
kura ve mezariinden sülüs; Haric-i Defter kısmına 
faraza beş bin kuruş dahildir. 

Şimdi bugün hesaplan yapıldı, bedel-i Tahmisi 
takarrür ve taayyün etti, bunun bedel-i Tahmisi 
5.800 kuruş olmak üzere taayyün etti. Demek ki 
bütçede bu namla mukayyet olan miktar 800 ku
ruş noksan imiş. Buna sene be sene 800 kuruş fazla 
verilecek, sonra da bu Tahmisin yapıldığı seneye 
gelinceye kadar 84 senesinden beri Vakıf ne almış? 
Şu kadar almış, tayin olunan bedel-i mukarrer mu
cibince ne alınmak lâzım geliyordu? Şu kadar. 

Demek ki vakfın şu kadar alacağı varmış. Bu ala
cağın miktarı da yeni seneye ithalen veriliyor, bu
rada bundan dolayı bütçeye zammetmek lâzım; bir 
de bunun aksi olarak diğer vakfın kura ve mezari 
hâsılatı tayin olunuyor ve bedel-i Tahmisi takarrür 
ediyor. 

Fakat bugün takdir olunan bedeli tahmisi mu
cibince harici defter kısmına yalnız 4.000 kuruş ve
rilmek lâzım gelir. Demek ki sene be sene 2.000 ku
ruş tenzil edilmek lâzım gelir fakat fazla almış ise, 
onun da hesabı başkaca yapılır. Şu kadar senede 
istifa edilmek üzere nısıf-ı bedel tevkif olunur. Bu 
suretle kimine zam, kimine tenzil yapılır. 

Bir sene zarfında yapılan şu muamelâttan dola
yı zamlar ve tenziller yekûnu yapılıp eğer hâsılı zam 
tarafında ise maddeye zamedilir, hâsılı tenzil tara
fında ise bütçedeki yekûndan tenzil edilir; fakat bu 
zam ve tenzil müfredat itibariyle yapılır. Hangi vak
fa ne kadar zam yapılırsa o kadar zam ve hangi vak
fa ne kadar tenzil lâzım ise o kadar tenzil yapılır. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Müfre
dat olmadığından, tabiî, şu söylediğiniz sözün kün-
hüne vakıf olamıyoruz. Yalnız şunu söylüyorum ki 
bu vakfın öteden beri verilmekte olan parası hakkın
da şimdi burada bir tenzil görülüyor, bu doğru de
ğildir. Ne için, eğer Tahmis yapılmadığından dola
yı tenzil ediliyorsa, muamelesi yapılsın, yok vakfın 
hakkı var da verilmiyorsa sizin yaptığınız bir mua
mele ile vakfın hakkı iskat edilemez. 

Bir vakıf hakkında yapılan hüküm, bir mahke
meden zuhur eden bir hüküm olabilir. Vakfı hukuku 
tenzil ediliyor; bu tenbil, sizin yalnız yapıverdiğiniz 
muamele ile olamaz zannederim. Biz de müfreda
tını bilemiyoruz. Şimdi, bu vakfın tenzili hakikaten 

bir muamele-i tahririyye ile yapılmış ise doğru de
ğildir. 

Yine eski paranın kabulü lâzım gelir. Eğer vakıf
ta da böyle kalemlerin muamele-i tahririyyesi ile 
tenzili kabul edersek, yavaş yavaş vakıflarda bir şey 
kalmaz. Hepsi Maliyeye kalır. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Anlata
madım, böyle değildir efendim. Şimdi vakfın hu
kukundan bir şey tenzil edilmiyor yalnız bu şey Tan-
zimattan beri kabul edilmiş mukarrerat ves talimat 
dairesinde muamele yapılmak neticesinde taayyün 
ediyor. Fakat o muamele bu kadar seneden beri ya
pılması; yapılmak lâzım gelirken, lisebebinminel'es-
bab teehhür etmiş, peyderpey yapılagelmiş, birçokla
rı yapılmakta bulunmuş ve birçokları yapılıyor. 

Şimdi o İradat-ı Seniyye, o mukerrerat-ı sabıka 
dairesinde, o muamele-i lâzıma yapılıyor. Ve o mu
amele neticesinde vakfın hakkı ne imiş taayyün edi
yor. 

Şimdi, vakfa veıilegelmekte olan miktar ise, yine 
o vakfın mukarreratı dairesinde şu muamele yapılın
caya kadar, muvakkaten, bu vakfa verilen bir pa
radır. 

Binaenaleyh tenzil olunan şey, vakfın hakkından 
değildir. Vakfın hakkı taayyün edinceye kadar ten
zil, muvakkaten verilen şeydendir. Zam dahi keza-
lik böyledir. Muamele-i kalemiyye değil, arz ettiğim 
gibi yapılan ve getirilen hesapla Meclis-i İdare ka
ran ve mazbataları ve onun üzerine yazılan Şûra-yı 
Devlet kararı ile ve İrade-i Aliyye ile yapılıyor. 

HACÌ EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Muvakka
ten verilen, sülüs ve sülüsandan ibarettir. Onun için 
Tahmis bedeli bundan noksan olmak ihtimali yok
tur daima ziyade olur. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — O, ku-
yud-u Hakanî mucibincedir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Tahmis 
yapılınca, vakfın bedeli ziyadeleşecek. Çünkü Tah
mis edilmeyen vakıfların bedeli, sülüs ve sülüsan 
veriliyor/ Bir vakit de nısıf verildi. Hazinede bunla
rın paralan kaldı. Hatta bugün sülüs verilen var, 
sülüsan verilen var. Tahmis muamelesinin neticesinde 
tenzil lâzım gelmez, zammı lâzım gelir. Lâkin, şimdi, 
sizin buradaki tenziller böyle alel'amaya bir icmal 
ile kabul olunur şey değil. 

Geçende Evkaf bütçesinde de söyledim, bu takip 
edilmiyor. Evkafın hukuku zail oluyor dedim. Ka
lemce görülecek bir muamele ile vakfın hukuku zail 
edilemez. Bu, sair masraflara benzemez. Vakfa hak-
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kı verin, vakıfta bir hakkı varsa, Hazine, ikame-i 
dava etsin, tenzil etsin. Şimdiye kadar verilen bir 
para vakıftan nasıl tenzil ediliyor? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Kalem
ce yapılan muamele yoktur ve yapılan muamele de, 
Evkaf Nezaretinin taht-ı tasdikindedir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) Evkaf 
Nezareti de yapamaz. Bu, vakfın aleyhindedir. Sizin 
muamele-i kalemiyyenizle olmaz. Bir mahkemenin 
hükmüne muhtaçtır.. Böyle 136 bin kuruş vakıftan 
nasıl tenzil olunur, bunu hiçbirimiz tenzile razı ol
mayalım. Evkafın bu kadar alacağı olduğu halde 
tenzile kalkışmak doğru değildir. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Arz et
tim, tekrar izah edeyim. Yapıdan tenzil, bir mua
mele-i kalemiyye neticesi değil. Muamele-i kalemiyye 
demekten maksat, bir Kalemin bir Mümeyyizin, bir 
Kâtibin yaptığı hesap neticesi ise, bu demek değil
dir. Yapılan zam ve tenzil, evvelce de arz ettiğim 
gibi, Tanzimattan beri merî olan usul ve kavaid ve 
İradat-ı Seniyye mucibince, evvelemirde Meclis-i 
idarc-i Vilayalten mıısaddak bir mazbata geür, şu 
vakfa merbut köyler hangileridir, bunların 84, '85, 
86, 87 ve 88 seneleri hâsılatı nc imiş? Şu kadarmış, 
gösterilsin, sonra bunlar Defter-i Hakaniye gitmiş; 
şu köylerin sizde kaydı var mıdır, bu vakfa merbut 
mudur? Defter-i Hakani onları tasdik eder, o karye
nin, o mezraanın vakfa merbutiyyetini gösterir. 

Merbut değilse, vakfa merbut değildir denilir. 
Sonra, Evkaftan ona dair kayd-ı resmisi aranır, Ev
kaf dahi kayıtları bildirir. Evkaf ve Defter-i Haka-
nî kuyudu arasında tevafuk hâsıl olduktan sonra 
onların vakfa merbutiyetini gösteren kura ve me-
zariin beş senelik hâsılatının Tahmis-i bedelâtı ara
nır. O bedel, bedel-i mukarreri olur. 

Vakfa verilecek şeyin tenzil ve tenkisi, arz etti
ğim gibi vakfın hakkı olan bir paradan vukubul-
muyer, vakfın hakkı, şu suretle yapılan hesap, şu 
suretle yapılan kuyud neticesi taayyün ediyor de
rnektir ve o vakte kadar verilen para da bu mua
mele yapılıncaya kadar muvakkaten verilmek üze
re sülüs ve sülüsan hesabiyle bütçeye konulan mik
tarı, miktar-ı hakikisine irca edilmiş oluyor. Hak 
olan miktara irca edilmiş oluyor. 

HACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — 82'den 
87'yc kadar beş senelik hâsılat Tahmis ediliyor. Sü
lüsan yine bu senelere mi aittir, yoksa tesviye edil
diği tarihlere mi aittir? Eğer bu 1327 senesinin, 1328 
senesinin hâsılatına nisbet edilerek veriliyorsa ve o 

sene hesap ediliyorsa sülüs ve sülüsan tezayüd ede
bilir. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Şimdi bu 
sene yapılan ve yapıldığım gördüğüm muamelât o 
vakitten beri takarrür etmiş olan usul ve kavaide 
göredir. O kavaid tegayyür etmemiştir. Bunlar 87, 
90, 93 tarihlerinde ittihaz olunmuş karardır. 

HACİ EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Onu anlı
yorum; fakat bu sülüsan, hangi senenin sülüs ve sü-
lüsanıdır? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — O vak
fın... 

FIACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — O vakfın 
sülüs ve sülüsanı hesap ediliyorsa, Tahmis hiçbir va
kit noksan olmak ihtimali yoktur, daima tezayüt 
eder. 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Esbabını 
arz edeyim. Çünkü, sülüs, sülüsandan noksan olma
sı hâsılattan fazla verilmekte bulunmuş olmasın
dan değil, vakfa merbut hâsılatın sülüs ve sülüsanını 
vermekte olan bazı kura ve mezraaların vakfa mer
but olmadığı, kuyud Hakanî Evkaf kuyudu ile müs-
bettir. Tabiî, onlar bu hesabın haricinde bırakılı
yor. 

HACI EVLİYA EFENDİ (Maraş) — Bir de Ev
kaf Bütçesinin varidat kısmında bu ne suretle ka
bul olunmuş? 

BERBERYAN EFENDİ (Devamla) — Böyle 
kabul edilmiştir. Bu hesaplar tamamiyle Evkaf Ne
zaretinin taht-ı tasdikindedir. 

REİS — Faslı reye koyacağım. 
HASAN FERHAT BEY (Karesi) —Konya Me

busu Zeyneîabidin Efendinin bir takriri var; okuyo
rum. 

Riyaset-i Celileye 
Yetmişbeşinci Faslın ikinci maddesinden tenzil 

edilen 136.864 kuruşun tekrar zammını teklif ede
rim. 

Konya Mebusu 
Zeyneîabidin 

REİS — Bu takriri nazar-ı dikkate alanlar elle
rini kaldırsın. (Eller kalkar) Alınmadı efendim. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Kütahya) — Ma
liyeden müdevver Hayrat-ı Şerife Tamiratı Karşılığı 
serlevhası altında altıncı madde olarak konmak lâ
zımdır. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umûmiyye 
Müdürü) — Hepsi Kura-yı Mevkufe Hâsılatı olarak 
verilir efendim. Bu Kura-yı Mevkufe içinde vakfın 
tamiri de var. Bunu birinci maddeye koyuyorum. 
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REİS — Evkaf Bütçesine bir milyon kuruş ilâ
ve edildi. Buraya da bir milyon kuruş ilâve edili
yor. Bu suretle faslı kabul edenler lütfen elini kal
dırsın efendim. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul edil
di efendim. 

Demin Nazır Beyin vüruduııa talik ettiğimiz 72, 
73, 74 üncü fasılları müzakere edeceğiz. Bu fasıl
lar hakkında söz isteyen İsmail Hakkı Bey buyu
run. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Efendim Dic
le ve Fırat üzerinde seyrisefain meselesinin ehem-
miyet-i mahsusası olduğu Meclis-i Âli takdir eder. 
Zaten evvelce de böyle bir mesele bu Meclisten geç
miştir ve bugünlerde yine bu meselenin fevkalâde 
tekrar nezaket-i mahsusa peyda etmek istidadını al
makta olduğu için, tekrar nazar-ı dikkatlerini cel-
betmek lüzumunu hissediyorum. 

Biliyorsunuz ki Bağdat Hattının Bağdat'a kadar 
temdidi imtiyazı verildi ve elyevm inşaata bile baş
landı. Ameliyyat-ı türabiyye icra olunuyor... Bağdat 
Hattı Mukavelenamesinin Dokuzuncu maddesi mu
cibince bu kumpanya, Hattının inşası için iktiza eden 
malzemeyi Basra Körfezi tarikiyle ceibedebilir, ve 
bunun için Fırat ve Dicle üzerine lâzım gelen vesa-
it-i nakliyyeyi tedarik etmeye salâhiyattardır. Şu 
halde kumpanya, ya kendisi ayrı vapurlar mubayaa 
ederek o vapurlar vasıtasıyla icap eden malzeme
yi tedarik edecek veyahut mevcut vesait-i nakliy-
yeden istifade edecek. 

Mevcut vesait-i nakliyye ise bildiğiniz bir İdareyi 
Nehriyye vapurlarıdır, bir de Linç Kumpanyasına 
ait olan vapurlardır. Linç Kumpanyasına ait olan 
vapurlar mahduttur. İdare-i Nahriye vapurları da 
Linç Kumpanyasına nisbetle daha ziyade ise de, 
yine mahduttur. Bu ihtiyacı nazar-ı dikkate alan Al
man kumpanyası, kendisi, ayrıca vapur tedarik et
mekten ise, ayrıca vapur işletip fazla masraf et
mekten ise, mevcut kumpanyalara müracaat ederek 
onun vasıtasıyla malzemesini nakletmek cihetini ter
cih etmiş. Eğer İdare-i Nehriyye vapurları bu ihti
yacı defe kâfi gelseydi, onunla muamele edecekti 
Bu ciheti düşünmüş ve nakliyatın yine Osmanlı va
purları vasıtasıyla icrası ve memleketin menafi inin 
bu suretle temini için merkeze müracaat ederek İda
re-i Nehriyyeye ait olan vapurların tezyid-ı mikda-
rını istemiştir. 

Hükümet de bu nokta-i nazarı tasvip etti ve su-
ret-i mahsusada bir kanun ile 56 bin lira kadar bir 
meblağ tahsis etti. Ancak bu meblağ daha sarf olu-

namadı. Bu meblağın sarf olunamaması yüzünden 
Bağdat Kumpanyasının malzeme nakline müteallik 
olan ihtiyacı bir hal-i muğlakiyyet ile müstaceliyet
te bulunuyor. Diyebilirim ki gayr-i kabil-i tamir bir 
şekl-i muzır ahzetmek üzere bulunuyor. 

ALİ GALÎP EFENDİ (Karesi) — İşitemiyo
ruz. 

İSMAİL HAKKI BEY (Devamla) — Efendim, 
dinlemiyorsunuz da ondan Binaenaleyh, evvelemirde 
Hükümetten sorarım. Bu vapurları niçin vaktinde 
tedarik etmediler? 56 bin lirayı bir kanun-u mahsus 
ile suret-i mahsusada tahsil ettiğiniz halde, neden 
dolayı vakt-ü-zamanında sarf etmediniz ve Bağdat 
Kumpanyasının malzeme nakline müteallik olan ih
tiyacını neye defetmediniz? Ve yine bu cihete te
berru etmek üzere diğer bir mesele vardır. Bu, bir 
ihtiyac-ı arizidir. Bu ihtiyac-ı arizinin defi, arizi 
bir tedbir ile olur. 

