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REİS — Efendim celseyi açıyorum. 
Zaptı sabık hulâsası var, okunacaktır. 

1. — ZAPTI S A 

Otuzyedinci In'ikat 

18 Temmuz 1336 Pazar 

İkinci Celse 

Celâlettin Arif Beyefendinin Riyasetinde içtima 
ederek; Büyük Millet Meclisine iştirak eden mebusa-
nın harcırah ve tahsisatları hakkındaki encümen maz
batası üzerinde cereyan eden müzakerat neticesinde, 

/. — Azayı kiram tahsisat ve harcırahına dair 
mazbata. 

REİS — Mazbatayı okutuyorum. 

MEBUSAN TAHSİSATI HAKKINDA 
ENCÜMENİ MAHSUS 

MÜTALEANAMESİ 
21 Temmuz 1336 

Encümeni mahsusumuz kendisine havale olunan 
mebusanın azimet harcirahiyle tahsisatı keyfiyeti ma-
hiyeten yekdiğerinden ayrı bir surette müzakere ve bir 
neticeye raptı muktazi mevattan görmüş ve bunun için 
harcırah hakkında ittihaz ettiği mukarreratı madde
ler şeklinde tespit etmek mukabilinde tahsisat hususu
nu bir mütalâa halinde Heyeti Umumiyeye arzı ten
sip eylemiştir şöyle ki : 

Büyük Millet Meclisi bugünkü vaziyetinde doğ
rudan doğruya intihap olunan mebusin ile İstanbul 
Meclisine intihap edilen mebusandan iştirak edenler
den mürekkep bulunduğu cihetle bu iki nevi azanın 
tahsisatını ayrı ayrı düşünmeyi muvafık görmüş ve 
İstanbul mebuslarının tahsisatını bir neticeye rapt 
için evvel emirde Büyük Millet Meclisine âza intihap 
olunanların tahsisatı keyfiyetinin teemmülünü takdim 
eylejölştir. 

K HULÂSASI 

mazbatanın reddi ile mevzuun bir encümeni mahsusta 
tetkiki kararlaştırıldı ve celseye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Celâlettin Arif Kütahya -

Haydar 
Kâtip 

REİS — Zaptı sabık hulâsasını reylerinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Mukaddema Meclisçe ittihaz olunan bir karar ile 
Meclis âzası tahsisatının mebusan misilli olması ka
bul edilmiş ise de Meclisin ittihaz eylediği bu kara
rın ahval ve hâdisata ne dereceye kadar kabili tat
bik olduğunu teemmül eylemek de üç aylık bir tec
rübeden sonra cayi bahis görülmüştür. 

Kanunu esasiî; mebusanın dört ay içtimai esasını 
kaydettikten sonra temdit veya fevkalâde içtimalar 
için ayrıca tahsisat verilmeyeceğini de tasrih eylemiş
tir. «Temdit ve fevkalâde içtima» tabirlerinin teamü-
len ne kadar zamana masruf olacağını elbette vazıı 
kanun düşünmüş ve bu fıkrayı muaddel bir surette 
kabul ederken kabule saik olan esbabı ve geçen za
manların verdiği tecrübeyi nazarı dikkatten dur tut
mamıştır. Şu halde temdit keyfiyetinin emsalen iki 
ayı tecavüz etmediği ve fevkalâde içtimain ise bir 
defa bile vaki olmadığı gözönüne alınarak, mebusana 
verilen tahsisatın bir senei içtimaiye zarfında temdi-
diyle beraber azamî altı aya münhasır olabileceği esa
sı ve teamülünü istintaç kabil olur. 

Hakikaten bujrün azayı mevcudesi üç yüzü tecavüz 
eden Meclisimizin şu şekilde altı aydan fazla devamı 
içtimai bir çok esbap ve sevaikin tahtı tesirinde gayri 
kabil görülmekte olduğu da cümleten musaddak bir 
halde gibidir. Fakat Meclisimiz muayyen ve katiyen 
istifasına azmedilmiş makasidi mukaddesenin husulü-

2. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

— 106 — 



I : 39 24 . 7 . 1336 C : 2 

ne değin içtimaan ifayı vazife esasını defaatla tekit ve 
teyit eylemiş olduğuna göre, berveçhi balâ dört veya 
altı ay müddetin hitamında tatil gibi bir fikrin vüru-
düna asla ihtimal verilemez. Şu halde içtima lüzumu 
ile ademi kabiliyeti içtima arasında mütereddit kal
mamak için bu dört veya altı ay. hitamında Heyeti 
Umumiye içerisinden beher dairei intihabiyeden su-
veri münasebe ile tefrik edilecek azanın umur ve 
idarei millet ve Devlette tamamen Büyük Millet 
Meclisi Heyeti Umumiyesi misilli, senei âtiye devrei 
içtimaiyesine halel gelmemek üzere, ifayı vazife et
mesinde bir mahzur görülememekle beraber bilakis 
memleketlerine gidecek mebusan tarafından millet 
namına icra edilecek tetebbuat ve irşadaat yüzünden 
fazla fevait istihsal olunacağı da teemmül edilmiştir. 

Balâdaki mütalâata istinaden mebdei içtima 23 Ni
san 1336 olduğuna göre, Meclis Heyeti Umumiyesi-
nin içtimai 23 Ağustos 1336 veya 23 Teşrinievvel 
1336 tarihine değin dört veya altı ay olacak ve 1 250 
lira tahsisat ancak bu dört veya altı ay içtimaa mün
hasır kalacaktır. 23 Ağustos 1336 veya 23 Teşrini
evvel 1336 tarihinden itibaren Heyeti Umumiyeyi 
temsilen ve yine o salâhiyetle ifayı vazife edecek me
busan için verilecek tahsisat miktarının Meclisi Me-
busanca tatil esnasında idare memurlarına verilmesi 
mutat ve müteamil olan miktar olmasında - ki yüz li
radır - hem nispet ve hem de insaf mevcut olduğu 
zannındayız. 

Bu esas kabul olunduktan sonra îstanbuldan ge
len rüfekaya ait tahsisat keyfiyeti de halledilmiş olur. 
Mumaileyhim 12 Kânunuevvel 1336 tarihinde tstan-
bulda içtima edip balâda dermeyan edilen mütalâata 
nazaran tahsisatın azamî altı ay için olduğu kabul 
edildiğine göre mebusini mumaileyhimin istifa ettik
leri veya edecekleri 1 250 liranın altı ay hitamı olan 
13 Haziran 1336 tarihine kadar muhtas olacağı ve 
işbu tarihin hitamından azamî 23 Teşrinievvel 1336 
tarihine kadar mumaileyhimin de altı ay hitamından 
sonra Mecliste kalacak mebusin misilli mahiye yüzer 
lira tahsisat alması icap edeceği anlaşılır. 