Yani bir tedbir-i fevkalade ile olur. Bir de İda
re-i Nehriyye vapurlarının bir ihtiyac-ı daimisi var. 
Daima terakki etmeye müsaittir. Daima işlemeye, 
daima orasının ihtiyacını defetmeye salih bir İda
redir. Bu ihtiyacı anlamak için Bağdat ile Basra ara
sında vuku bulan münakalâtı nazar-ı dikkate almak 
iktiza eder. Bugün birçok emval-i ticariyye açıklar
da bulunuyor. Birçok emval-i ticariyye bir binada 
bile sığınamıyor. 

Mallar teehhura uğraya uğraya bütün erbab-ı 
ticaret müşteki bulunuyor. Demek oluyor ki, bu
gün Bağdat ile Basra arasındaki münakalatı temin 
edecek derecede vapur yok. Linç Kumpanyasının 
bir hakkı varsa da, bu hakkı mahfuzdur. İstediği 
kadar vapur nakledemiyor ve buna teşekkür etme
liyiz. 

Fakat Linç Kumpanyası istediği kadar vapur nak
ledemiyor diye erbab-ı ticaretin de ihtiyacı def'olun-
mamak doğru bir şey değildir. Linç vapurunun bu 
madudiyyeti mevcut oldukça İdare-i Nehriyyenin 
vüsati lâzım gelir. İdare-i Nehriyye vapurlarını tan
zim etmek, tezyit etmek İslah ile hâsıl olacaktır. 
İşte bu ihtiyaç, bir ihtiyac-ı daimidir ve daima te
rakkiye müstenit bir ihtiyac-ı daimidir. Bu, daima 
fazla masrafa ve maa-şükran söylüyorum ki fazla 
varidata da mütehammil bir İdaredir. İşte bunun 
içindir de Hükümet-i mahalliyenin iş'arı üzerine büt
çeye 28 bin lira kadar bir para kondu. Üç römorkör 
alınacak ve bu römorkörlere merbut olacak altı du
ba alınacak. 

Çünkü orada eşya-yı ticariyyeyi römorkörlere 
merbut dubalara tahmil ederler. Halbuki bu 28 bin 
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lira da sarfolunamadı. Yani Meclisin müddet-i rnef-
suhiyyeti sırasında bütçenin suret-i muvakkatede 
tatbiki salâhiyetinden istifade etmesi lâzım gelen Hü
kümet, bu 28 bin lirayı tahsis etmiş olduğu halde, 
bu 28 bin lira bütçesinde bulunduğu halde sarf et
medi ve şimdi huzurunuzda gelen bütçede bu 28 
bin lira tayyedilmiştir. 

Hükümet tayyetmiyor zannederim, bunu encümen 
tayyediyor. Herhalde bu 28 bin lira, ki İdare-i Neh-
riyyenin ihtiyacat-ı mütemadiyesi için elzemdir. Bu, 
tayyolunmakta bulunuyor. Bu suretle ne olur? Mu-
amelat-ı ticariyye sekteye uğrayacak, memleketin 
mühim bir ihtiyacı muattal kalacak. 

Fazla olarak birtakım tafsilatını vermek isteme
diğim mehazir-i siyasiyyenin daha ziyade vüs'at ver
memesine sebebiyet vermiş olacaktır. Onun için rü-
fekamdan rica ederim ki hiç olmazsa bu tayyedil
miş olan 28 bin lira tekrar bütçeye vaz'ediîsin ve 
Hükümetten de rica ederim ki, bu 28 bin lirayı 
bütçeye koyduktan sonra mahalli sarfını bulama
yacak bir halde bulunmasın. 

Dubaları vapurlarla mubayaa etsin, oranın nak
liyatının u/un müddet daha böyle yoksuzluğa ta
hammülü yoktur. İşle bu noktalar hakkında rüfeka-
nın nazar-ı dikkatini celbettim ve buna bir tak
rir verdim. Ümit ederim ki refiklerin şu nokta-i 
mühimini derpiş ederler ve ricamızı reddetmek iste
mezler ve bunu da arz edeyim ki, bu İdare için ne 
kaciar masraf ihtiyar olunsa yeri vardır. Hükümetin 
teklifinden Encümen bir şey tayyetmemiştir. 

Hükümet ne teklif etmiş ise, Encümen de onu 
kabul etmiştir. Her halde 28 bin lira var idi ve di
yorum ki bu İdare-i Nehriyyenin bu masrafa ta
hammülü var. Hiçbir şey kaybetmiş olmayacağız. 
Maarifin cîyevm 40 bin liraya baliğ olmayan bu 
İdarenin hâsılatı 79 bin lira raddesmdedir. Yani 
40 bin lira kadar safi varidat veriyor. 

Hatta Hükümet, bunu Varidat-ı Muhammene büt
çesinde 120 bin lira gösteriyor, fakat onları 28 bin 
liralık vapur ve duba mubayaa olacak farziyle, onun 
varidatını 120 bin lira gösteriyor. Demek oluyor ki, 
28 "bin lira, bugün tahsis edilse, Hükümetin ken
di itirazı veçhile, varidat 120 bin liraya baliğ ola
cak, 80 bin lira safi kâr olacak, yani ticaret nok
ta-i nazarından, iktisat nokta-i nazarından dahi dü
şünsek, bunun bir an için diriğ edilmesi, tehir edil
mesi caiz değildir. 

Rüfeka-yı muhteremenin bunu kemal-i ehemmiy-
yetle nazar-ı dikkate almasını rica ederiz. 

İSMAİL CANPOLAT BEY (İzmit) — Burada 
bir yanlışlık var. 17 milyon kuruş masraf gözükü
yor; halbuki 7 milyon olacak. 17 değil 7. 

MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— Geçen sene, Meclis-i Mebusan in'ikad ettiği za
man, Hükümet tarafından Muvazene Encümenine 
bir madde-i kanuniyye havale edilmişti. O madde-i 
kanuniyyede Meclisin tatili zamanında Hükümetçe 
alınmış olan tahsisat-ı munzammeyi muhtevi idi ki, 
bu tahsisat-ı munzamme de, Bağdat'ta, Dicle ve Fı
rat'ta işleyecek olan vapurlara mahsus idi. 

Bendeniz o zaman Muvazene Encümeninde Maz
bata Muharriri idim. Meseleyi tetkik ettik. Hüküme
tin bu tahsisat-ı munzammeyi neden dolayı istediğinin 
hesabını sorduk, ve neticede Hükümette tarnamiyle 
hak verir surette, hatta 27 bin lira değil, daha faz
la 56 bin lira kadar bir şey verilmesi kabul edil
mişti. 

Fakat sonra Meclis-i Mebusan feshedildi. O maz
bata Meclisçe müzakere olunmadı, madde-i kanu
niyye de tasdik edilmedi. 

Muvakkat madde-i kanuniyye hâlâ Encümende 
duruyor. İzzet Beyden rica etmiştim, bulsunlar, eğer 
bulmuş iseler, görürsünüz. Meclis tatil olunduktan 
sonra ilk Meclise gelen Hükümet tarafından gönde
rilen bütçe lâyihasında 2.770.000 kuruş muhassasat 
mevcut idi, fakat Meclisin feshinden sonra o lâyi
hanın hükmü kalmadı. Kanun-u Esasi mucibince 
Hükümet, 1327 senesi bütçesini temadi ettireceği 
cihetle, bittabi, göndermiş olduğu bütçede 2.770.000 
kuruş tahsisat yeni lâyiha-i kanuniyyede yer bula
madı. 

Bundan dolayıdır ki, bugün Meclis-i Mehusanm 
elinde bulunan bütçe lâyihasında bu 2.770.000 kuruş 
kaydedilmemiştir; Encümen çıkarmış değildir. Mese
lenin ufak bir tarihçesi de budur. 

Lüzum ve ehemmiyetine gelince bendeniz de 
İsmail Hakkı Bey ile birlikte teslim ve tasdik ede
ceğim ki, hakikaten orada işleyip de Hükümete, 
Maliye Nezaretine ait bulunan vapurların mikta
rının tezyid edilmesine İdare-i Nehriyye hizmeti 
nakliyesine, mümkün olduğu kadar fazla bir ehem
miyet verilmesine taraftarım. 

Bendeniz, Nafıa Nezaretine geldiğim zaman Bağ
dat Şimendiferi Kumpanyası ile Linç Kumpanyası 
arasında bir itilaf vücuda geldiğini haber aldım. 
Bağdat Şimendifer mukavelenamesinde Hakkı Beyin 
dedikleri gibi, o madde mucibince Bağdat Şimen
difer inşasına başlanacağı zaman Şimendifere 
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ait bilumum malzeme, âlat ve edevat-ı mu
harrike ve müteharrikeyi, Şimendifer Kumpanyası, 
kendi vapurlariyle nakledebilmek selahiyetini haiz
dir. 

Fakat şimendifer inşaatı hitam bulduktan sonra 
o vapurları işletemez. Kezalik o vapurları tüccar eş
yasını naklederek istimal eylemek hakkında da ma
lik değildir. Bu hakka istinaden ve bu hakkı baş
ka suretle tefsir ederek Bağdat Kumpanyası Linç 
Kumpanyasiyle bir itilaf akd etmiş, kendikendine 
vapur alacağına, bu nakliyatı Linç Kumpanyasının 
vapurlarıyla icra etmek cihetini tasavvur etti. Linç 
Kumpanyasının da orada bulunan vapurları ihtiyaca 
kifayet etmediğinden ikisi müştereken yeni vapur 
almak suretiyle tasavvur ettiler. 

Ben bundan haberdar olunca, Anadolu Şimen
difer Kumpanyası Müdürünü davet ettim ve ken
disine dedim ki, siz Linç Kumpanyasına, ihtiyacatı-
mzı istifa etmek için müracaat ediyorsunuz, fakat 
orada bizim bir de İdare-i Nehriyyemiz vardır. Sizin 
ihtiyacatmızı biz istifa edersek, başka kumpanyaya 
zannederim müracaata hakkınız yoktur. 

Eğer biz, vapurları temin edersek, sizin eşya, 
malzeme ve alat ve edevat-ı muharrike ve müte-
harrikenizi vakt-ü-zamaniyle ve suhuletle, süratle 
nakletmek imkânını biz istihsal eyleyecek olursak, 
başka yere müracaat etmemelisiniz veyahut mukave
lenin kendinize verdiği şarta tamamiyle riayet ederek 
kendiniz vapur mubayaa etmelisiniz. Bu üç sene zar
fında nakliyatınızı icra ettikten sonra o vapurları ha
rice isal edersiniz, fakat ben bunu söylediğim za
man, Nezarete geldiğimin ya birinci ya ikinci günü 
idi, bunlar, Linç Kumpanyası ile itilâflarını bitir
mişlerdir. 

Linç Kumpanyasiyle bitmiş olan bu itilâfı baş
ka bir şekle sokmaya çalıştım. Onun üzerine, baş
kaca, kendilerine teklifatta bulundum. Dedim ki, 
siz Linç Kumpanyası ile mukavele ediyorsunuz ve 
Linç Kumpanyası mutlaka yeni vapur satmalacak 
ve belki de bu vapurlar sizin namınıza alınacak
tır, fakat her halde mevcut vapurlar ihtiyaca kifa
yet etmediği için, bu nakliyat, o yeni vapurlar va
sıtasıyla icra edilmek taht-ı zarurettedir. Üç sene 
sonra o vapurlar ne olacaktır, sizin o vapurları ora
da tutmaya selahiyetiniz yoktur. Linç Kumpanya
sının dâ mevcut vapurlardan ziyade vapur istimaline 
selahiyeti yoktur, fakat gelmiş olan vapurların bila
hare tekrar iade edilmesi, müşkilâta uğrayabilir. 

Vaktiyle olduğu gibi, bir nisbette olabilirler. Bu
na mani olmak üzere, sizin teşkil ettiğiniz sendika

ya üçüncü olarak biz gireceğiz dedim. İdare-i Neh-
riyyeye de bu sendikada müşterek olacaktır. Birlik
te bir mukavelename aktedeceğiz. 

Masarifin sülüsünü biz, sülüsünü siz Linç Kum
panyasına verecek ve o mukavelenamenin bir mad
desi de şu olacaktır. Üç sene sonra Bağdat Şimen
difer Kumpanyasının inşaatı hitam bulunca, vapur
ları ehl-i hibre tarafından tayin olacak bedel-i misli 
ile İdare-i Nehriyyeye satmaya gerek siz ve gerek 
Linç Kumpanyasına müteahhit olacaksınız. Bu su
retle İdarede başka bir şirket vapurlarının tezayü-
dü ciheti men' ve reddedilmiş olacaktı ve Hükümet 
de bu üç sene zarfında Bağdat Şimendifer Kum
panyası hesabına olarak işleyecek menfaat tehad-
düs edecek olursa, o menfaat da iştirak edecektir. 
Bu meseleyi Berlin'e yazdılar, hatta kendileri de 
Berlin'e gittiler ve müzakereye iştirak ettiler. Bura
ya geldiği zaman, bana, sizin nokta-i nazarınız ka
bul edilecektir tarzında şifahen bir cevap vermişse de 
henüz bitmiş, yapılmış, aktedilmiş bir şey yoktur. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Cavit Bey! 
Linç Kumpanyası, şimdiki halde hiçbir şey yapma
mışlar mı? 

MEFIMET CAVİT BEY (Devamla) — Fakat 
bizim bu teklifimiz üzerine teklifimizi kabul edecek
lerini şifahen söylediler. Lakin bir mukavele getirip 
de imza ettirmediler. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — İkinci bir 
nokta hakkında Bağdat Kumpanyasının haiz olduğu 
imtiyaz mucibince hak ve selâhiyct yalnız Basra 
Körfezinden Bağdat'a kadar nakliyat icra edilecek, 
yoksa bilmukabele Basra'ya doğru nakliyat icra 
edemeyecektir. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Hayır, 
Basra'ya kat'iyyen nakliyat icra edemez. 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bu yapılabi
lecek mi? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yapıla
cak; kat'iyyen öbür taraflardan eşya alıp da öteye 
getirmeye hak ve selahiyeti yoktur. Onların selahi
yeti, Şimendiferin inşası için muktazi bulunup da 
Basra Körfezinden gelecek olan mevad ve eşyayı 
Bağdat'a nakletmekten ibarettir. Yoksa Bağdat'tan 
tüccara ait eşya ve emtiayı katiyen Basra'ya nakil 
hakkını haiz değildir ve tabii, hükümet buna mü
saade etmez. 

SASON EFENDİ (Bağdat) — Filhakika muka
vele mucibince yalnız Basra'dan Bağdat'a kadar mal
zeme nakline mezundur. Emvâl-i ticariyyeyi Bağdat' 
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edip oraya göndermeye gayret ederiz. («Bu sene 
dursun» sedaları) 

İSMAİL HAKKI BEY (Bağdat) — Bu sene 
dursun diyenler, bunun esbab-ı mucibesini söylesin
ler. Yüzde seksen hasılat verecektir. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Bu, 
mesarif-i müsmiredendir, kabul edelim. 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Bir de 
efendiler, şurasını da arz edeyim ki, bu gün İdare-i 
Nehriyye vapurları, edilmekte olan mesariften yirmi, 
otuz bin lira fazla - vesâitin kılletiyle beraber - va
ridat vermektedir. Eğer vesâiti daha ziyadeleştirecek 
olursak, varidatı da geçen seneden on beş veyahut 
yirmi bin lira ve belki de daha ziyade fazla olacağın
da şüphe yoktur. Orasına da nazar-ı dikkatinizi celb 
ederim ki, bu, müsmir mesarîftir, gayrı müsmir me-
sarif değildir. 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Na
zır Beyefendi, Linç Kumpanyası bu itilâfname mu
cibince ne olacak? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — O vapurlar 
da üç sene sonra bizim olacak. 

İSMAİL MAHİR E F E N D İ (Kastamonu) — On
larla itilafı siz yapamaz mısınız? 

MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Yok, on
lara biz size itilâf yaptırmayız, yapsalar da o itilâfı 
bizim haricimizde tatbik ettirmeyiz. Ben, kendi elim
de kuvvet ve salâhiyetle ve Nafıa Nâzın olmak hay
siyetiyle tatbik ettirmem. 

REİS — Efendim, teklifi reye koyacağım, tek
lifi okuyunuz. 

MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — Maliye Nazırı 
bey bir prensip kabul etmiş idi, Meclis-i Vükelâca 
kabul edilmemiş zamları kabul etmeyeceğiz demiş
lerdi. Halbuki şimdi bu prensibe muhalif hareket 
ediliyor. 

(REİS — Onu söylediler efendim, o dairede siz 
de reyinizi verirsiniz. 

MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — Şimdi kabul 
edecek miyiz, etmeyecek miyiz? 

AHMET MÜFİT BEY (İzmit) — Nazır vekili bey
efendinin vukubulan teklifi, Nuzzârdan biri tara
fından vukubulacak teklife ait idi. O vakit Heyet-i 
Vükelânın umûmen ittifakını istediler. Halbuki bu 
Meclis Âzasından biri tarafından teklif olunuyor. 
Binaenaleyh Hükümetçe müttefikan bir karar. 

tan Basra'ya alamaz, fakat ne olacak? Vapur bulun
duktan sonra Bağdat'ta bulunan eşyâ-yı ticariyye 
kaldırılamaz, nakl olunamazsa, tüccarın şikâyeti üze
rine müsaade etmeye mecbur olmayacak mısınız, 
Alınız, siz nakl ediniz demeyecek midir? 

(MEHMET CAVİT BEY (Devamla) — Şimdi 
oraya geleceğim ve bu tahsisatı ihkak için onu söy
leyeceğim. Filhakika biz, Hakkı Beyin dediği gibi, 
Bağdat Şimendifer Kumpanyasına Bağdat'tan Basra-
ya eşya götürmeye müsaade etmeyeceğiz, fakat diğer 
taraftan ne bizim mevcut vapurlarımız ve ne de Linç 
Kumpanyasının orada mevcut olan vapurları, istifa
yı ihtiyaca kifayet etmediğinden ve diğer taraftan da 
böyle Bağdat'tan Basra Körfezine kadar boş giden 
vapurlar bulunduğundan elbette tüccar Hükümete 
müracaat ederek ya bize vapur gösteriniz veyahut eş
yayı bu vapurlarla nakliyatımızı icra etmeye bizi 
bırakınız diyeceklerdir. 

Tüccarın bu şikâyeti karşısında bizzarûre, onlara 
müsaade etmek mecburiyetinde bulunacaktır. Bu mü
saade etmek mecburiyetine katlanmamak için hükü
met, bu günden, İdare-i Nehriyyeyi takviyeyi dü
şünmüştür. Ben de Hakkı Beyle birlikle Meclisimize 
iki milyon yedi yüz yetmiş bin kuruşun, alınacak üç 
römorkörle altı duba esmanı olarak ithal edilmesini 
ve buna zamîmeten arz ettiğim şeylerin ilâvesini tek
lif edeceğim. Filhakika evvelce dediğim gibi, bun
lar hakkında Meclisi Vükelâca verilmiş bir karar 
yoktur. 

Meclis-i Vükelâca karar verilmemiş hususat için 
benim de Mecliste bir teklifte bulunmaya salâhiye
tim olamaz; fakat Mecliste esasen arkadaşlarınız ta
rafından mevzuubahs olan bir mesele olduğundan ve 
beni de beyân-ı mütalâaya davet ettiğinizden müta-
lâatımı arz ediyorum. Alınacak üç römorkörle altı 
duba esmanı olan 2 270 000 kuruşa ihtiyaç olduğu 
gibi, Bağdat'ta tesisi zarurî olan küçük bir fabrika 
inşası için 123 000 ve bir istimbot bedeli olan 133 000, 
Basra'da sundurma inşası ve harap bir halde bulu
nan Basra İdarehanesiyle levazım ambarının ve kö
mür deposunun tamiratı için 256 000 kuruş. Bağdat 
Vapurunun kazanının tamiri için 74 000 kuruş, Ha-
midiye ve Burhaniye vapurlarının tamiratı için 
133 000 kuruş, Basra'da fabrika kazanının tami
ratı için 16 000 kuruş ki, ceman 2 770 000 kuruşun 
bütçeye ilâvesini eğer münasip görürseniz, arzetti-
ğim ahvâl ve eshap dolayısıyle bunları bir an evvel 
münakaşa suretiyle veyahut suver-i şâire ile tedarik 
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MUSTAFA ZİYA BEY (Sivas) — Esasen bu se
ne on para zam edilmemesini beyan ettiler. 

MEHMET SADIK EFENDİ (Denizli) — Şim
diye kadar etmiş, edeceğiz. Masarif keşke böyle 
müsmir olsaydı. Artık bunun hilafına söz söylen
mez, bu menâf i-i millet içindir. 

REİS — Rica ederim efendim âzâ-yı kiram lütfen 
yerlerine otursunlar. 

Riyaset-i Celileye 
Irak'ta İdâre-i Nehriyyenin ıslahı ve üç römor

kör ile altı dubanın mubayaası için bu sene bütçe 
lâyihasına vaz olunup nasılsa ahiren tayy ve ihraç 
edilmiş olan 28 bin liranın mezkûr İdarenin bugün
lerde terakkisi pek zarurî bâzı esbab dolayısiyle el
zem ve müstacel görülmekle, .74 üncü faslın, Mâliye 
Nâzın Vekilinin kabulü veçhile üçüncü maddesi 
olarak vaz'ını teklif eyleriz. 

Divaniye Mebusu Bağdat Mebusu 
İsmail Hakki Sason 

Kerbelâ Mebusu 
Nuri 

'MEHMET CAVİT BEY (Maliye Nazırı Vekili) 
— 74 üncü faslın ikinci maddesine 687 400 kuruş 
zammedilerek bu madde 3 437 455 kuruş olacak. 

REİS — Efendim, Nazır Beyin teklifi veçhile 
fasıllara teklif edilen zammı nazar-ı dikkate alanlar 
lütfen ellerini kaldırsın, (eller kalkar) Efendim na-
zar-ı dikkate alındı. Encümence tashîhat yapılacak. 

MUSAFA ZİYA BEY (Sivas) — Miktarı ne ka
dar oldu? 

REİS — Efendim müsaade buyurun, şimdi sor
manıza lüzum yok. Çünkü teklif nazar-ı dikkate alın
dı Bütçe Encümeni, fasılları o suretle tanzim edecek. 
Ondan sonra faslı reye koyacağım, yine bu kısma ait 
olmak üzere 72 inci ve 73 üncü fasıllar var ki, on
ları reye koyacağım. 

YETMİŞİKİNCİ FASIL 
Merkezi İdare ve Acenteler Maâşâtı : 418 752 

. REİS — Bu faslı kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu. 

YETMİŞÜÇÜNCÜ FASIL 
ıMerkez-i İdare ve Acenteler Masarif-i Mütenev-

viası : 406 000 — 
REİS — Bu faslı kabul edenler ellerini kaldırsın

lar. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu. 
YETMİŞBEŞİNCİ FASIL 

Müessesât-ı Hayriyye Muhâssasatı: 
1. — Milel-i Muhtelife Mektep ve Flastaneleri 

Lahm ve Nân-ı Aziz Muhassasâtı : 718 000 

2, - Darüşşafaka Tâyînât Bedeli : 200 000 
Mükerrer yetmişbeşinci faslın yekûnu: 918 000 
REİS — Efendim kabul edenler ellerini kal

dırsın. (Eller kalkar) Kabul edildi efendim, 

YETMİŞALTINCI FASIL 
Mürettebat-ı Hicâziyye : 
1. —• Surre-i Hümâyun ve Kiler Hac 

Mürettebatı : 5 122 268 
2. — Mısırdan Gönderilen Zehâir Nak

liyesi: 270 000 
3. — Haremeyn Ahâlîsi İkramiyesi ve 

bedeli : 488 510 
76 acı faslı yekûnu : 5 880 778 
REİS — Efendim bunun için söz isteyen var 

mi? («Hayır» sadaları) Faslı kabul edenler ellerini 
kaldırsın. (Eller kalkar) Ekseriyetle kabul olundu. 

YETM i ŞYEDİ NC1 FASIL 
Emlâk ve Mebânî-î Emîriyye-i cârât ve- >Mukaat-

taat Vakfiyyesi : 200 000 

REİS — Söz isteyen var mı? («Hayır» sadaları) 
Faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) 
Kabul olundu efendim. 

YETMİŞSEKİZİNCİ FASIL 
Ziraat Bankası Hisse-i menâfi bedeli maktûu : 

22 538 000 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Efendim, geçen 
gün rüfeka-yı muhteremeden bazıları Ziraat Ban
kası, zürrâa ihtiyacı nisbetinde hizmet görmediğin
den bahsetmişlerdi. Hattâ Ziraat Nâzın Beyefendi 
burada izahat verdiler, birçok arkadaşlarımız da o 
meseleyi istizaha kalbedelim de söz söyleyelim dedi
ler. Cümlesinin arzusu, Ziraat Bankasını memleke
tin ihtiyacı nisbetinde hizmet edecek bir şekle koy
maktır. Bendeniz şurada Ziraat Bankasına o hisse-i 
maarife karşılık olarak verilen bedelin noksan ol
duğundan bahsedeceğim. Bütçenin varidat faslında 
Âşârın vâridât-ı muhammenesi nazar-ı dikkate alı
nırsa Ziraat Bankasının o vâridât-ı muhammeneden 
hissesi olarak üçyüz küsur bin lira oluyor, bunun 
üzerine istikraz edilemez diye bir cevabı mukadder 
vardır. Ona karşı bendeniz derim ki geçen senenin 
tahsilatı, bu vâridât-ı muhammeneden fazladır. O 
tahsilat nisbetinde Ziraat Bankasının hissesini ver
mek icabederse yine üçyüz küsur bin lira olur. Bun
dan fazla olarak Ziraat Bankasının 1324 senesinden 
öteki senelere ait birtakım bakaayâsı vardır. Bu 
bakaayâ Mâliye Nezaretine devredilmiştir. Mâliye 
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Nezareti peyderpey o bakaayâyı tahsil ediyor. O 
bakaayâdan da Ziraat Bankasına hisse veriyor. 

Binaenaleyh şu 220 bin lira olarak buraya kon
muş olan tahsisatın asıl Zirat Bankasının hisse-i hakî-
kıyyesi olan 300 küsur bin liraya iblâğ edilmek üze
re maddenin Encümene iadesini teklif ediyorum. 

REİS Cevap verecek misiniz? («Hükümetten 
kimse yok» sadaları) Peki efendim. Bir çeyrek tenef
füs yapalım o vakte kadar da Hükümet gelir. 

Hitam-ı Celse 
Saat : 3.40 

İKİNCİ CELSE 
Kuşat Saati : 4.35 

REİS : Halil Beyefendi 
KÂTİPLER : Hasan Ferhat Bey (Karesi), Ahmet Müfit Bey (İzmit) 

REİS — İkinci celse kuşat olundu. Müzakereye 
başlıyoruz. 

Maliye bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. 
Efendim, bütçe mü/akcre edilmezden evvel Ni

zamnamenin bir maddesini nazar-ı dikkatinize arz 
edeceğim. 77 nci maddede deniyor ki, azadan hiçbiri, 
söz almadıkça îrad-ı kelâm edemez. Binaenaleyh, ge
rek Nazır ve gerek Mazbata Muharriri tarafından ce
vap verildiği sırada Nazırdan veya Mazbata Muhar
ririnden sual etmek isteyen azayı kiram da Riyasetten 
söz istesinler. Riyaset de bittabi söz verecektir ve o 
suretle müzakere devam etsin efendim. Çünkü, Maz
bata Muharriri burada söz söylerken, arada sözü ke
siliyor. Diğer birisi daha söz istiyor, müzakerenin in
tizamı muhafaza edilemiyor. Binaenaleyh, bu hususu 
Âza-yı kiramın nazar-ı dikkatine arz ederim. Söz is
tenilir; Makam-ı Riyasetten söz istesinler. Müzakereyi 
bu suretle devam ettirelim. 

HASAN FERHAT BEY (Karesi) — 74 üncü fas
lın bâdettâdil yekûnu 7.517.516 kuruş ediyor efen
dim. 

REİS — Efendim, 74 üncü faslı Encümene havale 
etmiştim. Bâbânzade İsmail Hakkı Beyle, Maliye Na
zırının teklifi üzerine kabul olunan zammiyyat veçhi
le şimdi o fasıl tâdil edilmiş, o yekûnu, 74 üncü fasiı 
reye koyuyorum. Binaenaleyh, bu faslı tadilâtla ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. (Eller kalkar) Ka
bul olundu. 

Tadilât zaten kabul edilmişti; yalnız o tadilâtla 
faslı reye koydum, kabul olundu. 

REİS — Yetmişsekizinci fasıl okunmuş. 
Hükümetten kimse bulunmadığı ve cevap verilme

diği için kalmıştı. 
Ali Cenani Bey, buyurun izah edin de cevap ver

sinler. 
ALİ CENANİ BEY (Halep) — Efendim, Ziraat 

Bankasının Aşardan olan hissesi, bu seneki muham-
menâta nisbetle 37.096.000 kuruş olduğu halde, büt
çede 22.527.000 kuruş yazılmıştır. Ziraat Bankasının, 
bu hesaba göre, 8.254.810 kuruş hakkı kalıyor. Ben
deniz diyorum ki, Ziraat Bankasının Aşardan olan 
hissesi, ahalinin akvât-ı yevmiyyesinden ayırıp da 
kendi ziraatını tevsî etmek üzere vedia suretiyle ver
miş olduğu bir paradır. Bu para üzerinde bizim ta
sarruf etmeye hakkımız yoktur. Ahalinin, kendi işi 
için ayırıp tahsis ettiği parayı biz, Ziraat Bankasına 
vermeye mecburuz. Binaenaleyh, bu noksan konulan 
miktarın itmam edilmesi için maddenin Encümene 
havalesini teklif ediyorum. 

BERBERYAN EFENDİ (Mühasebe-i Umumiyye 
Müdürü Umumisi) — Hisse-i menafi, Aşara zamime-
ten alınır bir hisse-i ianedir, Ziraat Bankası sermaye
sini teşkil eder. Bu, 1325 senesine kadar Âzar ile be
raber idare ve ihale olunmuşsa da, doğrudan doğruya 
Ziraat Bankası marifetiyle tahsil olunmak üzere ve
rilir ve eğer emaneten kalmış ise, hâsılat üzerinden 
ayrılır, Ziraat Bankasına verilir idi. 