Berveçhi balâ dermeyan olunan mütalâat; işbu 
tahsisat meselesinin encümeni mahsusumuza havalesi 
üzerine mutlaka bir sureti hallin iraesi lüzum ve vü-
cubundan neşet ettiği arziyle Heyeti Umumiyeye tak
dim kılınır. 

En. Ma. Reisi M. M. 
Amasya Saruhan Gümüşhane 

Rıza Refik Şevket Hasan Fehmi 

Erzincan Karahisarı Şarkî Trabzon 
Tevfik Ali Süruri Ali Şükrü 

Erzurum Malatya Antalya 
Durak Mustafa Lûtfi Rasih 

REİS — Efendim, Encümen namına izahat veri
lecek mi? 

BİR MEBUS B. — Bütçeye aittir. Tayini esami 
ile reye vazetmek lâzımdır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Şimdi efendim, 
Heyeti Muhteremeniz bizi encümeni mahsus şeklin
de ayırdığı zaman biz huzuru âlinize bir lâyihai ka
nuniye tertip ederek gelmemiz lüzumunu ve bunun
la mükellef olduğumuzu biliyorduk. Yalnız ekseriyeti , 
istifa olunan harcırahlarda mevcut nispetsizliği vazi
yetimizin icabatına uydurarak makul bir şekle ifrağ 
etmek meselesi vardı. Binaenaleyh burada bir maliye 
meselesi, bir hazine meselesi, hazineden fazla para 
çıkmak meselesi mevzubahs olmadığı için, bendeniz 
diyorum ki, encümenimizce ittihaz olunan mukarrerat 
bu bir defaya mahsus olmak üzere yalnız Ankaraya 
azimet eden mebusların harcırahıdır. Onun için en
cümenin fikri bu hususta karar ve mazbata şeklinde 
değildir. Ayrıca bir meselei maliye olup olmadığı tet
kik edilmiştir. 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Bu kanun çok mü
himdir, Söz istemiştim Reis Bey! Benim kulaklarım 
fonograf değil. Binaenaleyh ben bu mazbata okunur
ken aşağı ve yukarı maddeleri nasıl birbirinden ayı
rırım. Vicdanımca, kanaatimce, mantıkımca verece
ğim hükmü nasıl kararlaştırırım. Binaenaleyh bu ka
nun sair kavaninden çok mühimdir. Bunun tab ve 
tevziini teklif ederim. Hiç olmazsa yirmi dört saat.. 
(Gürültüler) ..kanunun tab ve tevzii lâzımdır. 

LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim, bu mazbata ka
nun şeklinde değildir. Fakat mesele ne olursa olsun 
para sarfını müstelzim bir karardır. Binaenaleyh bu 
kanunun mevcudiyetine ihtiyaç vardır. Harcırah böyle 
mi olsun, şöyle mi olsun. Yeni harcırah kanununu 
tadil ediyorlar. Bu kanun hazırlanırken bizim har
cırahımızı başka bir şekilde istifa etmek doğru değil
dir. Öteki kanun bence buna tevfik olunsun. Şeriatın 
kestiği parmak acımaz. (Muvafık sesleri) Sonra har
cırahın yeni yapılacak kanununa tevfikan verilmesini 
teklif ederim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mesele Hilmi 
Beyin dediği gibi ince değildir. Maliyeden çıkacak bir 
para meselesi yoktur. Ekseriyeti evvelce maliyeden 
çıkmış fakat verilen emrin muhtelif mahallerde muh-
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telif şekillerde tatbik edilmiş olmasından husule ge
len nispetsizliği haddi itidale irca etmek vardır. Biz 
Maliye Vekâleti tarafından kanunun tadili teklifin
de bulunmadığını nazan itibare aldık ve sırf me
buslara mahsus olmak üzere kendi aramızda hususî 
bir şekli hal bulduk. Mesele burada kanunî bir mese
le değildir. Mesele; bir defa olmak üzere Ankaraya 
azimet harcırahları meselesidir. Mevzubahs; her ta
rafta müsavi nispette harcırah alınmamasından husule 
gelen nispetsizliği tanzimdir. Aynı mahalden gelen 
adamların harcırahında hayli fark vardır. Bire beş 
derecesinde fark vardır. Bu nokta nazarı dikkate alı
narak biz kendi aramızda kendi işimizi kendimiz 
yapmaya karar verdik, mazbata tanzim etmedik. Mu-
karrerat ittihaz ettik. Bizi mukarrerat ittihazına me
mur ettikten sonra biz de mukarrerat ittihaz ettik
ten sonra şekli diğerde kabulü ve bizim kararımızı 
ıcddetmek muvafık değildir. Bir karar makabline şa
mil olmaz. Binaenaleyh kararımız nazarı itibare alın
malıdır. 

MUHİDDlN BAHA B. (Bursa) — Encümen maz
batasını izah ederken bir nokta vardı... 

FERlT B. (Maliye Vekili) (istanbul) — Efendim 
bilcümle Mecalisi Milliyede kabul edilmiş bir usul
dür ki heyeti icraiye, heyeti teşriiyenin ne tahsisat ve 
ne de harcırahına müdahale etmez. Heyeti Âliyeniz 
ne tarzda karar verirse öyle olur ve Maliye Vekili
niz de o parayı tesviye etmeye mecburdur. Binaen
aleyh bendenizin maruzatım hususî, şahsî hususatta 
vaki olacaktır. Maamafih meseleyi tenvir etmek için 
bazı izahatta bulunmak isterim. Şevket Bey biraderi
miz harcırah meselesini henüz daha yapmadı dediler 
ve yapılmadığından dolayı böyle bir karar verdik 
buyurdular. 

Bendeniz işe başladığım zaman bunu çok muhta
cı tadil buldum. Gayet yüksek harcırahlar vermek 
mecburiyeti karşısında bulundum ve binaenaleyh bu
nu pek zarurî bir iş olmak üzere telâkki ettim. Bu 
tadilât mevcut kararnamenin bazı maddelerini tadil 
şeklinde olurdu. Halbuki zaten Meclisi Âlice kabul 
edilmemiş bir kararnameyi tasdik doğru olmadığın
dan ayrıca bir lâyihai kanuniye tanzim etim. Tabii 
bu alenî celsemizde mevzubahis olacaktır. Encümene 
gider, kabul edilecek cihetleri kabul edilir. Kabul 
edilmeyen kısımları tayyolunur. Biz bunda bugün te
diye edilmekte olan harcırahların aşağı yukarı sülü-
sanını muhafaza ederek sülüsünü tayyetmek esasını 
kabul ettik. Bendeniz kanaatimce, yani mebus olarak 
söylüyorum, vekil olarak söylemiyorum, Meclisi Me-