Fakat 1325 senesinde bir bütçe yapılmak ve büt
çe tevhid edilmek iktizayı kanunîsine binaen ve Aşar 
ile beraber alınmakta olan hisse-i iane Devletin sair 
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bilcümle vergileri gibi vergi şeklinde istifa olunuyor
du. O vergilerin münhasıran Hazine yediyle tahakkuk 
ettirilmek ve tahsil edilmek kaide-i esasiyyesinden ay
rılmış olmamak için hisse-i menâfi, hisse-i Maarif ve 
Aşarla beraber Hazinenin varidat bütçesine konuldu 
ve buna mukabil muhassasunlehine verilecek olan pa
ranın muhammen masraf bütçesine ithal edildi, gerek 
varidat bütçesine ve gerek bundan dolayı masraf büt
çesine ithal edilmek lâzım gelen miktarı tâyin etmek 
hususunda bittabi o vakte kadar elde bir hesab-ı kati 
bulunmadığı için, bulabildiğimiz malûmat üzerine 
tahmin ve takdirler yapıldı ve ona göre miktarla ra
kamlı bütçelere konuldu. 1325 senesi Bütçesinin mas
raf kısmına konulan rakamın mütebeddil ve muhav-
vel bir rakam olarak konulduğuna dair kanunun hiç
bir tarafında bir işaret ve sarahat yoktur. Binaena
leyh, 1325 senesi bütçesinde hisse-i menâfi hâsılatı 
olarak Ziraat Bankasına verilmesi lâzım gelir diye 
bütçede kaç kuruş murakkam ise, o kadar para ve
rildi. 

Bu, her sene böyle mi kalacaktı? Bittabi böyle de
ğil; fakat bu rakamın tebdili bir hesaba müstenit ol
mak lâzım gelir. 1325 senesinin Bütçesi ilk bütçe idi. 
Orada arz ettiğim gibi bulabildiğimiz malûmat üze
rine elde edilen erkam üzerine yapıldı; fakat ondan 
sonra bir hesab-ı kafi yapılmadı ki, o hesab-ı kafiye 
nazaran o rakamı değiştirebilelim. O vakitten beri bu 
rakam, muayyen bütçeye konulur. 

Elbette 1326 hesab-ı kafisini çıkaracak olursak, 
hisse-i menafiin tahsilatı bu hisseye göre ne tuttuğu 
sabit olursa, ondan sonra tanzim edilecek olan büt
çeye de ona göre bir miktar tâyin etmek lâzım gelir. 
Maahaza, bu hisse-i menafi yekûnu olarak Ziraat 
Bankasına verilmek üzere Maliyenin masraf bütçesi
ne konacak miktar, hisse-i menafiin tamam-ı hâsılatı 
nisbetinde olamaz. Masarif-i taşîriyyeden onun his
sesi tenzil edildikten sonra, üst tarafı konulmak lâ
zım geleeck. O vakitten beri bir hesab-ı kafi yapıl
madığı cihetle, bu, henüz böylece devam ediyor. 

Binaenaleyh, şimdilik bu miktarı tağyire sebep 
yoktur. Maahaza şurasını da arz edeyim ki, kanun-u 
muvakkat suretinde neşredilmiş olan Vilâyat Kanunu 
mucibince bu menafi hissesi,. Vilâyata terkedileceği 
cihetle 1329 senesinden itibaren bu hisse-i menafü 
belki Hazinenin varidat bütçesinde ve onun muka
bili olmak üzere Ziraat Bankasına verilecek bütçede 
belki hiç görmeyeceksiniz. Hâsılat üzerine ne kadar 
para hâsıl olursa, o , tıpkı Maarif hissesi gibi Vilâ
yata terkedilecektir. Binaenaleyh, ihtilâf kalmaz. Bu 

senelik bütçede de mademki bundan evvelki hesaplar 
için bir hesab-ı kat'i verilmemiştir. Elimizdeki şu mik
tarı tağyire bir sebep kalmaz. Çünkü, önümüzdeki 
altı aylık bir muamele kalıyor. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Berberyan Efen
dinin ifadeleri katiyyen kanaatbahş değildir. Bu de
fa Aşar için Hükümet bir miktar tahmin etmiş, biz 
de, Encümende, o miktarı tetkik ettik, münasip gör-
rük. Bu miktarın sahih olması icabeder, hem de sa-
hîhdir. Bendeniz deminden söylemiştim, Aşarın 1327 
senesi zarfındaki tahsilatı bu seneki bütçenin varidat 
kısmındaki muhammenattan fazladır. Bu, öyle bir ha
kikattir ki reddolunamaz, rakam ile sabittir. Aşarın 
bugünkü muhammenatına nisbetle, bendeniz diyo
rum ki, Ziraat Bankasının hissesi 307.900 Liradır. 
Bugünkü kendilerinin gösterdikleri tahmin üzerine 
eğer bu tahminde isabet varsa, bu miktardadır. O 
halde, kendilerinin muhakkak bir tahmin buyurmaları 
icabeder. Sonra kendilerinin verdikleri bir tahsilat 
vardır ki, o tahsilat hesabı da doğru değilse, Ziraat 
Bankasının bugün bir hakikat olmak üzere mevcut 
olan hissesini vermelidir. 

Sonra diyorlar ki, 1325 senesinde bütçeye bir mik
tar koyduk. O bütçe kanununda bu miktarın müde-
beddil ve mütehavvil olduğuna dair bir sarahat yok
tur. Ve diyorlar ki, biz 1325 senesinde bu miktarı koy
duğumuz zaman Ziraat Bankasının hissesi ne olduğu
nu bilemiyorduk, doğru bir hesap yoktu. Biz onu bir 
tahmin üzerine koyduk diyorlar. Bu iki ifadeleri ara
sında bir tenakuz var. Zaten 1325 senesi Kanunu, 
bir seneye mahsus bir kanundur. 

Böyle bir kanuna konulmuş olan bir maddenin 
hâl-i hâzıra bir tesiri olamaz. Sonra masarif-i ta'şiriy-
yeden bahsediyorlar. Âşarm kısm-ı küllisi iltizam ile 
veriliyor. Onda Hükümetin bir masraf ihtiyar ettiği 
yoktur. Masarif, tahsilat için olan masariftir ki, o 
masarifi de Hükümet mültezimlerden maaziyadetin, 
belki faiziyle tahsil ediyor. Demin de arz ettiğim veç
hile Ziraat Bankasının sabit olan hakkını aynen ver
mekte mecburiyet vardır. Bunu Meclis-i Âlinin nazar-ı 
dikkatine arz ederim. Ziraat Bankasından biz eğer iş 
bekleyecek isek Ziraat Bankasının hakkını doğrudan 
doğruya vermeliyiz. Ziraatin kendi menfaati için ver
miş olduğu parayı kesmekte bir mânâ yoktur. 70 - 80 
bin Lira, Hazine için büyük bir istifade temin ede
mez. 

SALİM EFENDİ (Karahisar-ı Sahip) — Mâlûm-u 
âlinizdir ki, Ziraat Bankası, zürrâımızın eşedd-i ihti
yaç ile muhtaç olduğu bir müessesedir. Bu müesseseye 
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hisse-i menafii, nasıl zürra nasıl veriyor? Mâluûnı-u 
âliniz, hâsılat-1 gayri safisinden Aşar alıyoruz. Hisse-i 
menafi alıyoruz. Tırnakları sökülerek o hâsılatı mey
dana getirip de kendi ihtiyacatı için bir bankaya ikraz 
ettiği para hakkımda Hazine neden biz şöyle yaptık,, 
böyle yaptık; ve hesâb-ı klatîsidie vardır, yoktur di
yorlar Cavit Beyefendi kürsüye çıkıyor, Âşâr varida
tımızda geçen seneye nispetle 1324 senesinde şu ka
dar, 1325 senesinde bu kadar, 1327 de şu kadar tezayüt 
vardır diyor. Mademki her sene hâsılat, muhamme-
nattan fazla oluyor, o halde sûret-i kat'iyyede sabit 
bir şeydir ki Ziraat Bankasının hissesi de tezayüt 
eder. 

Bunun hesâb-ı katisi bulunmuyor gibi sözün 
yeri yok. Varidat, Ziraat Bankasının tahmin oldu
ğu gibi 8,5 milyon kuruş bir hesap hakkı kalıyor. O, 
bir şeye zammedilip Ziraat Bankasına verilmeli. Ziraat 
Bankasının evvelden alacağı olan dört milyon lirayı 
Düyûn-u Gayr-i Muntazamaya-koyduk. Düyunu Gayri 
Muntazama Kanun lâyihasında evvelki menâfiden 
kalanı terkîn-i kaydediyoruz ve sonradan olan bir 
şey diyoruz. Bu parayı böyle bir müesseseden kese
ceğimize, onun sermayesini daha ziyade tezyîd edip, 
burası bir ziraat memleketidir diye söylediğimizi fii
len ispat etmeliyiz. 

Onun hakkından alıp Hazineye verileceğine, Ha
zineye, ziraat için başkaca bütçesine zammetmelidir 
ve böylece memlekitimizin bir ziraat memleketi ol
duğunu ispat etmeliyiz. Bunu fiilen hiç ispat etmi
yoruz. Zürrâa hiçbir yardımımız yoktur. Bu hususta 
nazar-ı dikkatinizi celbederek, bu paranın zammı ile 
Ziraat Bankasına verilmesini teklif ederim. (Alkış) 

BERBERYAN EFENDİ (Mühasebe-i Umumiyye 
Müdürü) — Ziraat Bankasının hakkını vermemek 
veyahut Ziraat Bankasına mümkün mertebe eksik 
vermek fikri katiyyen vârid olmamıştır ve olamazdı. 
Evvel emirde bunu söylemeye mecburum. Bunun 
böyle yapılması Hazinece zannedilmiştir ki, bir he
sâb-ı kat'î yapılmadıktan sonra, bir kere kanun ile 
kabul edilmiş ve konulmuş olan ve iki sene tekerrür 
etmiş bulunan miktarı kabul etmemek mümkün ol
mazdı. Maahâzâ Meclis-i Âlînize beyan olunan şu 
fikre karşı bir şey teklif edebilirim. Bu fasıl masa-
rif-i mütehavvile cetveline ilâve edüsin. Sene ni
hayetinde kaç kuruş hâsıl olmuş ise, onu Ziraat Ban
kasına... 

İZZET BEY (Trabzon) — Bu Yetmişsekizinci 
Faslı Ziraat Bankası Hisse-i Menafi Bedel-i Maktûu 
yerine Bedeli Muhammeni diyelim ve bunu Tahsisatı 

Mütehavvile cetveline ithal edelim, Netice-i hesapta, 
Ziraat Bankasının Maliyeden fazla alacağı olursa, 
Maliye, bunu, Tahsîsât-ı Mütehavvile cetveline dahil 
olduğundan dolayı tahsîsât-ı munzamme olarak Zi
raat Bankasına tediye eder. 

SALİM BEY (Karahisar-ı Sahip) — Beyefendi, 
bu zam tahsisat-ı maktua kısmıdır. 

İZZET BEY (Devamla) — Ona muhammen diye
ceğiz, o «maktu» tabirini kaldıracağız. 

REİS — Âli Cenani Beyin takririni okutuyorum. 
!Riyaset-i Celileye 

Ziraat Bankasının Aşardan hissesi olan miktar, 
hakiki bütçeye konulmak üzere, faslın Encümene ha

valesini teklif eylerim. 
Halep Mebusu Karahisar-ı Sahip Mebusu 

Ali Cenani Salim 
Karahisar-ı Sahip Mebusu Ertuğrul Mebusu 

Ahmet Bedri Mehmet Sadık 
İstanbul Mebusu 

Feraci 
REİS — Nazar-ı dikkate alanlar ellerini kaldırsın. 

(Eller kalkar) Kabul edildi efendim. 

ALİ CENANİ BEY (Halep) — Encümenin tek
lifini biz kabul ediyoruz, 

REİS — Pekâlâ nazar-ı dikkate alındı. Encümen
de bu suretle tâdil ederler. Mazbata Muharriri, Zi
raat Bankası bedeli maktu yerine bedel-i muham
meni suretinde tashih edilmesini ve bu faslın bu su
retle reye konulmasını talep ediyor. Bu faslın Ma-
sârif-i Mütehavvileye geçirilmesini istiyor. Takrir sa
hibi de bunu kabul ediyor. O halde bu suretle tas-
hihat ifa edilsin. 

Mükerrer Yetmişsekizinci Fasıl : 
Hicaz Demiryolu Evrak-ı Nakdiyye bedeli 27 000 000 

REİS — Faslı kabul edenler ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 

Yetmişdokuzuncu Fasıl 
Sıhhiye Muhassesâtı 631 000 
HASAN ŞEYBÎ EFENDİ (Hicaz) — Hicaz Sıh

hiyesi namına Hicaz'a gelen hüccâcdan eskiden beri 
onar kuruş almıyordu. Geçen sene Mecliste daha 
onar kuruşun ahzı tekarrür etti. Mekke-i Mükerreme 
ve Medinede tanzifat icrası ve suların şürbe sâlih 
bir hale ifrağı vad edildiği halde hiçbir şey yapılma
dı. Hususiyle bütçede görülüyor ki 1 275 000 kuruş 
tahsisat var idi. Bununla birçok şeyler yapmak müm
kün iken, tanzifatın bile yapılmaması şâyân-ı hay
rettir. Binaenaleyh, meblağ-ı mezburun mâvuziale-
hine sarfını teklif ederim. (»İştirak ederiz» sadaları) 
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yan etmiş, nihayet 1315 senesinde zannederim 40 bin 
kuruşun Karadağ tarafından verilmesi mukarrer bu
lunmuş. 28 bin kuruş dahi Hükümeti Seniyyece ka
bul edilmiş ve Kosova Vilâyetinin masarif-i mütefer
rikası meyanına verilmiş. Kölesin ve Pulya ahalisine 
verilecek olan 32 bin kuruş da bir müddet verilmiş, 
bir müddet sonra verilmemiş. 1326 senesine kadar 
pek çok şikâyetler edilmiş, hattâ ora ahalisinden ba
zıları bulunanları bizim paramız ne olacak diye bu
raya kadar gelmişler, müracaatta bulunmuşlar. 

Bu mesele tetkik edildi, muhâberat-ı sabıkası tet
kik olundu. Meselenin hakayıkı anlaşıldı, bunun için 
bir çare düşünüldü. Vaktiyle 40 bin kuruşun 28 bin 
kuruşu Devletçe kabul edildiği gibi bu 32 bin kuruşu 
da biz kabul ettik; fakat buna mukabil Bukra Çayı 
bedeli ile, hattâ 1327 senesinin müteferrika kısmında 
dahil olan bir para vardır ki, Karadağ Hükümetine 
veriliyordu, bu parayı da biz vermedik. Karadağ'ın 
da Nikşin muhacirlerine böyle bir para veriliyordu, 
onu da biz alakoyduk. 

Demek ki, bir taraftan Bukra Çayı için bizim 
verdiğimiz para, diğer taraftan Kölesin ve Pulya aha
lisine dörtleme bedeli olarak Karadağ'ın Nikşik 
muhacirlerine vereceğimiz para buna mukabil gel
diği için Bukra Çayı diye verdiğimiz bedeli silerek 
diğer parayı bütçeye dahil ettik, ve bu dörtlemeden 
verilen para 1327 senesinden beri bütçede görülü
yor. 1327 senesinin esnayı müzakeresinde de, zan
nederim bu suretle izah edilmiştir. («Kâfi» sadala
rı) 

HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) - - Efen
dim, Devletin resmî bütçesinde bu tabir konulma
malıdır. Çünkü bu tabiri kimse anlamıyor. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umûmiyye 
Müdürü) — Teâmül-ü mahalliye göre, cari olan bir 
tabirdir, biz de bunu muhafaza ettik. 

REİS — Efendim, faslı kabul edenler ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar.) Kabul edildi efendim. 

Seksen Birinci Fasıl 
Sekizinci Bap 

Devair-i Askeriye ve Mekteplerden Mada Meba-
ni-i Emiriyye inşaat ve tamiratı. 

İnşaat-ı Cedide : 
1. Hükümet Konakları ve Müessese-i Sıhhiyye-i 

umûmiyye 3.850.000 
2. Kürek Hapsaneleriyle Hükümet Konakları Ha

ricinde Adî Hapsaneler 4.000.000 
Seksen birinci faslın yekûnu : 7J50.000 
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ALİ CENANİ BEY (Halep) — Hicaz'da sıhhiye 
teşkilâtını yapmak için orada hüccâcdan alınacak 
onar kuruştan teşekkül eden bir para vardır. Bunun 
sureti-i sarfına dair Hicaz Sıhhiye bütçesi ayrıca ter
tip edilmiştir. Encümende derdest-i tabdır. Binaen
aleyh, efendi hazretlerinin, buna ve teşkilatına dair 
bir sözleri varsa o bütçenin müzakeresinde söyle
sinler, o paranın tabiî buradan çıkmasına dair söz 
söylerler. Yalnız onun idaresinden bahsediyorlar ki, 
bu, ancak o bütçenin müzakeresinde söylenebilir. 

İZZET BEY (Trabzon) — Bu meselenin Hicaz 
Kıtasının Sıhhiye 'Bütçesinde müzakere edilmesi lâzım
dır. 

REİS — O halde faslı reye koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın (Eller kalkar) Ka
bul edildi. 

Sekseninci Fasıl 
Dörtleme Bedeli 110 000 
HÜSEYİN ULVİ EFENDİ (Gelibolu) — Burada 

bir «dörtleme» tabiri var; bu «dörtleme» tabirinden 
bir şey anlayamadık. Bunu izah buyursunlar. 

BERBERYAN EFENDİ (Muhasebe-i Umûmiyye 
Müdürü) — Bu dörtleme, yedileme, sekizleme bir 
tabir-i mahsustur. Teamül-ü mahalliyyeye mahsus 
bir tabirdir. Bazı yerlerde arazi ziraat ediliyor. Zi
raat edenler, arazinin sahibi değil fakat her zaman 
onlar ziraat ediyorlar. Arazi sahipleriyle temâülen 
bir mukaveleye merbut hasılatının mesela dörtte bi
rini sahib-i arza veriyorlar veyahut yedide birini 
sahib i arza veriyorlar. İşte bu mahrece göre, taksi
min mahrecine göre dörtleme yahut yedileme, se
kizleme tabirleri cari. Bu dörtleme de buradan geli
yor. 

Fakat Karadağ hududunda böyle birtakım arazi 
vardır. Bu arazinin bir kısmı Karadağ hududunda 
kalmış. O araziyi ziraat edenler beri tarafta kalmış, 
Onlar araziyi ziraat edemiyorlar, ondan dolayı zi
raatlarından mahrum olan bazı ahaliye tazminat gibi 
bir şey vermek lâzım gelir. Karadağ Hükümeti ile ih
tilâf hasıl olmuş, bu ahali dört kazada bulunuyor. 
Gosine, Plava ahalisine 40 bin kuruş verilecek. Kö
lesin ve Pulya Kazalarında bulunan bu dörtleme 
hakkında sahip olanlara 70 bin kuruş verilecek. Ev
velki iki Kazaya ait 40 bin kuruşun 28 bin kuruşu, 
sonraki iki Kazaya ait 70 bin kuruşun 32 bin kuruşu 
Karadağ Hükümeti tarafından verilecek. 

Bu bedel, bir müddet verilmiş, sonra verilmez ol
muş. Ahali şikâyet etmiş. »Birçok muhabereler cere-
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REİS — Faslı kabul edenler ellerini kaldırsın, (El
ler kalkar.) Kabul olundu. 

Seksen İkinci Fasıl 
Tamirat ve tevsiat : 
1. Hükümet Konakları 1.600.000 
2. Hükümet Konakları Haricindeki hapsaneler 

535.000 
3. Meclis-i Umumî Dairesi mesarif-i tamiriyye-

si 0 
Seksen İkinci Faslın Yekûnu 2.135.000 
ABDULLAH SAİP BEY (Basra) — Bu faslın müf

redatı aynen okunsun ki, tamirat nerelerde icra olu
nacağını anlayalım ve ona göre tahsisatın kabul ve 
adem-i kabulü cihetine gidelim. Çünkü daire-i inti-
habiyyem olan Basra Hükümet Konağı, o kadar köh
ne bir halde bulunuyor ki, buna adî bir han demek 
daha muvafık olur. Binaenaleyh bunun müfredatı
nın okunması lazımdır : 

CEMAL BEY (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
üçüncü madde hakkında söyleyeceğim. Yani Meclis-i 
Umumî Dairesi mesarif-i tamiriyyesi hakkında söy
leyeceğim. Zannederim ki, teklifim kabul olunmaya
cak; fakat yine söylüyorum. Çırağan harik-i mües
sifinden sonra, malum-u âliniz, bu daire alelacele tu
tulmuş, yirmi, yirmi beş gün zarfında tamiratı bilicra 
Meclis-i Umumî olmak üzere İdareye teslim edilmişti. 

Şimdilik bu daire kifayet ediyor. İhtimal, mille-
tin vüs'allı bir zamanına kadar bu daire, bu suretle 
kullanılacaktır. Vc o zamanlarda büyük bir Meclis-i 
Mebusan dairesi yapılır; fakat şu salonun hali, ma
lum-u âliniz, burada bir saat müzakereden sonra he
pimiz Reis Beyden teneffüs için ricada bulunuyoruz. 
Meclisi Mebusan daireleri gayet müferrih ve vasi 
bir halde bulunmalıdır. 

Dünyanın her tarafında da böyledir. Şu salon, bir 
mektep dershanesi olmak üzere ittihaz edilse, zanne
derim ki etıbba müsaade etmez. Halbuki muhitin, 
ahval-i asabiyye ve ruhiyye üzerine ne kadar tesiri 
olduğu inkâr olunamaz. Akşam, her birerlerimiz evi
mize gittiğimiz vakit yorgunluk ve bitabi içinde bu
lunduğumuz malumdur. Evvelki sene keşfettirmiştik, 
bu sakf kaldırarak üzerine cam kubbe yapılacak ve 
on beş, yirmi loca da inşa olunacaktı. 

Masraf da tahminen beş, altı bin lira kadar gidi
yordu. O vakitten beri bir teşebbüs vukubulmadı. Eğer 
bu para, şimdiden bütçeye konulursa, zannederim, 
nakitten kaybedeceğimizi vakitten kazanırız. 

Çünkü, burada şimdi dört saat müzakere edebilir 
isek o vasi kubbe altında her halde altı saat çalışabili

riz. Bahusus, yazın o cehennemi sıcaklarında rüfeka-
nın neler çektiği malumdur. Bu suretle kendimihze de
ğil, haleflerimize hizmet etmiş olacağız. Binaenaleyh 
bu altı bin liranın buraya ithalini teklif ediyorum, 
zannederim kabul olunur. Bu hususta bir takrir de 
yazacağım. («Hay hay» sedaları.) 

İZZET BEY (Trabzon) — Abdullah Bey, seksen 
ikinci faslın birinci maddesinde müfredat istediler. 
Halbuki o müfredatı seksen birinci fasıl da istemeleri 
lazımdı. Çünkü inşaat-ı cedide, seksen birinci fasılda
dır. Seksen ikinci fasıldaki tamirat ve tevsiattır. 

ABDULLAH SÂ1P BEY (Basra) — Bendeniz de 
onu istiyorum. 

İZZET BEY (Devamla) — Bunun müfredatı ola
maz. Vilâyattan vuku bulacak iş'ar ve müracaatlar 
üzerine Maliye Nezareti para verebilir. Bunun müf
redatını vermek kaabil olur mu? 

İSMAİL MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Dört 
seneden beri hapsanelerin muntazam bir hale girmesi 
için burada Hükümete ihtaratta bulunuyordu. Maat
teessüf görülüyor ki, hiçbir şey yapılmamıştır. Şimdi 
hapsanelere girenler ahlâklı giriyor, ahlâksız olarak 
çıkıyor. Bütün Osmanlıları bu hapsaneler mahvediyor. 
Hapsaneye girenlerin ne ahlâkı kaldı, ne vücudu. Ri
ca ederim, bu sözlerim nazar-ı dikkate alınsın. Ne ya
pılacaksa bir an evvel yapılsın. 

İBRAHİM EFENDİ (İpek) — Cemal Bey refiki
miz, Meclisi Mebusan dairesinin kubbe halinde tev
siine ve burada bulunan azaların daha güzel düşüne
ceğini ve daha mükemmel iş göreceğini söylüyor ve 
bundan dolayı da birçok para teklif ediyorlar. Geçen 
sene hatırımda kalmıştı, Japonya'dan avdetinde birisi 
hikâye ediyor ve diyordu ki, Japon Meclisi Mebusan 
dairesi tahta bir çatmadan ibarettir ve adî bir daire
dir. Orada Japon Mebusan azaları, âdet-i mahalliy-
ye üzere, tahtına na'leyn-i kebîrler ve omuzlarına bi
rer destmâl atarlar. Sabahtan akşama kadar mehamm-ı 
umûr-u millet ile iştigal ederlermiş. İşte ben diyorum 
ki, biz de bu koltuklara, bu mefruşata teşekkür ede
lim. Çünkü, milletin bu günkü günde hâl-i esef isti
malini, o biçare köylülerin hâlini ve onların fakr-ü 
sefaletini, onlarla beraber evlât ve ahfadımıza bıraka
cağımız borcu ve o düyunun faizlerini düşünüyorum 
da, bunları da fazla görüyorum. («İştirak ederiz» 
sedaları). Bu münasebetle Reis Beyefendiye bir istifa 
takriri vermiştim, rica ederim o takrir de okunsun. 
Bunun üzerine dün cereyan eden meseleyi de nakil ve 
hikâye etmek istiyorum, rica ederim dinleyiniz. Ma
dem ki bir istifa takriri verdim, bunun hakkında iki 
lakırdı söyleyeceğim ve buradan çekilip gideceğim. 
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REİS — Hafız İbrahim Efendi! Takririniz okun
sun da ondan sonra söylersiniz. 

İBRAHİM EFENDİ (İpek) — İki lakırdı söyle
yeceğim, rica ederim müsaade buyur. 

REİS — Müsaade buyurun, Meclisin intizamını 
ihlâl etmeyiniz. Takririniz müzakere edilmiyor. Okun
sun da ondan sonra söylersiniz. 

İBRAHİM EFENDİ (İpek) — Yalnız iki lakırdı 
söyleyeceğim. 

REİS — Olmaz efendim, şimdi Cemal Beyin tak
riri okunacak dinleyiniz. 

Riyaseti Celileye 
Meclisi Umumî Dairesi sakfının tevsian inşası için 

altı bin Liranın seksenikinci fasla ilâvesini teklif ey
lerim. 

Kütahya Mebusu 
Cemal 

REİS — Nazar-ı itibara alanlar elini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Ekseriyet olmadı efendim. 

Seksenikinci faslı kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. (Eller kalkar) Kabul olundu efendim. 

Seksenüçüncü Fasıl 
Ebniye-i Seniyye Masarif-i Tâmiriyyesi : 
1. Tamirat İdaresi Memurini maaşatı 116.400 
2. Masarif-i Müteferrika 50.000 
3. Masarif-i tâmiriyye 4.433.600 

Seksenüçüncü faslın yekûnu 4.600.000 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
(Eller kalkar) Kabul olundu. 

Seksendördüncü Fasıl 
Masarif-i Gayr-i Melhuza 10.000.000 
REİS — Kabul edenler ellerini kaldırsın. (Eller 

kalkar) Kabul olundu efendim. 
HASAN FERHAT BEY (Karesi) —«Seksenbeşinci 

fasılda hiçbir şey yok. 
REİS — Maliye Bütçesinin müzakeresi bitti. 

2. — 1328 senesi Divanı Muhasebat Riyaseti büt
çesi. 

REİS — Divanı Muhasebat bütçesine başlayaca
ğız. («Yarın, yarın» sadaları) Rica ederim, bu serin 
havalarda o kadar acele müzakereyi tatil etmeyelim. 
Zaten Divanı Muhasebatın bütçesi iki fasıldan ibaret
tir. Çok söz söylenmeyecek, bunu da bitirelim. («De
vam, devam» sadaları) Devam ediyoruz. («Maliye 
bütçesi hakkında tayini esami lazım değil mi?» sada
ları) 

Muvazene! Umumiye Kanunu, bir kanun sıfatını 
teşkil eder. Fasıllar ayrı, ayrı birer kanun değildir. 

Umum müzakere bittikten sonra tayini esami ile reye 
koyacağım. 

RİFAT BEY (Divanı Muhasebat Reisi) — Ma-
lumualinizdir ki. Divanı Muhasebatın vazifesi, Heyeti 
Celilenizden çıkan Muvazenei Umumiyeyi ve Maliye 
kanunlarını harfiyen tatbik ettirmeye çalışmaktır. 

Binaenaleyh, Divanı Muhasebatın en ziyade irti
batı Heyeti Celileniz iledir. Yani Divanı Muhasebat, 
Heyeti Celilenizin bir cüzü mütemmimi, bir cüzü 
gayri münfekki hükmündedir. Bunun için Divanı Mu
hasebat, haricen gördüğü hesaplar ve bu vize mua
melatında, filanda gördüğü birtakım şeyleri arz etmek 
için Heyeti Celilenize her üç ayda bir takrir takdim 
ediyor. Bu takrirlerden Divanı Muhasebatın gördü
ğü muamelatı, icraatı tamamiyle Heyeti Celilenize 
arz ediyor, bu suretle ihtimal ki, Divanı Muhasebat, 
fartı gayrette bulunuyor. 

Mesela bazı şeyleri reddediyor ve vize muamela
tından dolayı ihtimal ki, hükümeti bigayrihakkın 
müşkilata düşürüyor. Onun için Heyeti Celilenizden 
irşad bekliyor ve Heyeti Celilenizin takdirine arzı if-
tikâr ediyor; fakat bundan dolayı muahazatınızı de
ğil, tenkidatınızı istirham ediyor. 

Çünkü, böyle hükümeti müşkilata düşürdüğümüz 
gibi, belki vazifemizi de hakkıyla ifa etmiyoruz. Bun
dan dolayı Divanı Muhasebat, muahazatınızı istir
ham ediyor. (Alkışlar) 

vŞimdi evvelce Divanı Muhasebatın vazifesi, yal
nız hesabatı görmek ve bir hesabı katî takdim etmek 
idi. Şimdi, Divanı Muhasebata bir de vize muamelatı 
tevdi olundu. Bunun için evvelki içtimada vuku bu
lan istirhamını üzerine, müsaade buyurdunuz, on mü
meyyiz ilave ettiniz; fakat Usulü Muhasebe Kanunu
nun tadilatı ahiresi mucibince biz vize muamelatında 
daha büyük tenkidat, daha büyük tetkikat icra etme
ye mecbur oluyoruz. 

Bunun için Heyeti Umumiyemizde bulunan otuz-
dokuz mevcuttan yirmi bu kadarını vizeye memur et
meye mecbur olduk. Şimdiye kadar, yani zamanı sa
bıkta Düyunu Umumiye ye Sıhhiye Nezaretinin he
sapları görülmüyordu, 1325 senesinden beri bunların 
da hesabatını görüyoruz ki yalnız Düyunu Umumiye-
nin bütün Memaliki Osmaniyede mevcut olan idare
lerinin hesabatını gördüğümüz için yedi sekiz muha
sip memur etmeye mecbur oluyoruz. 

Kezalik, Sıhhiye Nezaretinin bütün vilayatta bu
lunan idarelerinin hesabatını görmek üzere de muha
sipler tayin etmişiz. Fakat şimdiye kadar henüz ciheti 
askeriyeden hesap almadık. Eğer ciheti askeriyeden 
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de hesap alırsak onlar için de yedi sekiz mümeyyize 
ihtiyaç hâsıl olacak. 