busanın mebuslar için ayrıca bir kiuar ittihaz etmesi 
doğru değildir. Filhakika kanun değildir, filhakika 
bu karar değildir diyorlaı. Fakat kanun olması zaru
ridir. Kanun olmayınca milletçe bunun tesviyesi za
rurî olmaz, tabiatiyle tediye edilmez. îdare memur
ları bu parayı hazineden isteyemez. Heyeti Mebusan-
da mutlaka tayini esami ile alenî surette müzakere 
edilmek zaruridir. Biz şimdi hususî bir içtima yapıyo
ruz. Alenî yapıldığı zaman kararımızı veririz. Ken
dimize mahsus bir karar vermek doğru değildir. Bi
naenaleyh Kanunu Esaside musarrah bulunan metni 
muhafaza etmek şartiyle bilumum memurin hakkında 
carî olan harcırahlar gibi harcırah almak en doğru 
bir yoldur. Yalnız bir itiraz vaki oluyor. Biz bu ka
nunu şimdi kabul edecek olursak kanunun makabline 
şümulü olamaz. Filhakika kanunun makabline teşmili 
doğru değildir. Alelûmum nâs hakkında yapılan me-
sailde makabline şümulü yoktur. Bundan evvelce 
almış olduğunuz harcırahları tezyit mahiyetinde de
ğil, kanunun makabline teşmil edilememesi bahsi. 

Bugün bir karar kabul ediyorsunuz. Bundan evvel 
alınmış harcırahlara tadil buyuruyorsunuz. Binaena
leyh makabline teşmil ediyoruz. Zannediyorum ki en 
muvafık olan karar yani burayı teşrif ettiğiniz za
manki esasatı kabul etmektir. Yahut onu fazla gö
rüyorsanız alenî celsede harcırah kararnamesini mü
zakere edersiniz. Bugün Heyeti Âliyenize takdim ede
ceğim harcırah kararnamesinin süratle müzakere edi
lerek tekarrür ettirilmesini Heyeti Âliyenizden istir
ham ederim. Bunu müzakere ve kabul ederseniz hak
kınızdan bir kısmını hazinei millete terketmiş, bahşet
miş olursunuz ki hakikaten bu pek mergup bir şekil 
olmuş olur. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim, Istanbulun iş
gali üzerine mercisiz kalan Anadoluya bir merci bul
mak için Heyeti Temsiliye böyle bir Meclisin içti
maını tensip etti, ki bu Meclisin sebebi vücudu o emir
dir. O emri hepimiz telâkkü bilkabul ettik ve millet 
"bizi intihap etti, gönderdi. Şimdi o emrin bir nokta
sını tadil ediyoruz. Eğer bu madde tadil edilecekse 
bendeniz diğer bir noktasını da arzedeceğim. Bura
da biz milleti temsü etmek üzere toplandık. Müle-
tin temsiü, milletin arasının temsili ile olur. Binaen
aleyh bu hususta nüfusu nazarı itibare alınmak ve 
beş yüz bin nüfuslu bir livadan beş mebus, yirmi 
bin nüfuslu bir livadan beş mebus; bu doğru değil
dir. Binaenaleyh vaktiyle verilmiş ve Anadoluda te
lâkkü bilkabul edilmiş bir emrin ilk toplanıldığı za
man hata ve sevap olup olmadığının tadil veya tağ
yiri mümkün olur. 
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REfS — Meclis karar vermiştir. O karar aleyhi- ı 
ne söz söylemeyin. Zatıâlinizin söylemesi lâzım gelen 
söz encümen kararının kabul ve ademi kabulü hak- I 
kında olmak lâzımdır. I 

VEHBİ B. (Devamla) ,— Meclis karar vermeden I 
Reis Bey; en doğru ve en makul Maliye Vekilinin I 
teklifleridir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, bır 
nokta kalmadı. Ferit Beyin mütalâaları bizim ittihaz I 
ettiğimiz kararın esbabı nazarı mütalâaya alınırsa ve I 
teşrih olunursa zannederim Meclisi Âlinin bir en- I 
cümen teşkili hususundaki mukarreratı ve bu husus- I 
taki isabeti gösterecektir. Ferit Bey diyor ki kanun I 
mucibince alalım. Herkçsten ayrılmayalım. Fakat öy- I 
le vaziyetler tahaddüs etmiştir ki ve hatta içimizde I 
bazılarının İstifa edeceği tstanbuldan gelenler veya I 
İstanbul için mebus olup da buraya gelenler veyahut I 
Arikarada iken intihap edilen mebuslar encümenin bil- I 
hassa Meclisin hamiyetine istinat ettiler. îstanbuldan I 
kaçıp- buraya gelenler için ayrı, îstanbula giderken bu- J 
raya dönenler için ayrı madde ihdas ettik. Bunlar I 
kanunu umumiye giremez. Fazlalarının istirdadından I 
bahsedildi. Demek o mebuslar hilafı kanun para ai- I 
dıklannı ilân ve itiraf edeceklerdir, bunun mahi- I 
yeti budur. Kanunun kuru kuru elfazını okuyanlar, I 
onun esbabı mucibesini ihata edemezler. Sonra bir t 

L 

mesele daha var. Mebus arkadaşlarımızın çoğu hazi- I 
neden para almamıştır. Belediyeden, Müdafaai Hu- I 
kuktan para alanlar var. Hazineden de alanlar var. i 
Sonra istirdat hakkı yalnız Maliyeye verilmiştir. Eğer I 
Maliyeden çıkacak bir para için ise zaten harcırah I 
kanunu vardır. O harcırah kanunu mucibince alınan I 
parayı istiksar etti ve haddi makule indirdik. Onun I 
için mesele şekli umumiye arzedilecek kadar uzun de- I 
ğildir. 

Saniyen kanunu umumi ie mebusanın parasını I 
iade gibi bir madde koymak muvafık değildir. I 

Sâlisen Meclisimize iştirak eden azaların vaziyeti I 
başkadır. Dairei intihabiyelerinden geldiklerine naza- I 
ran dört bin kuruş maaş üzerinden harcırah verilmesi I 
lâzımdır. Onun için bendeniz diyorum ki evvelki ka- I 
rannızda isabet vardır. Encümeni mahsus sureti ha- I 
kikiyede bir karar ittihaz etmiştir. Fakat o kararı ta- I 
dil edebiliriz, İstisnaî bir kararla tadiline biz taraf- I 
tariz. I 

RASİH EF. (Antalya) — Efendim, bendeniz de 
bu encümene dahil idim. Mazbatada devairi intiha- I 
biyeye gitmek meselesi var ki o noktadan bendeniz I 
izahat vereceğim. Bendenize kalırsa bu muvafık de- I 

ı ğildir. Saniyen; her iki noktaya saat üzerine konmuş 
I olan fark nispetsizdir. O kadar nispetsiz ki nısıf nıs

fa fark vardır. Onun için bendeniz bu suretle ara-
I mızdaki miktarı kâfi dolayısiyle bir ihtilâf olmaması 
I ve bu harcırahın tesviyesi kanaatindeyim. 