Sonra, hiç hesap görecek mümeyyizimiz, muhasi
bimiz kalmayacak. Bunun için bazı şeyler istirham 
etmiş idim ki, muhterem Encümen de bu istirhamı
mı kabul buyurdular. Heyeti Celilenizden de ümit 
ederim ki onu kabul buyururlar. Yalnız, Encümenin 
mazbatasında iki cihet vardır ki bununla bizim eli
miz bağlandı. Bunu Heyeti Celilenize arz ediyorum 
ki tamamiyle tasvip edecek olursak o vakit çaremizi 
Heyeti Celilenizin göstermesi lazım gelir. 

Taşra hesabatına gelince : 1327 senesinden beri 
kazaları muhasibi mesul addetmiyoruz. Kazalarda 
muhasibi mesul yoktur diyoruz. Onları avans muha
sibi addediyoruz. Onlarla hesap görmeyeceğiz; fakat 
livalarla görüyoruz. Rüsumat ve telgraf idarelerinden 
bir de askerî kolordularından redif müfettişliklerin
den göreceğiz. Bunun yekûnu 221 oluyor. 

Hesapsız kalmamak için, bunun çaresini düşün
düğümüz sırada, taşra hesabatını tetkik için her ta
rafta komisyonlar teşkil ve tetkiki hesabat ederek bi-
dayeten hüküm versinler diye Mösyö Loran'ın bir 
teklifi var idi. Biz bunu kabul etmedik, çünkü hüküm 
vermek selahiyeti Kanunu Esasiye mugayirdir. Ka
nunu Esasi öyle komisyonlarca hüküm vermeyi men 
ediyor, öyle hüküm verir komisyon teşkili kabul et
miyor. 

Onun için biz de bunu kabul etmedik, fakat hesa-
batımı/ın müstenit okluyu evrakı müsbiteyi tetkik et
tirip te onun sıhhatini tasdik ettirmek için birer ko
misyon teşkil ettik. 1325 senesinin hesabatını görmek 
için 1326 senesi ağustosunda bunu vilayata Iradei Se-
niyeye mukaarin bir talimat ile tebliğ ettik. 1327 
Ağustosuna kadar 27 yerden ancak hesap alabildik. 
Baktık ki bu hesap kabil olamıyor, çünkü Ziraat Ban
kasından ve Düyunu Umumiye İdaresinden memur
lar istiyoruz, bunlar Meclisi idare azasından ve 
maaşsız olduklarından tamamiyle gelmediler, devam 
etmediler. 

Biz bunlara bir ücret vermeye mecbur olduk. Bun
lara bir ücret verelim diye 1327 senesi bütçesinin mü
zakeresi esnasında bunu Maliye Nezaretinden istedim 
ve evet tahminim 10 bin lira idi ve Maliye Nezareti, 
Heyeti Celileye teklif etti, Heyeti Celile de bunu En
cümene havale etti, Encümende tetkik olunsun dedi. 
Bu red midir, yahut tereddüt müdür, bunu Heyeti Ce-
lileniz bilir. 

Fakat öyle zannederim ki bu red değil, bunun, 
Encümenden kabul veya reddine dair bir karar veril
mezden evvel, Meclis tatil olundu, fesih değil. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Müd-
det-i içtimaiyyesini ikmâl etti. 

RIFAT BEY (Devamla) — Müddet-i içtimaiyye
sini ikmâl ederek tatil olundu ve böyle kaldı. Şimdi 
biz hesap göremeyeceğiz. Hâlbuki bütçenin neticesi, 
Dîvânı Muhasebatın tetkiki ile anlaşılacak. Heyeti 
Celîlenız eğer sonunu aramayarak bütçe yapıyorsa, 
hiç hükmü kalmaz. Heyeti Celîlenizin kemâl-i ehem-
miyyetle icra ettiği tetkikatı neticesiz kalmış olur. 
Nezaretlerin bu husustaki muamelâtını biz size arz 
edeceğiz. Fakat biz hesap görmeden kalkmayı tecviz 
etmedik. 

Bunun için bir talimat yaptık, bu talimat ile kar
şılığımız olmadığı için, Masarif-i Melhuza tertibinden 
zannederim ki dört beş bin Lira kadar bir şey aldık. 
Şimdi muhterem encümen bunun ikisine de itiraz edi
yor. Evvelâ diyor ki, kanunen kendilerine mufavvaz 
olan vazifelerini âhara tevdi ettiler. Saniyen, Masarif-i 
Melhuza tertibinden para sarfettiler. Demin arz etti
ğim gibi, biz vazifemizi âhara tevdi etmedik, çünkü 
vazifemiz, hesabı tetkik ederek hüküm vermektir. Biz 
komisyonlara, hüküm vermek selâhiyyetini vermedik, 
komisyonlardan bizim istediğimiz, evrak-ı müsbiteyi 
müfredata da tatbik ederek tasdik etmektir. 30 sene-
denberi Dîvân-ı Muhasebatta komisyonların vazifesi 
budur. Bâzı muamelâtta bunu biz kanuna mugayir 
görmedik, bunu mutlaka böyledir demiyoruz ihtimâl 
ki hatadır, fakat biz bu suretle içtihatta bulunduk. 
İçtihadımız bu suretledir. Bizde bütçenin mânası he
nüz tamamiyle anlaşılmadı. Bâzı maddeler var ki 
onunla hiç münasebeti olmayan maddelere tatbik edil
mek isteniyor. Masarif-i Gayr-ı Melhuzanın mâna
sını da Hükümet ile beraber Dîvân-ı Muhasebat ta 
yanlış anladı. Eğer Heyeti Celîleniz o itikatta bulu
nuyorsa, yani eğer Heyeti Celîleniz derse ki, bu Ma
sarif-i Gayr-i Melhuzadan verilemez, halbuki o vakit 
Hükümet de diyor ki, Kabinenin kararı ile tahakkuk 
eden ve bütçe karşılığı olmayan kâffe-i masarif, Ma
sarif-i Gayr-i Melhuzadan tesviye olunur. 

Biz de bu kararı, hiç değilse. Devletin 30 milyon
luk hesabı hakkında kabul ettik ve beş altı bin Lira
yı bu hususta sarfettik. Eğer Heyeti Celîleniz bunu 
kabul etmezse, şu halde, tahsisat vermesi lâzım gelir. 
Fakat biz altıbin Lira tahsisatı bu sene için istedik. 
Hususiyle geçen sene bütçe iptida-yı neşrinde malûm 
değildi. Tasdik edilmeden Meclis tatil olundu. Şimdi 
eğer komisyonlar hakkında da Heyeti Celîleniz muh
terem Encümenin reyini kabul ederse, o vakit 70 tane 
Mümeyyiz vermekliğimiz icabeder. 
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Bu da çok. bir şey değil. Bu hususta 30 bin Lira 
tahsisat ilâve etmek icabeder, başka çare yoktur. Çün
kü üç yerin hesabını ancak bir Mümeyyiz görebilir. 
Yalnız Şam'ın hesabı için bir mümeyyiz tam sekiz ay 
uğraştı. Geçen sene on Livanın hesabını gördürdüm, 
o suretle tercübe edelim dedim. Doğrusu da, mümey
yiz göndersek olacaktır. Bunu da itiraf edelim ki ko
misyonların gördükleri hesap tamamıyla kanaatbahş 
değildir. Kanun-u Esasi elimi bağladığı için, âzanm 
ziyade tezyidini isteyemiyorum. Aynı zamanda âza 
mülâzimlerinin adedini de onikiye iblağ etmek lâzım 
gelir. Çünkü hesabı mümeyyizler tetkik ettikten son
ra, bir kere de âza görecek. Vakıa her Livaya bir âza 
gitmek lâzım gelmez, on beş âza onbeş Livaya gitse 
ve onbeş Livanın hesabını bir âza görse, o vakit ben, 
daimî surette sekiz on azayı seyyar bulundurmalıyım. 
Halbuki Dîvân-ı Muhasebat, zaten dokuz azadan iba
ret, burada bir şey kalmaz, onun için Heyeti Celîle-
niz, Encümenin fikrinde bulunacak olursa, bu yetmiş 
mümeyyiz için 24 4bin Lira tahsis buyurmanız icabe
der. Yahut altıbin Lira tahsisat isterim. Madde-i ka-
nuniyyesi geldi zannederim. Encümen de kabul eder, 
altıbin Lira olarak ihsan buyurunuz. 

İZZET BEY (Trabzon) — Dîvânı Muhasebat Rei
sinin dedikleri, hep kaabil-i icradır. Fakat kanunla 
olmak şartıyla. Yoksa, talimatla değil. Geçen veya
hut evvelki sene idi Dîvân-ı Muhasebat Taşra hesa-
batını gördürmek için teşekkül edecek komisyonlara 
ücret verilmek üzere onbin Lira teklif ettiydi, bu tek
lifi Encümen tetkik etti kanun ile yapılacak bütçe 
dolayısiyle yapmak istemedi ve istenilen tahsisatı 
bütçeye koymamak suretiyle reddetti. Esasen Divan-! 
Muhasebat, Taşradaki komisyonlara verilmesi lâzım 
gelen ücreti de Maliye Nezaretinin Masarif-i Gayr-i 
Melhuza tertibinden verdirdi. Acaba bu muameleyi 
Dahiliye Nezareti, Rüsumat Emaneti veyahut başka 
bir Nezaret yapmış olsaydı. Dîvân-ı Muhasebat bu : 

nun evrakını vize muamelesi icra eder miydi, etmez 
miydi? 

Bendeniz bunu düşündüm, her halde Divanı Mu
hasebat vize etmezdi dedim. Bu yolda bir teklifi Di
vanı Muhasebat, usulü dairesinde yapmalı, kanun şek
linde buraya teklif etmeli. Ait olduğu encümen onu 
tetkik eder, kabul ederse kanun olur. Divanı Muha
sebat, kendisine ait olan vezaifi, komisyonlara gördü-
rebilir. 

RIFAT BEY (Divanı Muhasebat Reisi) — Müsaa
de buyurursanız, bir şey arz edeyim. Bunda vakıa bir 
kanun yapsa daha iyi olurdu, fakat demin arz ettiğim 

gibi, Mösyö Loran geldi, Divanı Muhasebat için bir 
kanun yaptı; meydandadır. 

Buraya tevdi etti, sabık Kavanini Maliye Encüme
ni de tetkik etti, bunda komisyonları, arz ettiğim gi
bi, Kanunu Esasiye muhalif olarak teşkil ettirdi. En
cümen kabul etti diyorum, Mösyö Loran'ın teklifin
de bu suretle bizde kaabili tatbik olmayan birtakım 
şeyler vardı, Encümen tetkik etti, onu tashih etti, bu 
komisyonları, Kavanini Maliye Encümeni, şimdi arz 
ettiğim komisyonlar şekline koydu. Ve Heyeti Celi-
lenize tevdi etti. 

Fakat kaabili tatbik olmadığını arz ettiğim birçok 
noktalar vardı. Bir gün bendenize Riyaseti Celileden 
bugün Divanı Muhasebat Kanunu müzakere oluna
cak diye bir telgraf geldi, bendeniz, pürtelaş geldim, 
selefi devletlerine gittim, aman ne yapıyorsunuz, na
sıl müzakereye vaz ediyorsunuz, Encümenin bunu 
Heyeti Umumiyeye vermiş olduğundan haberim yok, 
merhamet edin, lütfedin, bunu tehir edin bu defa mü
zakere edilemez dedim ve sonra hükümetle de müza
kere ederek tehir ettim. 

Çünkü kaabili tatbik değildi. Memaliki ecnebiye-
ye üç memur gönderelim, beş hükümetin Divanı Mu
hasebatlarının ahvalini tetkik ettirdim, oradan gele
cek levayih üzerine kanun yapmayı münasip gördüm 
O suretle onlar geldiler, fakat bu cihetleri bir kere 
tecrübe etmek istedim ki herhangisi bizim için kaabil 
tatbik olacak. 

Diğer komisyonlarla, bu suretle kabil olursa, bir
çok zaman için ehveniyet var, onu tensip edelim de
dim. Bir kanunla yapalım demiş olsaydım, daha ne 
yolda kanun yapacağıma bence bir kanaat hâsıl ol
madı, bunun için bir kanun yapamazdım. Bu cihetle 
yalnız İzzet Beyefendinin dedikleri meselede, Heyeti 
Celilenizce vuku bulan teklif Maliye bütçesi müzakere 
olunurken vuku buldu. 

Yoksa, Encümen, iptida reddedip de bütçeye koy
madı değil, burada, bu kürsüde teklif olundu ve bu 
kürsüde karar verildi ki, Encümence müzakere edil
sin. Zabıtlar meydandadır. Bu kürsüde karar verildi 
ki, Encümen müzakere etsin. Yoksa, iptida Encümen 
reddetmedi. Ondan sonra Encümen müzakere etti de 
yaptı, bilmem ona bir şey demiyorum. Zannederim ki, 
orada bir mazbata yapılmıştır. 

Fakat ekseriyet hâsıl olmamıştır. Fakat, iptida tek
lif olunup da Encümen reddederek bütçeye koymadı 
değil ve kanunla yapmadığımın sebebi de, hâsıl ola
cak tecrübe neticesine göre kanun yapmalı. Divanı 
Muhasebatın kararnamesi hâlâ nizamname ile kanun 
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arasında karışık bir şeydir ve evvelki Mebusanın tas
dikini de haiz değildir. Bunun için, her halde takdim 
edeceğim; fakat, malumatı sahiha üzerine ve tecrübe 
üzerine bir kanun vermek isterim. Eğer bu suret hata 
ise, bendeniz bir şey etmiyorum, eğer hata ettiysem, 
hata, her vakit, hulûsu niyete bağışlanır. Yalnız, ben
denizin hatam, içtihat hatasıdır. 

MEHMET EMİN EFENDİ (İçel) — Efendim, 
1327 bütçesiyle 1328 bütçeleri arasında bir fark var. 
Birinci faslın beşinci maddesinde Heyeti Kalemiye 
836 800 kuruş olduğu halde, 1328 senesinin bütçesinde 
998 400 kuruştur. 

REİS — Faslın müzakeresi geldiği vakit söylersi
niz. Şimdi heyeti umumiyesini müzakere ediyoruz. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Devamla) — Sonra 
heyeti umumiyesi müfredat ile okunmuyor, yekûnlar 
okunuveriyor; öyle birkaç defa oldu, onun için şim
diden arz ediyorum. 

REİS — Faslın yekûnu okunduğu zaman, madde
lerdeki itirazatı azayı kiram yapıyorlar. 

MEHMET EMİN EFENDİ (Devamla) — Bir de 
/al hesabatını tetkiki için taşralarda teşekkül eden 
komisyonlarda bulunan azalar, muvazzaf zevattan 
olarak bulunuyor. Bizim bulunduğumuz yerlerde te
şekkül eden azayı biz biliyoruz. Bunlar, muvazzaf 
olarak bulunuyorlar. Bu vazife, bir vazifei munzamme 
oluyor. Vazifei zatiyeleri, bu vazifenin hüsnü ifasına 
mani oluyor. Bunlar için lahsisal verildiği takdirde, 
tabiidir ki. hüsnü istimal edilmemiş olur. Bu ciheti 
de nazarı dikkatinize arz ederim. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efen
dim, Muhasebei Umumiye Kanunu mucibince, bize 
her üç ayda cetvel verilmek lazım olduğunu beyan 
ettiler. Ben zannettim ki cetvel verilmiyor. Şimdi bu
yurdular ki veriliyormuş. Fakat bu bize gelmiyor. 

REİS — Geliyor efendim. Bu cetvelleri tezkerele
riyle beraber Meclise arz ettik. Tabiyye için Meclis 
karar verdi ve taba da verildi. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Eylül 
1326 tarihinde üç aylık bir takrir verdiler. Sonra, 
1326 senesinde Kanunu Evvelden Şubat nihayetine 
kadar bir takrir aldık; bundan sonra hiçbir takrir al
madık. Meclisi Umumiye takrir verilmesinden garaz, 
azanın haberdar olmasıdır, öyle gelmiş de burada 
Hazinei Evrakta kalmışsa, bu, verilmiş sayılmaz. Bu, 
nerede ise bundan bizi haberdar etmiyorlar. Bu, dü
şünülsün, ıslah edilsin. Eğer Mecliste yapılmıyorsa, 
sözümüz Heyeti İdareyedir. 

Eğer Divanı Muhasebattan gelmiyorsa, versinler 
tab ettirsinler. Yok, Divanı Muhasebattan geliyorsa, 
bize bunu göndersinler. Sonra, Eylül 1 tarihinde veri
len takrirde, bir de hesabı kati hakkındaki beyanna
menin, miadında tevdi edileceğini söylemişlerdi. Bu
na dair bahis buyurmadılar. 

RIFAT BEY (Divanı Muhasebat Reisi) — Neyi 
efendim? 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Birin
ci takrirdeki hesabı kati hakkındaki beyannamenin, 
miadında verileceği beyan ediliyordu. Şimdi buna 
dair bir şey söylenmedi. Birisi budur. 

Sonra, o takrirde muhasebe memurlarının devair-
de kendilerine ita taahhüdatmda olan yolsuzlukları 
anlamak için memur olanlar, muhasebe memurları
dır; hiçbir nuzzarın emrine muhalefet vaki olmamış
tır. Yalnız, vize için gelen evraka merbut teferruattan 
bazı yolsuzlukları anlıyoruz diye bir beyanat vardı. 
Acaba bu hâlâ devam ediyor mu, yoksa muhasebe 
memurlarından şimdi yoluyla malumat alabiliyorlar 
mı? İkincisi budur. 

Üçüncüsü, bazı devairde tetkikattan sarfınazar 
olunuyor. Yahut, tetkikat icra edilmiyor gibi bir şey 
anladım. Sadrazam Paşa, buradaki beyanatlarında 
Divanı Muhasebat ekseri devairin tetkikatında ihti
mam ediyor. Bihakkın tetkik ediyor demişlerdi. Reis 
Beyefendi Hazretleri, şimdi ifadatında askeriyeden 
hesap alamadık diyorlar. Şimdi benim anladığıma gö
re, o ekseri devairde demekle, askerî murad olunu
yor gibidir. Bilmiyorum, onun da tashihini isterim. 

Hesap alınamıyorsa ne için alınamıyor? Alınama-
dıysa, böyle boş durmalı mıydı? Bize bildirmemeli 
miydi? Hesap alınamazsa, hesap almadığından dola
yı kanunen ne lazım gelirse, yapmak lazım gelmez 
miydi? Bunları soruyor ve cevap istiyorum. 

Bir de, rüfekayı kiramın nazarı dikkatini celbede
nim. Bu takrirler, bizim elimize gelmezse, biz büt
çenin tatbikatının neye uğradığını anlayamayız. Bu, 
basılsın, her üç aylık cetveller elimize gelsin; evvelki
leri de görmek isteriz. 

REİS — Meclis küşad edildiğinden beri gelen 
takrirler burada tezkereleriyle beraber okunmuştur ve 
zannederim tabı için de aza tarafından mütalaat der-
meyan edilmiş ve taba da gitmiştir. Ben, Meclis kü-
şadından evvelki muamelatı bilmiyorum. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Devamla) — Aran
sın, tab edilsin, anlayalım. 

REİS — Peki, aransın efendim. 
ALİ CENANİ BEY (Halep) — Bendeniz de ra

porları soracaktım, Zeynelabidin Efendi sual ettiler, 
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hacet kalmadı. Divanı Muhasebat eRisi Beyefendiden 
ikinci bir şey soracağım. Kısmen Zeyneîabidin Efen
di söyledi : Usulü Muhasebei Umumiye Kanunu, beş 
altı aydan beri tadil olundu; o tadil oluncaya kadar 
Harbiye Nezaretinden o kanunun ahkâmına riayet 
edilip edilmediğini kendilerinden sual ediyorum. 

MEHMET ŞAFİİ N BEY (Çamlık) — Efendiler, 
biz bütçeyi ne için yapıyoruz? Bütçe, bittabi Devle
tin bir senelik varidat ve masarifatını anlamak için
dir, yani biz bunu tahminî takdir ediyoruz. Halbuki 
bu bizim yaptığımız şey, bendenizce hiçbir netice ver
miyor. O, nasıl taayyün ve tebeyyün edecek? Elbette, 
oluyor, ne varidatımız var, bu, layıkıyla taayyün et
miyor. O, nasıl taayym ve tebeyyün edecek? Elbette, 
muhasebei kafiyesinin verilmesiyle olacak. 

Hükümet, muhasebei katiyyeyi ne vermiştir ve 
ne de verebilecektir. Bu gidişle, vakıa 1325 senesi 
bütçesinin muhasebei katiyyesini dört sene sonra ve
rilecekse de, 1326 senesinden iki sene sonra. Yani de
mek oluyor ki, ağustosta bize verilecek; fakat görü
yorum ki ağustosta değil, beş tane ağustos geçse yi
ne verilemeyecektir. Bu, bize verilemedikçe, siz iste
diğiniz kadar bütçe yapınız, bir şey anlayamayacak
sınız. 

Şu kadar masraf edeceksiniz diyoruz, şu kadar 
da varidat gösteriyoruz. Hakikaten o varidat hâsıl 
olmuş mu? O masraf olmuş mu? Layıkıyla anlaşıl
mıyor. Olsa olsa, Divanı Muhasebatın bir vize mua
melesi var. Divanı Muhasebatı ben takdir eder ve de
rim ki, devairin içinde en layıkıyla vazifesini ifa eden 
Divanı Muhasebattır. Hiç olmazsa vize sayesinde az 
çok işin önü alınabilir. 

KOSTANTİN SAVAPULOS EFENDİ (Karesi) 
— Önü alınabilecek ne var? 

MEHMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Çünkü 
Divanı Muhasebat tasdik etmez. Bu kadar da böyle 
bir daireye emniyet etmezsek, her şeye «ne malum?» 
diyeceğiz. Onun için bendeniz diyorum ki, Divanı 
Muhasebatın dediği parayı kemali tehalükle kabul et
meliyiz. Hiç tereddüt etmemeliyiz. 

İZZET BEY (Trabzon) — Bu, kanun ile olur. 
MEFIMET ŞAHİN BEY (Devamla) — Çünkü 

kendi faaliyetini sektedar edeceğiz. 
RİFAT BEY (Divanı Muhasebat Reisi) — Şimdi 

zatıalileri buyurdular ki, komisyonlara tayin olunan 
memurlar muvazzaftır. Bunlar, muvazzaf ise de ev
vela hükümetçe muvazzaf değildir. 

Çünkü, birisi Ziraat Bankasından, birisi Düyunu 
Umumiyeden, birisi Meclisi İdare azasındandır, hü

kümetçe muvazzaf değildir. Bunların hiçbirisinin hü
kümetle alâkaları yoktur. 

Vakıa, vazifei asliyeleri var; bu, vezaifi munzam -
medir. Bunda bir dereceye kadar hakları var. 1325 
senesi için müracaat ettiğimiz vakit, Düyunu Umu
miye ve Ziraat Bankasında : «Memurlarınıza mü
saade ediniz» dedik. Bunlar, iptidayı emrde, her iki
si de muvafakat ettiler. 

İkinci sene için yine müracaat ettik, yine muva
fakat ettiler; fakat Ziraat Bankası dedi ki, bizim me
murlarımız bu vazifeyi geceleri veyahut devam saat
lerinin haricinde bu işi görmeye mecbur oluyorlar; 
çünkü vazifei asliyelerini rüyet esnasında bu işe bak
maya biz müsaade etmiyoruz. Hali saatlerde bu işi 
görmeye mecbur oluyorlar. 

Binaenaleyh, bu husus hakkında bir ücret verir
seniz münasip olur dediler. Asıl bizi bu ücrete sevk 
eden de bu mesele oldu. Binaenaleyh, bunlar, bizim 
nazarımızda evkatı haliyelerini ona sarf ediyorlar. 
Geceleri veyahut sabahları buna çalışıyorlar. Biz bu 
ücreti bu nazara bakarak veriyoruz. 

Eğer böyle olmayıp da vazifei asliyelerine sekte 
verseydi, ne Düyunu Umumiye buna müsaade ederdi 
ve ne de Ziraat Bankası. Flatır için bunlar böyle şey
leri tecviz etmezler. Kendi işleri geri kalsın da ken
dilerine müteallik olmayan bu işi gördürsün, bunu el
bette tecviz etmezler. Binaenaleyh, zatıalilerine söyle
yeceğim bundan ibarettir. 

Şimdi Zeyneîabidin Efendi Hazretlerinin buyur
dukları mutabakat beyannamesi; o, birinci takririniz-
dedir. Takrirleri, Reis Beyefendi Hazretleri söyledi
ler. Maîumualiniz, Kanunu Esasi, hesabatı katiye 
için dört sene müddet veriyor. Yirmibeş sene Usulü 
Muhasebat Kanunu neşredilmediği cihetle, bunun için 
dört seneye intizar etmek zaruridir. 1326 senesinde 
Usulü Muhasebe Kanunu filvaki neşredildi. Maîu
mualiniz, hesabı katî, nuzzar hesabıdır. Onu Divanı 
Muhasebata nuzzar verir. Bu hesap evvela Fleyeti 
Celilenize gelir. 

Sonra diğer nüshası da Dîvânı Muhasebata ge
lir. Bizce de bu suretle hesâb-ı kat'î anlaşılmış olur. 
Heyet-i Celîlenize gelmemiş ise Dîvân-ı Muhasebata 
da gelmemiştir. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Gelme
diğine dair Dîvân-ı Muhasebattan takibat yapılmış 
mı? 

RİFAT BEY (Devamla) — Dîvân-ı Muhasebat, 
Maliye Nezaretine 25-26 senesi için yazdı ve Maliye 
Nezareti çalışmakta olduğunu ve yapılacağını ceva-
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ben bildirdi. Bu defaki Usûl-ii Muhasebe .Kanunu
nun tâdîl olunmazdan evvelki haline tâbidir. Bina
enaleyh, hesaplan Nisanda verir misiniz dedik, Ma
liye Nâzın da, son tâdile tâbidir, Ağustosta verece
ğiz dedi ve Dîvân-ı Muhasebat veazifesini, onlara 
karşı da icra etti. Mamafih bu hususta Dîvân-ı Mu
hasebat istical edemiyor. Çünkü 1325 senesi için 
225 tane birden bugüne kadar hesap istiyoruz. 1326 
senesi için ancak 8'6'sını alabildik. 

Bunları biz tamamiyle ihzar ve tetkik ederek ilâ
ma raptetmeliyiz ki, Nezaretlerden hesâb-ı kat'î gel
diği vakit bunu bizim hesabımıza tatbik edebilelim. 
Biz Nuzzânn zât ve zaman hesaplarında yaptıkları 
hataları kendi hesâb-ı kafimizde görürüz. Zât ve 
zaman hesaplarında Nuzzânn yaptığı yolsuzluk, ka
nunsuzluk ne varsa bu zaptolunur. Bu geldiği vakit 
bunları biz tamamiyle beyannamemiz ile hangi Na
zırın hesaplarında noksan görülürse, müfredat 
veçhile size arz edeceğiz. Dîvân-ı Muhasebat, her 
»daireye karşı vazifesini ifaya çalışmış, takibatta bu
lunmuş, hesâbâtı almaya çalışmış, hattâ Devâir-i 
Merkeziyyeden tamamiyle hesâbât alınmıştır. 

Bunu arz edeyim ki, İstanbul'dan 1325-1326 se
neleri hesapları tamamiyle alınmıştır. Dîvân-ı Mu
hasebatın dokuz âzası var. Dokuz âzânm ikisini 
taşradaki komisyonların tetkik ettikleri hesapları 
muayene ettirmek için göndermiştim. İki tanesi dâ
imi surette burada vizeye memurdur. Binaenaleyh, 
diğer işlerle meşgul olmak üzere burada 4-5 âzâ ka
lıyor. Halbuki biziım kararnamemiz veçhile dört âzâ 
ile bir Reis-i Sâni bulunmadıkça hüküm vermek se-
lâhiyetîni hâiz değiliz. Bunun için Taşra hesapların
dan aldıklarımızdan filândan ihtimâl ki henüz netice
lenmemiş olanları bulunabilir. Fakat Devâir-i Mer-
ıkeziyyenin hesâbâtı hazırdır. 

Bugün hesâb-ı kat'î de gelse pek az bir müddet
te tatbik edebilliriz. Bizi en ziyade müşkilâta düşüren, 
Taşra hesabıdır. Bunu alamıyoruz. Komisyonlara 
ücret vermezden evvel yalnız 39 tane alabilmişiz. 
Ücret verdikten sonra 113 birden hesap almışız. Üc
ret ile daha ziyade almışız. Fakat bu hesap da işte 
mehmâemken oluyor. Bazı yerlerin hesapları öyle 
güzel -gelmiştir ki, mesla Bitlis'te komisyon o kadar 
güzel, gelmiiştir ki, meselâ Bitlis'te komisyon o kadar 
olsa bu kadar tetkik edebilirdi. Bitlis Komisyonu bu 
kadar güzel, hesabı tetkik etmiş. Mamafih, demin 
arz ettiğim gibi, oradan almış olduğumuz hesabı ken
dimizin tetkik ettiğimiz hesapla arz ettiğim, gibi, 

beş-on Livayı tetkik ettirdim, o on Liranın tetkiki 
gibi hiçbir vakit olamaz. Orada bizim Mümeyyizler 
hesap muallimliği de ettiler, kayıt muallimliği de et
tiler. Onun için her suretle iyi olur. Şimdi Şahin 
Beyefendiye de cevabım oldu zannederim. 1325 se
nesi içîn hesâb-ı kat'î şeyi de gelecek. Dört sene ni
hayetine kadar verilecek. 26 senesi için Ağustostan 
sonra gelecek. 

ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Muha
sebe memurları hakkındaki sualim kaldı. 

RİFAT BEY (Devamla) — Bir de Cenani Beye
fendinin sualleri vardı efendim. Usûl-ü Muhasebe 
Kanununda Muhasebe memurları, kanuna mugayir 
gördükleri şeyleri vâkıâ yazacaklar ve Dîvân-ı Mu
hasebata da bildirecekler. Yani Maliye Nezâreti bil
direcek. Bu yolda bir şey vuku bulmadı. Demek ki, 
kanunsuz bir teklifte bulunmamışlar. Onun için Dî
vân-ı Muhasebat yalnız Maliye Nezâretinin kendisi
ne müteallik dlan Dairesinin bir şeyini gönderdi. 
Bir de Nafıa Nezâretinin yine bu yolda olan bir mu
amelesini gönderdi, başka olmamış demek olur. Ce
nani Beyefendi Usûi-ü Muhasebe Kanununa Harbiye 
Nezaretinin derece-i mutavaatını sordular. Heyet-ı 
CelîJenizden çıkan bir kanuna bizim nokta-i nazarı
mızdan henüz muhalefet görmedik. Harbiye Neza
reti, tamamiyle evrakını gönderdi, bize vize ettirdi. 
Hiçbir Dairede, bizim nokta-i nazarımızdan, kanuna 
muhalif bir hareket görmedik ve bilmem Heyet-i Ce-
lîlenizin de maksadı o muydu, değil miydi? 

MEHMET UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) 
— Ne için te'kîden «Bizim nokta-i nazarımız' diye 
kayıte buyuruyorsunuz? 