JSMAÎL SUPHİ B. (Burdur) — Efendim, bende-
I niz Refik Şevket Beyi teyit edeceğim. Noktai azimeti 
I oradan tutarsak yeniden gayeye daha yakın varırız. 
I Biz bu kararı şunun için verdik ki - Refik Şevket 
I Bey izah ettiler - Îstanbuldan gelenler var, diğer yer: 

I lerden gelenler var. Şu vaziyete nazaran işi pürüzden 
I tathir için yeni bir encümen yaptık. Bu encümenin işi 
I yeni bir kanun yapmak değildir. Bendeniz Ferit Be-
I yin fikrinde değilim. Çünkü benim nazarımda bu me-
I sele sırf bir hesap meselesidir. Yeni kanun yapmıyo-
I ruz. Harcırah meselesini de tetkik edip bir memur ya 
I buradan veya gittiği yerden alır. Bizim yaptığımız 
I mevcut harcırah kararnamesinde ne alıyorsak onun bir 
I karar haline ifrağıdır. Dediler ki mutlaka kanun yap-
I mak lâzım gelmez. Meclisin kararı benim için kâfi-
I dir. Dikkat ettim. Tekrar dediler ki eğer bu şekilde 

İsrar ediyorsanız parayı veremem. Sonra biz yeni ka-
I nun yapıncaya kadar neden beklemek mecburivetinde 

kalalım? 
I Biz bu pürüzleri temizliyoruz. Milletin menfaati-
• ne olarak temizliyoruz. Belki o kadar da masarif kes-
L 

I meyecek. Yeni kanunu uzun uzadıya beklemekte bir 
I mana görmüyorum. Esasen geçen günkü kararda tah-
I dit etmişizdir. Bendeniz encümende dahil değilim 
I Dinledim. Encümenin kararını muvafık buldum. 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. (İstanbul) — Efen-
I dim, fikrimi iyice arzedemediğimi zannediyorumki, 
I İsmail Suphi Bey biraderimiz anlamamışlar. Dedim 
I ki; Meclisi Mebusan kendi tahsisat ve harcırahlarını 
I kendi arzularına tevfikan kabul ederler. Ve Heyeti 
I Vekjlenin vekillerinden hiçbirinin ağız açmaya hakkı 
I yoktur. Bu bilcümle Meclisi Mebusanda kabul edilmiş 
I bir usul olduğu için ben de bunu gayet muvafık gö-
I renlerdenim. Maamafih ne olursa olsun bir harcıra-
I hin veya Meclisi Mebusana ait muhassasatın alenî cel-
I sede heyeti umumiye karariyle ve tayini esami ile 
I kabul edilmesi lâzımdır. Milletin murakabesi ancak 
I bu suretle, tayini esami ile müzakere edilerek olabi-
I lir. Yoksa millet hafi celsede tahsisat meselesi ta-
I karrür ettikten sonra onu murakabe edemez zanne-
I diyorum. Beyanatım arasında bir tezat yoktur. 
I Hususî olmak üzere fikrim budur, dedim. Heyeti 
1 Âliyeniz bunu hususî bir kanun suretinde olması doğ-
I ru değildir. İsmail Suphi Bey biraderimiz ve diğer 
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rüfekanın bazıları buyurdular ki harcırah meselesi 
hakikaten pek karışıktır. Gelenler var. Bunlar hepsi 
esbabı mücbire tahtında olmuş ise yeniden hesabı tet
kik olunur. Buyurdukları pek doğru, hesap meselesi
dir. Esas tayin edildikten sonra suhuletle halloluna
bilir. Birisi Erzurumdan, harcırahını alır. Erzurumdan 
gelirse oraya kadar gitmesi de meşrudur. Bu hususta 
ayrıca esas tayinine lüzum yoktur. Bir hesap mesele
sidir. Yine tekrar ediyorum. Hususî fikrim olarak ar-
zediyorum. Meclisin kendisi için ayrıca bir karar ver
mesi doğru değildir. O zaman hesap meselesi olmaz. 
Bir umumî harcırah kanunu olur. Bir de kendisine 
mahsus karar olmuş olur. Bilhassa böyle bir mah
zurun karşısında bulunmak istiyoruz. Buyurdular ki; 
Müdafaai Milliyeden, mal sandıklarından ve bazıları 
belediyeden, almışlar. Fakat bendenizin fikrimce bun
larda hiçbir fark yoktur. Bunlar yine millet namına 
toplanmış ve yine milletin malıdır. Hazine de mille
tin malıdır. Binaenaleyh gerek Müdafaai Milliyeden, 
gerek belediyeden nereden olursa olsun mesele ga
yet kolaydır. Heyeti Mebusandan her biri aldıklarını 
bilir. Kuyudatta da mevcuttur. Bunlar tetkik edili
yor. Fakat bendeniz bu fikrimi tatbik ettim. Livalar
dan birisinden diyorlar ki; Müdafaai Milliye buranın 
mebusanına harcırah vermiş. Şimdi o harcırahı mal 
sandığından talep ediyor. Hesap ettik. Harcırah ka
rarnamesine nazaran iki misli verilmiştir. Halbuki İs
rar ettiler, verdiklerinin hepsini talep ettiler. Çünkü 
Müdafaai Milliye, Müdafaai Hukuk cemiyetleri de 
yine milletin işini görmek üzere toplanmıştır. Gerek 
mal sandığından olsun, gerek Müdafaai Hukuk ta
rafından olsun, hepsi milletin parasıdır. Binaenaleyh 
bendeniz bu meselede ayrı ayrı esaslar kabul edilerek 
halledilmesinden ziyade ya mevcut harcırah karar
namesine tevfikan alırsınız. Veyahut yeni kararname
ye tevfikan alırsınız. Bu bir hesap meselesi olur ki 
biraz fazla biraz noksan mahsubu icra edilir. Yeni 
harcırah kanunu dahilinde alırsanız harcırahınızın sü
lüsünü millete bahşetmiş olursunuz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — Efendim, Heyeti Muhte-
remeniz bir usul dairesinde ittihazı karar edebilir. 
Böyle usulsüz günde bir şekilde karar ittihaz edecek 
olursak doğru olamaz. Bugün elde bir harcırah karar
namesi var. Bütün memurine de bununla harcırah ve
riliyor. Mebusini kiram da buraya geldikleri zaman 
tavizen harcırahlarına mahsuben birer miktar para 
aldılar, geldiler. Şimdiye kadar bu harcırah için bir 
kararı salim ittihaz edilmedi. Bunun için takrir ver
dim. Verdiğimiz bu takrir üzerine bir encümen teşek
kül etti. Encümen kararı var, bir de Maliye Vekâ

letinde harcırah kanununu muaddii lâyiha var. Bun
lardan birini kabul etmek zaruretinde bulunuyoruz. 
Bunları tetkik edelim. • Mevcut harcırah kararnamesi 
umum memurine teşmil edildiği halde mebusini ki
rama niçin teşmil edilmiyor? Bunu reddettik. Reddet
tiğimize, göre yeni çıkacak bu kanun makabline teş
mil edilemez bir. Bu kanunu kabul etmiş isek, bu ka
rarname bir teberru kararnamesidir. Bunu böyle ka
bul etmeliyiz. Yoksa bir kanuna tabi olarak seneda-
tın tanziminden sonra, paraların tediyesinden sonra 
paranın fazlasının iadesi doğru olamaz. İşte mesele 
bundan ibarettir. 

MUSA KÂZIM EF. (Konya) — Efendim; bende
nizin fikrimin kısmı küllisini Maliye Vekili Ferit 
Beyefendi bir mebus sıfatiyle izah ettiğinden dolayı 
bu hususta bir şey söylemeyeceğim. Encümenin itti
haz etmiş olduğu kararnameye bir mazbata değil, 
ancak bu bir kararnamedir, deniliyor. Halbuki bütçe
ye müteallik mesaili umumiyede alelumum sarfiyat 
ve masarifatm bir maddei kanuniye ile ifade edilmesi 
icap ettiği halde encümen bunu hatta bir mazbata bi
le demekten çekiniyor ve tatbikinde İsrar ediyor. 

Güya buraya gelen mebuslar bir çok ahvali muh
telife tahtında geliyor. Ayrı ayrı vaziyeti hususiyesi 
vardır. Sureti hareketleri ve meslekleri itibariyle fark
lar mevcuttur. Onun için suveri muhtelifede bunu 
nazarı itibare alarak bir teberru kararnamesi kabul 
edelim demek istiyorlar. Halbuki kuvada ıtlak ve it
tırat şarttır. Bir mebusun takip etmiş olduğu şey her 
ne şekilde olursa ve nasıl neticelenirse neticelensin 
herhalde umumî kaideye tabi olması lâzım gelir. 
Çünkü herkes, bir hususiyet kabul edildiği halde va
ziyeti hususiyelerini iddia edebilmek cihetini iltizam 
eder ki bittabi bu da doğru değildir. Herhalde Maliye 
Vekilinin buyurdukları gibi kanun umumî olsun ve 
seviyen tatbik edilsin ki herkes için şayanı kabul ol
sun. (Doğru sodaları) Bir de encümen kararnamesin
de iki mıntaka olmak itibariyle saati ayırıyor. Çün
kü saat her yerde saattir. Meşakkat her yerde meşak
kattir. Mebusini kiram arasında bir intizam ve ittırat-
sızlık husulüne sebep olacaktır. Yalnız bir mahzur 

I var. Emri vaki edilmiş artık bunların iadesi imkân
sızdır, itimatsızlığı mucip olur. Belediyeden almış, 
bilmem nereden almış ise oraya verilsin. Eşhastan 
toplanmış para da vardır. Müdafaai Milliye aynı 
gaye için toplanmıştır. Onun da fazla, fahiş israfı 
muzırdır. Binaenaleyh Maliye Vekilinin beyanatı 
doğrudur. 

REÎS — Efendim; müzakerenin kifayetini reye 
vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Mü-

— 110 — 



t : 39 24 . 7 . 133G C : 2 

zakerenin kifayeti kabul edildi. Efendim mevcut tak
rirler var, okuyorum. 

TUNAL1 HİLMİ B. (Bolu) — Bendenizin takri
rim daha evvel verilmiştir. 

REİS — Şimdi efendim encümenin kararını tek
rar okuyoruz. (Encümenin kararı tekrar okundu) 

MUHİTTİN BAHA B. (Bursa) — Bendeniz anla
madım. Anlamak mecburiyetindeyim. Esbabı mucibe-
si nedir, ne noktai nazardan böyle yapıyorlar? 

REİS — Efendim; heyeti umumiyesi görüşüldü. 
Bu maddeyi reyinize koyacağım. İlk evvel encüme
nin teklifini reye koymak mecburiyetindeyim. 

BİR MEBUS B. — Evvelâ tadil teklifleri reye 
konsun, sonra encümenin mazbatası... 

RİYASETİ CELİLEYE 
Encümenin mazbatasının harcırah kanununun ta

dili esnasında nazarı dikkate ahnmak üzere Kavanini 
Maliye Encümenine havalesin1' teklif ederim. 

Amasya 
Ömer Lûtji 

MECLİSİ MEBUSAN RİYASETİ CELİLESİNE 

Müzakere kâfidir. Devletin ötedenberi ve mütta-
haz harcırah kararnamesine tevfikan alınması şayet 
tenkis veya fazlalaştırmak lâzım gelir ise makabline 
şümulü olmamak üzere yeniden harcırah lâyihai ka-
nuniyesinin tanzimini teklif ederiz. 

24 Temmuz 1'3 3 6 
Adana 
Zamir 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
ÂLİYESİNE 

Müzakerenin kifayetini, Maliye Vekili Beyin mü
talâasının reye konmasını teklif ederiz. 

24 Temmuz 1336 
Erzurum Dersim Çankırı 

Salih Mustafa Müştak 

RİYASETİ CELİLEYE 
Harcırah kararnamei hazırın sülüsün teberruyla 

sülüsani üzerinden harcırahın hesap edilmesini ve faz
la alanların tahsisatından mahsubunu, noksan alanla
rın ikmal edilmesini ve hiç almayanların dahi bu he
sap üzerinden tamamen tesviyesini teklif ederim. 

Kastamonu 
Dr. Suat 

DİVAN RİYASETİ CELİLESİNE 
Mademki ortada tadil edilmemiş bir harcırah kar 

nunu vardır. Ona ittiba etmek zaruridir. Meclis âza
larının bu defalık Ankaraya teşriflerine kanun mucibi 
muamele olunarak badehu kanunun kuvayi maliye
mize tevfikan tadilini teklif ederim. 

Dersim 
Hasan Hayri 

RİYASETİ CELİLEYE 
Maliye Nazırının söylediği kanun yalnız Meclis 

âzalarının harcırahına mı ait olacak yoksa mebus
lar harcırah aldıkları tarihten bilitibar harcırah alan 
memurine de mi ait olacaktır? Bu kanun vücuda ge
linceye kadar memurine hangi kanun üzerine harcı
rah verilecektir? Bu ciheti Maliye Nazırının izah bu
yurmasını arz ve teklif eylerim. 