RİFAT BEY (Devamla) — Bizim Dîvân-ı Mu
hasebata taalluk eden ciheti arz ediyorum. Şâir şeyi 
bilmem. Yani arz ettiğim şey, bizim Dîvân-ı Muha
sebata taalluk eden husustur. 

MEHMET UBEYDULLAH EFENDİ (Aydın) 
— Evet ama, başka nokta-i nazardan var gibi çıkar. 

RİFAT BEY (Devamla) — Onu ne söylemek 
vazifem ve ne de öyle bir şey söyledim. 

REİS — Dîvân-ı Muhasebata müteallik ciheti' 
söyler. 

RİFAT BEY (Devamla) — Şahin Beyefendi, mu-
hasebe-i kafiyyenin ne vakit verileceğini sual bu
yuruyorlar. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Onu istir
ham ederiz. Zât-ı âlîniz arada sırada takip ediniz de 
bir an evvel versinler. 
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RİFAT BEY (Devamla) — Biz vazifemizi tama-
miyle ifaya çalışıyoruz. Yalnız her halde Heyet-i 
Aliiyyenizden bu iki mesele hakkında bir karar veril
mesini rica ederim. Çünkü bu sene hesap alamayaca
ğım. Zira elim bağlanacak, Taşrada hesabını alama
yacağım. Bunun için Heyet-i Celîleniz, ya bizi men' 
buyursanız veyahut kabul buyursanız. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Taşra hesabını vermeye memur kimdir efendim? 

RİFAT BEY (Devamla) — Hesap bittabi muha
sebecilerden alınıyor. 

REİS — Tevfik Efendi! Müsaade buyurun, ri
ca ederim, nizamnameye riayet buyurunuz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Şimdi bundan evvel söyleyenler vardı, ses çıkarma
dın; 

REİS — Kim? 
MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 

l(Übeydullah Efendiyi göstererek) İşte bu zat. 
REİS — Ben söz verdim, geldiler, söylediler. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Şimdi geldi. Herkesin hakkında müsavat üzere mua
mele edersen, herkes başına taç eder ve illâ kimse
nin dinlemeyeceğini ihtar ederim. Evet, sana ihtar 
ediyorum, Reis Bey, bana ceza verileceğini bilsem 
bile yine sözümü ikmâl edeceğim. (Gürültü) 

REİS — Müsaade edin. İhtar sözünüzü kat'iyyen 
kabul etmem ve Riyaset, vazifesini ifa ediyor. İh
tar sözünü geri' alınız. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — 
Kat'iyyen almam. (Gürültü) 

REİS — Almazsanız, o halde Riyasete hakaret 
etmiş oluyorsunuz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — 
Hakaret değil. İhtarın mânâsı hatıra getirmek de
mektir. (Handeler) 

REİS — Müsaade buyurun efendim, rica ederim. 
Tebrie-i zimmet için verdikleri izahatı kâfi görüyo
rum. 
• MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — 
Sözüm yarım kaldı. 

REİS — O halde sırası geldiği vakit söylersiniz. 
ZEYNELABİDİN EFENDİ (Konya) — Efen

dim, evvelce bütçe müzakerelerinde bütçe dolayısiy-
le teşkilât yapılması hakkında uzun müzakere cere
yan etti. Bütçe dolayısiyle böyle kanunların ifa ede
ceği vazifeyi ifa etmemek için çalışıldı; fakat bir tür
lü muvaffak olunamadı. Maliye Nâzın son derece 
müdafaa etti, dedi ki, teşkilâtı yapamam, her halde 

bütçe üzerinde muamele yapacağız dedi ve burada 
tararrür etti. Eski arakadşlarımızın da malûmudur. 
Onun için encümenimizin Dîvân-ı Muhasebat hak
kındaki bu şeyi kanuna talik etmesi, ittihaz ettiğimiz 
usûle mugayirdir. Görüyoruz ki, Dîvân-ı Muhase
batın vazifesi pek de mühimdir. Eğer muvafık görür
seniz bir kanuna tâlîk etmeksizin bunu kabul eder
sek, zannederim, kanuna mugayir bir harekette bu
lunmuş olmayız. 

MEHMET ŞAHİN BEY (Çamlık) — Evet, evet, 
pek doğru. Bir iş yapmış oluruz. 

EŞREF BEY (İsparta) — Efendim, Reis Beyden 
bir şey sormak istiyorum. Zât ve zaman hesapların
d a n beş-altısı görülmüş buyurdular. Acaba bunların 
içinde hiçbir kanunsuz iş vuku buldu mu? Bulduysa, 
bunlar hakkında ne muamele cereyan etti? Dîvân-ı 
Muhasebatın gördüğü hesaplardan dolayı şimdiye 
kadar hiç kimsenin rencide olduğunu işitmedik. Han
gisini mahkemeye verdi, isimleri nedir, bunları 
anlamak isterim. Çünkü burada marsraf ihtiyar 
olunuyor, fuzûlî gibi oluyor. 

REŞİT TALÎ BEY (Havran) — Bendeniz de 
Zeynelâbidin Efendinin dediği gibi, Encümenin bu 
'babdaki itirazını muvafık görmüyorum. Dîvân-ı Mu
hasebat Reisinin talep eylediği bu paranın verilmesi 
lâzımdır. Çünkü Taşradan hesap gelmek, bu komis
yonlara ücret verilmeye mütevakkıftır. Bugün böy-
lo zam suretiyle îtâsı tensip buyrulacak olursa, yine 
g e ç e n sene gibi Maliyenin Mühassasât-ı Gayr-i Mel
huza tertibinden îtâsına karar verilsin. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — 
Şimdi soruyorum ki, Vilâyâttan tamamen hesap ala
mıyorum diyorlar. Reis Bey öyle söylüyor ve alın
masının da çarelerini söyledi. Divân-ı Muhasebatın 
Taşradan hesâbâtı tamamiyle alamadığı surette ta
mam hesap görmeyeceği derkârdır. Şimdiye kadar 
bunun çaresi nedir? Bu, hangi Nazırın vazifesidir? 
Ona ihtar buyrulmuş mudur, buyrulmamış mı? Eğer 
onlar ısga etmediği halde Meclise şikâyet etmek 
lâzım gelir miydi, gelmez miydi? Burasını istizah 
edeceğim. Çünkü bugün ruhumuz mesabesinde olan 
Divân-ı Muhasebatın bütçesini tetkik ediyoruz. Bu
na vâkıf olmakhğımız lâzım gelir. Benim sualim 
bundan ibarettir, izahat versinler. 

RİFAT BEY (Dîvân-ı Muhasebat Reisi) — Mâ-
lûm-u âlîleridir ki, İngiltere'de, bugün, zannederim, 
pek büyük bir heyet-i teftişiyyeye tahsisat verili
yor ve zannederim ki, on para bile ihtilas zuhur et
memiştir. Onun için, Dîvân-ı Muhasebatın göreceği 
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hesaptan ihtilas zuhur etti mi, etmedi mi? Kimler 
mahkûm oldu? Zannederim buraları aranmaz. Usûl-ü 
tetkik, usûl-ü rü'yet hesapta bir kusur olursa onu ıs
lah etmek, onu tashih eylemek icap eder. İhtimâl ki, 
hiç zuhur etmedi, ihtimâl ki, zuhur etti. Zuhur eder
se, eğer bir ihtilas veyahut sirkat veyahut ne şekilde 
ise. 

EŞREF EFENDİ (İsparta) — Elbette kanuna 
muhalif zuhur etmiştir. 

RİFAT BEY (Devamla) — Tabiî efendim; ol
muyor demiyorum, ©ir ihtilas veyahut bir sirkat 
zuhur ederse tabiîdir ki, mahâkim-i âidesine sevk 
olunur. Divân-ı Muhasebat o cihete hüküm vere
mez. Fakat tazmin gibi .şey olursa ona kendisi hük
meder. İstanbul'da Devâir-i Merkeziyyede 30 sene
dir Divân-ı 'Muhasebat iyi bir nüfuz hâsıl etmiştir. 
Açıktan açığa, sirkat, ihtilas, evrâk-ı müsbitesini sar
fiyat falan gibi şeyler bugün vuku bulmaktadır. Yal
nız usûle mugayir muamelât olabilir ki, onun hatâsı 
ve mesuliyet de Nuzzara aittir. Mâlûm-u âlîleriniz, 
tahakkukta hatâ olursa, Nuzzâra aittir. Onu Heyet-i 
C'elîleni/.e mutabakat beyannamesiyle arz edecektir. 
İhtilas vuku bulursa, o da kendilerinin doğrudan doğ
ruya mesuliyetleri tahtındadır. Ona hüküm verir. 
Taşra hesapları, arz ettiğim gibi henüz neticelenmedi. 
Şimdi İstanbul lıesâbâtında, meselâ geçen sene, bir 
tanesini onbin kuruşa mahkûm ettik. Şûrâ-yı Dev
lette istînâf etti, temyiz etti» Şûrâ-yı Devlet de tas
dik eyledi. Bu olabilir. İstanbul'da bu yolda ufak 
tefek şeyler olur. Taşralarda henüz iıesâbat tama
miyle alınmadı ve alınanların tetkikatı neticelenmedi. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Tet
kikatı ne için neticelenmedi, sebep nedir? 

(RİFAT BEY (Devamla) — Arz edeceğim efen
dim. 

Şimdi, hesâbâtın alınmaması meselesine gelince: 
•Mâlûm-u âlîierinizdir ki, hesâbâtı Hesap Memuru 
verir. Tabiî kendi mesuliyeti altında oian bir hesabı 
Muhasebeciler, Defterdarlar verir. Biz onlardan şi
kâyet etmiyoruz. Bunlar umumen 1325, 1326 hesap
larını yapmışlardır. Hepsini komisyonlar tetkik 
edecek. Bu, hiçbir Nazırın mesuliyeti altında değil
dir. Erzincan'da Meclis-i İdare âzasından birisi iki-
bin kuruş ücretle bu hesabı görmem diye katiyyen 
cevap verdi. Vali müracaat etti, ne yapayım? Bunun 
miktarını artırın dedi. Biz artıramayız dedik. Niha
yet onu çıkardılar. Kimsenin emri altında değil. Dü-
yûn-u LTmumiyye memuru, Ziraat Bankası memu

runu, bunları hatır için lica ederek getiiryoruz. He
sap gören bunlardır. Bunun için bendeniz arz edi
yorum ki, bu bir hesap değildir. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Şim
di bakınız efendim, hatırla iş görülmez. Bizim canı
mızı, ruhumuzu teşkil eden Divân-ı Muhasebattır. 
'Buna ne kadar para sarfetmek lâzım gelirse, bu pa
rayı esirgememeliyiz ve bizim de hesabımızı sene be 
sene kat'iyyen itizar kabul etmeksizin almaklığımız 
icap eder. İşte Meşrutiyetin neticesi bu demektir. İşte 
bunu hâkipây-ı âlînizden rica ediyorum ki, Meclıs-ı 
Âlî-de buna kat'iyyen muhalefet etmez. Çünkü ne
den? Faydası yine Meclise aittir. 

Binaenaleyh, şu kat'î hesap görülmek üzere ne 
teklifiniz varsa bu teklifi her sene yaparsınız. Fakat 
aksi zuhur ettiği vakit, mesuliyeti üzerinize ahmaklı
ğınız icap eder. Fakat bizim Mecliste de şimdiye ka
dar şurasını arzedeyim ki, deveyi hamuduyla yuta
cak bir adam zahir ve bahir görünecek olsa, yine 
sükûtla geçiştiriyoruz. Zât-ı âlîniz müteessir olma
yınız. (Gürültü) — Bu böyledir. Bin defa gördüm. 
Ben Reis Beye söylemiyorum. Reis Beyden emînim. 
Meclis de emindir. (Gürültü) 

RİFAT BEY (Divân-ı Muhasebat Reisi) — Te
şekkür ederim. Bugün Divân-ı Muhasebatı mesul 
edecek olursanız, ona hazırdır. 

REİS — Tevfik Efendi! Meclise karşı söylemiş 
olduğunuz şu sözü geri almanızı teklif ediyorum. 
(Gürültü) «İzah etsin» sadaları) 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Malatya) — Ben
deniz, Meclise bir şey demedim. Şimdi Meclis beni 
buradan dışarı çıkarır. 

REİS — 'Bir Mebus için bundan büyük ceza ol
maz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — 
Meclis beni buradan çıkarır mânâsı, hâkipâyinizin 
tebliğ ettiğiniz mânâda değil. Meclis beni buradan 
tardeder. Ben en büyüğünü alıyorum. Ben Meclis-i 
Âlîye bir şey demiyorum. lMeclis-i Âlî belki benim 
dediğim noktayı derketmemiştir. (Gürültü) 

REİS — İzah ediniz. 

MEHMET TEVFİK EFENDİ (Devamla) — 
Meclis benim dediğimi derketmedi. Ben elli kere 
'Meclise diyorum ki, biz Hükümeti murakabe altına 
alalım. Hattâ geçen gün bütçenin heyet-i umumiyye-
sinde de müfredat cedvelinin tamamen yegân yegân 
Meclise takdim olunmasını iddia edenlerin en ileri 
gidenlerinden biri ben idim. İşte bu mânâca Meclis 
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ehemmiyet vermiyor diyorum. Eğer Meclis bunu 
tahkir addediyorsa, o başka. Halbuki bundan kafi
yen hakaret mânâsı çıkmaz. Ben Meclise kafiyen ha
karet etmiyorum. 

REİS — Efendim, Meclis bu izahatı kâfi görü
yorum mu?.. («Kâfi» sadaları) Kâfi görüldü. 

ALİ OSMAN EFENDİ ((Çorum) — Efendim, 
mesele açık; temiz hesap olmasını Meclis-i Âlî ister. 
Tabiî milletten alınan paranın hüsn-ü suretle sar
fını temin için bütçe yapılır ve bunun için hayli 
masraf edilir ve Meşrûtiyette maksat olan muraka
benin icrası için hepimizin tahsisatımız ve birçok 
masarifimiz vuku buluyor. Fakat bunun hakikaten 
murakabe olmasını temin için Dîvân-ı Muhasebatın 
da vazifesini îfâ edecek bir halde bulunması lâ
zımdır. El eliyle taşınan sudan, el eliyle görülen iş
ten Dîvân-ı Muhasebat şüphelendiği gibi, bizim de 
hiç itimat etmememiz icap eder. Şimdi mademki biz 
de bu kadar masraf ediyoruz, ahaliden, yâni mil
letten alınan paranın sarfı için bütçe muamelâtı için 
bizim bu kadar ay meşguliyetimiz oluyor. 

Neticesini almak için biraz daha masraf etmekte 
biz çekinir miyiz? İyi, temiz hesap almak istersek, 
ben derim ki, Dîvân-ı Muhasebatın istediği şu kadar 
Mümeyyiz, şu kadar masraf istiyoruz, bu masrafı 
veriniz, biz de emin olalım, siz de emîn olabilirsi
niz. Ben zannederim ki, bundan kısa söz, bundan 
müfit mânâ olamaz. Onun için bu sözü nazar-ı dikka
tinize arz ederim. 

ıREÜS — Müsaade buyurun efendim. Şimdi he-
yet-i umûmiyyesi hakkında müzakere kâfi görüldü. 
Yalnız ekseriyet olmadığı için reye koymuyorum. Bi
naenaleyh, yarın fasıllar reye konur. 

Harp Vergisi Kanunu iki gün evvel dağıtılmıştır. 
Maliye Nezareti de tesrî edilmesini talep ediyor. 
Yarın Harp Vergisi hakkındaki lâyiha-i kanuniyye 
ile bütçe müzakeresi, ruznamemizi teşkil edecektir. 
Bütçenin de Divân-ı Muhasebat faslını müzakere 
edeceğiz. 

Meclise hitam veriyorum efendim. 

Hitam-ı İçtima 
Saat : 6.20 
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