Elâziz 
Hüseyin 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Harcırah ve tahsisat nakkındaki celsei hafiye nc-
ticei mukarreratımn alenen zapta geçmesini ve bunda 
harcırah nizamnamesi mucibince alınacak miktarı 
çok gören Meclisin ancak fevkalâdesi miktarının 
umumî müzakeresinde ne miktar verileceğinin ve ara
daki farkı tasarrufinin tavzih edilmesini teklif ede
rim. 

24 Temmuz 1336 
Antep 
Yasin 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Mebusanı kiramın harcırahlarının harcırah karar
namesine tevfikan hesap olunduktan sonra seyyanen 
kâffesinden müdafaai milliye ianesi veya teberruatı 
olarak yüzde yirmi beşinin tenzilini teklif eylerim 
efendim. 

24 Temmuz 1336 
Kütahya 
Simavlı 
Cemil 

REİS — Şimdi encümenin teklifini bir daha oku
yorum. Bilâhare... 

ÖMER LÛTFİ B. — Beyefendi müsaade buyurur 
musunuz? 

REİS — Efendim reye koymuyorum. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Usulü müza-

I kere hakkında söz söyleyeceğim. 

111 



t : 39 24 . 7 . 1336 C : 3 

Efendim mazbatanın heyeti umumiyesi tadil olun
maz. Heyeti umumiyenin kabulü ve ademi kabulü 
mevzuubahs olabilir. 

REİS — Tabiî efendim; harcırah kararnamesi mu
cibince harcırah ahnması heyeti âliyenizin kararına 
mütevakkıftır. Zatıâlileri bir encümende bir karar ver
mişlerdir. O karar hakkında Maliye Vekilinin mebus 
sıfatiyle vermiş olduğu izahat vardır. Sülüsanım ve
riyor, sülüsünü kesiyor, arada fark yoktur, encümen 
ile Maliye Vekili arasında zaman itibariyle bir fark 
vardır. Bu bir tadildir. Sonra diğer teklifler de vardır 
efendim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Saruhan) - , Maliye Vekili 
Beyin bir mebus sıfatiyle teklifi olduğu halde bunu 
tahrirî olarak vermelidirler. Eğer nizamnamei dahilî 
mevzubahs ise... (Gürültüler) 

HAYDAR B. (Kütahya) -r- Herkes fikrini kabul 
ettirmek istiyor. Fakat hiçbir şey çıkmıyor... 

REİS — Şimdi efendim, Maliye Vekili Ferit Be
yin mütalâası diğer rüfeka tarafından da teklif edi
liyor. Bu teklifi reye vazediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim tahsisat meselesi var. On dakika 
teneffüs için celseyi tatil ediyorum. 

Üçüncü Celse 

REİS : Celâlettin Arif B. 

KÂTİPLER : Haydar B. (Kütahya), Rasim B. (Sivas) 

REİS — Celseyi açıyorum. 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Heyeti âliyeni

zin karariyle teşkil buyurulan heyetimiz harcırah hak
kındaki noktaı nazarının kabul edilmediğini görerek 
tahsisat hakkındaki kararından sarfınazar edilmesini 
rica ediyor. (Pekâlâ sesleri) 

ÖMER LÛTFÎ B. (Amasya) — Zannediyorum 
Meclis bu maddeyi encümene havale ederken müddet 
üzerine görüşmesi için bir mezuniyet vermemiştir. 
Yalnız tahsisatı nasıl olsun, buradakiler nasıl alsın, 
tstanbuldakiler nasıl alsın, bu cihet halledilecekti. Di
ğer cihet takrirlerde yoktur. Sonra azıcık teferruata 
girecek olursak Meclis bu cesamette olduğu halde ta
savvur ettikleri altı aya mahsus (1 250) lira, ki ayda 
iki yüz lira verilecektir. İdare Memurlarının almak
ta oldukları paraya kıyasen bu nispetsizdir. Malûmu 
âlileridir ki İdare Memurları her zaman para almaz
lar. Meclis ya dört senei içtimaiyesini bitirir, yahut 
fesholur. Meclis dört senesini bitirdikten sonra îdare 
Memurları orada idare işleriyle meşgul olurlar. Mec
lisi bırakıp gidemezler. Çünkü Meclisin binası, eş
yası ne varsa inzibatını temin için diğer Meclisin vü-
ruduna kadar -mecburî olarak kalırlar. Bundan do
layı kendilerine mebusanın tahsisatı olan dört bin ku
ruş verilir. Harcırah kanununda bahsi vardır. Mebu-
san Meclisin fesh veya Meclisin hitamı halinde o pa

ranın son zammiyat kararnamesi mucibince zammi-
yatmı alırlar ki (97,5) lira eder. Yüzdesi kesildikten 
sonra. 

Şimdi buradaki bizim arkadaşlar mademki şehrî 
iki yüz.lira alıyorlar, kendileri gittikten sonra eldeki 
parayı aşağı mı görüyorlar, yüzde elli kadar aşağı 
mı iniyorda böyle yapılıyor? Mesele paranın azlığı 
meselesi ise o halde hep beraber olmaklığımız lâzım. 
350 zat altı ayda bin iki yüz ellişer liradan ne tutu
yor? Meclisin tahsisatı arasındaki fark ne ise 150 ile 
350 mecmuu olan beş yüz azanın her birine t taksim 
edilerek herkesin müsavi alması lâzım gelin Vakıa 
irşadatla memleketlerinde bazı arkadaşlarımız meşgul 
olacaklarsa herhalde kendi evlerinde. daha iyi rahat 
edecekler, işlerini, güçlerini daha iyi görecekler. Bu 
da şayanı dikkattir. 

MUSTAFA B. (Karahisar Şarkî) — Efendim, bu
nun elbette bir kanun halinde halli lâzım gelir. Ke-
zalik tahsisatlar uzun bir şeydir. Ağızdan geçiştirile
cek bir şey değildir. Encümene havale buyurulsun... 

TAK t EF. (Sivas) — Bendenizin bir takririm var. 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz bu hu

susta arkadaşlardan bir fedakârlık rica edeceğim. 
Bundan yirmi gün evvel bendeniz bir kanun lâyihası 
vermiştim. O da Lâyiha Encümenine havale buyu-
rulmuştu. Bu da Lâyiha Encümenine havale buyurul-
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sun. Kanun şeklinde müzakere edilsin. Bendenizin 
memleketim Balıkesirdir. Cihanda, Cenabı Hakkın 
her türlü lûtfuna mazhar olan bir memlekettir, top
rağın altı da üstü de hazinelerle doludur. Böyle iken 
1326 hesabı kafisinde varidatının yekûnu altın pa
ra olarak... dır. 

Bunun ancak yüz bin lirası memlekette kalırdı 
ve bakiyesi Hazinei Devlete girerdi. Maatteessüf iş
galden evvel bütçe yapılması için buradan emir veril
di. Bir bütçe yaptılar. Mevcut maaşata, mevcut me
murin maaşından iki yüz bin lira açık verdi. Bey
efendiler! Eğer Karesi livasındaki varidata nispetle 
bu böyle olursa zaten çiğnenen diğer yerler harap bir 
haldedir. Eğer Karesi livası böyle olmasaydı ben bu 
derece bedbin olmazdım. Bir taraftan teşkilât, bunun 
gelir yeri neresi? Eğer biz kum doldurup dağıtacak 
isek o başka... Deminki harcırah teklifinin hilâfına 
olarak teklif ediyorum; nümunei imtisal olalım. Her 
türlü sefaleti, çekilmesi zarurî olan hâlâtı yapalım, di
ğerlerine de diyelim ki, icra Vekillerine, valilerine; 
mutasarrıflarına az para versin. Böyle olmazsa kendi 
kendimize parasızlıktan dağılmış oluruz. En güzel 
memleketlerimiz elden çıkmıştır. Benim anladığım aza
yı kiramın mevcudu 300'ü mütecavizdir. Bunun iki 
yüzü dağılmış. Yalnız yüzü ile iktifa edilsin, diyor
lar. Bundaki maksatta verilen 1 250 lira tahsisat hep
sine kâfi gelmiyor. Binaenaleyh 1 250 lira alalım. 
Bayram münasebetiyle azayı kiramın memleketlerine 
dağılmasındaki mahzuru gördük. 300 kişinin içtima 
ederek karar vermesiyle yüz kişinin (bir araya gele
rek karar vermesi arasında fark vardır.) (1) (Gürül
tüler) Aza. kanaat edelim. Verilen ile iktifa edelim. 

HAKKI HAMİ B. (Sinop) — Efendim; müza
kere etmekte olduğumuz şu mesele Heyeti Celilele-
rince malûm olduğu üzere bir Kanunu Esasî mesele
sidir. Binaenaleyh bunun cüzi bir zamanda halli doğ
ru değildir. Kanunu Esasî Encümeni vardır, oraya 
gönderelim. Bu gibi mühim mevat tab ve tevzi edil
sin. Onun için bendeniz Heyeti Celilenizden istirham 
ediyorum, muvafık görürseniz Kanunu Esasî Encüme
nine gönderelim tetkik etsin, Meclisi Âli ona göre bir 
karar versin. 

ÖMER LÜTFİ B. (Amasya) — Biraz da 1 250 
lira meselesi hakkında maruzatta bulunmak istiyorum. 

Bu bin iki yüz elli lira meselesi hakkında, esasen 
mebusların tahsisatı 500 lira olarak gösteriliyor ve 

(I) Parantez içindeki kelimeler tarafımdan ek-
Aendi. M. Ünver 

harcırah verilirken dört bin kuruş maaşlı bir me
mur gibi veriliyor. (Altın idi sadaları) Altın değil, 
geçen seneye kadar kâğıt idi. iyi biliyorum ki altın 
olarak bir taksit verdiler. Her ne ise mesele o de
ğil. Onu onlara söyleyin. Ben o vakit asker idim. 
Şimdi bu beş yüz lirayı, dört nihayet beş ay "için 
veriyorlar ise de bunun zımnında şu vardır ki bir 
sene maişetine temin etmek için veriliyor. Çünkü me
bus olan zevat - kendi şahsî servetleri var ise o 
başka, zabit vesaire iseler başka. Mazul, müstafi şek
linde de gelebilirler. Mebusluktan çıkar çıkmaz on
lar için sandalya hazırlanmış değildir. Binaenaleyh 
arada tatil günlerine ait yiyecekleri para bu beş yüz 
liradır. Istanbulun Meclisi toplandığı zaman bu dü
şünüldü. Hakikaten beş yüz kâğıt gayri kâfi idi. Hiç 
kimseye kâfi gelmeyeceği anlaşıldı. Oradaki mebu-
san şöyle bir şey düşündüler, ki makul bir zam ya
pılsın. Ne fazla yapılsın. Ne de idare etmeyecek ka
dar noksan yapılsın. Bu makul zam meselesinde me
buslar kendilerini memurlardan fazla görmek isteme
diler. Binaenaleyh 500 lirayı on ikiye taksim ettiler 
dört bin kuruş tuttu. 4 200 küsur kuruşluk memur 
zammiyat kararnamesince kaç kuruş zammediliyor-
sa o miktarın on iki misli zammediliyordu. Tahsi
sat hakkında bir maddei kanuniye teklif etmiştik. 
Encümene havale olundu. Encümen bunu aynen ka
bul etmedi. Sebebi, bazı arkadaşlar mebusları memur 
menzilesine indiriyor dediler ve mebusanın izzeti nef
sine muvafık görmediler. Mantıkî olarak esbabı tadili 
de şu oldu : Zamaim kararnamesi Meclisin tasdi
kinden geçmeyen bir zamaim kararnamesine istina
den ve mebusana tahsisat zammetmek doğru olamaz. 
Onun üzerine dediler ki misil üzerine zam edelim, 
düşünüldü. Bu dört bin kuruş maaşlı memurların bir 
sene zarfında almakta oldukları zamaim (704) lira 
kadar bir para tutuyor. Bu yedi yüz dört lira tahsisatı 
asliye bir buçuk misline iblâğ edildi ve alettakrip 
(1,5) misli zammolundu. Istanbuldaki eş'arı buradan 
fazla birtakım havaî masrafları var iken tramvay ve
saire gibi, bu kadar veriliyordu. (Paso veriliyordu so
daları) Onu da arzedeyim. Şirket vapuri: ından baş
ka müesseselere para vermemeye tenezzül etmek doğ
ru değildir. Şimendifere keza veriliyor efendim. Ev ki
raları bir oda elli liradır. Burası elbette Istanbuldan 
daha ucuzdur. Arkadaşların ekserisi otellerde kalı
yordu. Orada iktifa edilen yüz liraya mukabil bura
da elli lira ile iktifa edilir. Kendimize aslan payı al
mayalım efendiler. 

ŞÜKRÜ B. (Karahisar Sahip) — Efendim; yalnız 
hakikatten bahsedeceğim için sözlerim pek acı ola-
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çaktır. Rüfekayı kiramın bundan dolayı evvel emir
de aflarını rica edeceğim. Bir harcırah ve bir tahsi
sat meselesi için üç celsei hafiye aktettik. Memleke
tin ve milletin ahvaline taallûk eden hususatı bu 
kadar sükûnetle dinledik ve konuşabildik mi? Maa-
teessüf görüşemedik. Bunu görüştük. Her iş bir ni
met mukabilindedir, nimet külfet mukabilidir. Aldı
ğımız nimet büyüktür. Verilen tahsisatla insan geçi
nebilir. Bunun azlığından, çokluğundan bahsetmeye
lim. Az çok ne ise yorganımıza göre ayağımızı uza
tarak işimizi tanzim edelim. Kendi tahsisat ve mu-
hassasatımızla uğraşırken müvekkillerimizin hakları
mızda ne düşündüklerini öğrenmek isteriz. Daima ser
zeniş ediyorlar. 

Binaenaleyh biz bir sene için bu tahsisatı kabul 
edelim ve bununla iktifa edelim. Encümenlere gele
lim. İşlerimize bakalım, çalışalım. 

İSMAİL SUPHİ B. (Burdur) — Efendim, bende
niz Meclisin para meselesinden bahsetmeyeceğim. 
Çünkü o ayrı bir şey. Esası kabul edilir. Sonra o ge
lir. Meclis böyle (340) kişi ile yaşayabilir mi? Mese
le budur. Söylenecek söz başka, hakikat hal başka... 
Asıl görüşülecek mesele budur. Mebusandan görüş
tüğüm arkadaşlar var. Bütün işimi, gücümü terket-
tim, buraya geldim diyor. Kimisi ben iki ay için gel
dim, diyor. Bu mesele böyledir. Çokları var ki işle
rini bırakmışlar, bir müddeti muvakkate için gelmiş
ler. İşin mahiyetini bilemiyorlar. 

ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahip) — İşsiz adam yok
tur. 

İSMAİL SUPHİ B. (Devamla) — Efendim, ben 
söyleyim de ondan sonra... Meselenin ruhu burada
dır. Bütün işimi, gücümü terketmişimdir. İcabında on 
senede gelirim. Hakikati hale müracaat etmeli. Bu 
mesele halledildikten sonra bu tahsisat meselesini hal
ledersiniz. Geçen Reis Bey söylediler. Yalnız 200 ki
şi toplanamıyorsunuz. Üst tarafı nerededir? 150'yi zor 
buluyorsunuz. 70 - 80'i mezun. Nasıl mezun?.. Ben 
arkadaşlarımın hüsnüniyetinden şüphe etmek istemem. 
Fakat bu kürsüde her şey söylenebilir. Bir kısmı me
zuniyet bittiği halde gelmiyor. Binaenaleyh bendeniz 
para meselesinden bahsetmeyeceğim. Meclis şöyle ça
lışmak imiş, böyle çalışmalı imiş. Meclis fabrika de
ğildir, bir taraftan çorap çıkarsın. Meclis makine de
ğildir. Meclis böyle çalışır. Meclislerde ufak tefek 
herkesin kulağının tahammül edemeyeceği şeyler söy
lenir. Belki bizim terbiyei vataniyemizde bunu icap 
etmezdi. Meclis vazifesini fevkalâde bir surette ya
pıyor. Meclis aldığı paraya kesbi istihkak edemiyor-

muş, diye kim diyor. (Alkışlar) Büyük milletler bü
yüklüklerini metanetleriyle gösterirler. 

ŞEVKİ B. (İçel) — Biz buraya vahdeti milliyeyi 
temin etmek için gelmişiz. Milletin bizden hiçbir ha
beri yoktur. Bunları anlatmak için milleti irşat etmek 
lâzımdır. Meclisin almış olduğu istihkaka diyecek yok
tur efendiler. 

HÜSREV B. (Trabzon) — Zannedersem bu me-
sail ayrı ayrı görüşülüyor. Bir de İstanbul Mebusu 
meselesi çıktı. Ben buna efendim İstanbul Mebusu 
olmak sıfatiyle taaccüp ediyorum. Sonra Ferit Paşa 
Hükümeti orasını feshetti. Binaenaleyh buradaki ar
kadaşlarınız sizin gibi Büyük Millet Meclisi âzasın-
dandır. İstanbul Meclisi muhassasatı demin Ömer 
Lûtfi Bey arkadaşımızın buyurduğu gibi Istanbuldaki 
gılayi es'ara, hayat pahalılığına nazaran zam yapıl
mamıştı. Eğer fazla ise tensik edilir. Evvelce Istan-
bulda bulunmuşlar, İstanbul Mebusu değildir, bura
nın mebusudur. Buna nazaran aynı muameleye ma
ruz kalmaklığımız tabiidir. 

REİS — Efendim, evvelâ müzakerenin kifayetini 
reye koyuyorum. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Takrirleri okuya
cağız : 

RİYASETİ CELİLEYE 

Meselenin ehemmiyetine binaen müzakerenin ki-
f ay etiyle Kanunu Esasî Encümenine tevdiine karar 
itasını teklif ederim; 

Sinop 
Hakkı Hami 

DİVANI RİYASETE 

Müzakerenin kifayetiyle Encümeni Mahsus mukar-
reratının reye konulmasını teklif ederiz. 

Dersim Bayazıt 
Hasan Hayri Şevket 

Genç Diyarbekir 
Fikri Hacı Şükrü 

BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Büyük Millet Meclisi azasının tahsisatları hakkın
daki teklifin Kanunu Esasî Encümenine tevdiini tek
lif ederim. 

İzmit 
Hamdi 
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BÜYÜK MİLLET MECLİSİ RİYASETİ 
CELİLESİNE 

Müddet ve muhassasat mesaili Kanunu Esasiye 
müteferri mevattan olmakla Kanunu Esasî Encüme
nine tevdiini teklif ederim. 

Amasya 
Memct Ragıp 

RİYASETİ CELİLEYE 
Müzakerenin kifayeti ve tahsisat ve müddet mese

lelerinin mevadı mahsusa tarzında tedvin edilmek üze
re Kanunu Esasî ve Muvazenei Maliye Encümenleri
ne tevdiini teklif ederiz. 

Karesi Adana 
Meme t Vehbi Zamir 

Karesi Burdur 
Abdülgafur Meme t Akif 

Karesi Bursa 
Basri Hüseyin Necati 

Canik 
Süleyman 

RİYASETİ CELİLEYE 
Müzakerenin kifayeti ve encümen noktai nazarı

nın reye vazını teklif eylerim. 
Kütahya 
Cemil 

RİYASETİ CELİLEYE 
Büyük Millet Meclisi âzası Mecliste bulundukça 

ayda yüz lira alır. Kendi işi için mezuniyet alan âza 
hakkında kıstelyevm icra olunur. Bu esasların kabu
lünü teklif ederim. 

Bolu 
Tunah Hilmi 

(Hakkı Hami Beyin takriri tekrar okundu.) 
REİS — Efendim; bu takrir veçhile bu meselenin 

Kanunu Esasî Encümenine havalesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâletinden gelmiş bazı kanunlar vardır. 
Maliye Vekili de gelmiştir. 

Kapanma Saati : 6.20 
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