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IBİRÎNİC* CELSE 

Bedii JMüsadten*; Saa t : 14,25 

REİS : Kâzını Paşa 

İKÂTÜPLER: Ragıp Bey (Zon sısîMc), Şeref Bey (Dıiıyaafoelkir) 

» 

REİS — Efendim; celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı salbık hülâsası okunacaktır : 

Elli Dördüncü İçtima 

16 Nisan 1927 Cumartesi 
Birinci Celse 

IKâzım Paşanın riyasetteriyle akdolunarak zaptı sa-
bık hülâsasının kıraat ve kabulünü ve evrakı varide
nin havalesini müteakip Muvazenei Umumiye Ka
nunu lâyihasının müzakeresine geçilerek Ticaret Ve-

k'âeti ve Liman İdaresi bütçeleri ile Müdafaai Milliye 
Vekâleti Bütçesinin üç faslından ve İmalâtı Harbiye, 
Harita Müdiriyeti Umumiyesi ve Bahriye Vekâleti 
(bütçelerinin birer faslından maadası ve Başvekâlet 
İstatistik Müdiriyeti Umumiyesi bütçeleri müzakere 
ve kabul olundu. Ve Pazar günü toplanmak üzere 
celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sa'bık hülâsası hakkında mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Ka'bul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
7. _ Ankara Şehri Otomatik Telefon Kanunu

nun birinci maddesinin tadili hakkında kanun lâ
yihası. (111137) 

iREİıS — Posta ve Telgraf ve Muvazenei Maliye 
Encümenlerine gönderiyoruz. . 

2. — Is Kanunu lâyihası. (1/1138) 
REİS — Ticardt, Dahiliye,'Adliye, Sıhhiye, Na-

fia, Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine gönderiyoruz. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Reis Paşa; 
hususi bir encümen teşkil edilse daha muvafıktır. 

REİS — Bir Encümeni Mahius teşkil teklif olu
nuyor. Bunu kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmlyenler el kaldırsın.. Bir encümeni mahsus 
teşkili ile bu lâyihanın o encümene tevdii kabul edil
miştir. 

3. — Beynelmilel teşkilât rüesa ve memurini ec-
nebiyesinin muhassasatlarının tevkifata tabi tutulma
ması hakkında kanun lâyihası. (1/1139) 

ıREİS — Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 
ödiyoruz. 

4. — Diyanet işleri Riyasetinin 1926 senesi büt
çesinde münakale icrasına dair kanun lâyihası. 
(1/1140) 

REİS 
ediyoruz. 

Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 

5. — Kurslara iştirak eden ve memuriyeti muvak
kate ile bir. tarafa gönderilen zabitan ve mensubini 
askeriyenin ikamet yevmiyeleri hakkında kanun lâ
yihası. (1/1141) 

REİS — Müdafaai Milliye ve Muvazenei Mali'ye 
Encümenlerin e veriyoruz. 

6. — Emvali gayri menkule tadilât komisyonları
nın sureti teşkili hakkındaki kanuna bir madde tez-
y il ine dair kanun lâyihası. (1/1142) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Küçü
menlerine gönlderiyoruz. 

7. — Maliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesinde 
münakale icrasına dair kanun lâyihası. (1/1143)/ 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 
ediyoruz. 

8. — Varidatı Mahsusa Müdiriyeti Umumiyesi-
nin 1926 senesi bütçesinde münakale icrasına dair 
kanun lâyihası. (1/1144) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Teklifler 
/. — Kastamonu Mebusu Ali Nazmj ve Kütahya 

Mebusu Ragıp Beylerin, Kütahya Mebusu merhum 
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Seyfi Efendi ailesine hidematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkında teklifi kanunileri. (2/643) 

REİS — Lâyiha Encümenine veriyoruz. 
— Müzakere edilecek nrevada geçiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

/. — 1927 senesi muvazenei umumiye kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

A) VARİDAT BÜTÇESİ : 
REİS — Efendim, birinci maddenin (A) cetvelin

den bazı fasıllar tehir edilmiş olduğundan yekûna ic
rayı tesir edeceği cihetle bu maddenin müzakeresini 
o fasıllar encümenden geldikten sonraya tehir ediyo
ruz. 

İkinci madde — 1927 senei maliyesi muvazenei 
umumiye masarifine karşılık olan varidat merbut 
0) işaretli cetvelde muharrer olduğu üzere 
194 580 554 lira tahmin edilmiştir. 

RiEtiS — Varidat bütçesi hakkında söz isteyen 
varmı? Fasıllara geçilmesini kabul edenler el kaldır
sın.... Kabul dtmiyenler el kaldırsın.. Fasıllara geçil
mesi kabul edilmiştir. 
Fasıl ' Lira 

1 Müsakkafat ve arazi vergileri 15 100 000 
'REİS — KaJbul edilmiştir. 

2 Kazanç vergileri 10 500 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Bedeli nakdi 4 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Maktu vergi 1 250 000 
(HİLMİ BEY (Artvin) — Bu maktu vergi vilâyatı 

selâse maktu vergisümidir? (O geçti sesleri) 
REİS — Efendim, Elviyei selâse vergisi birinci 

faslın üçüncü maddesinde yüz bin lira olarak mu
kayyet idi. O geçti dördüncü fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

5 Sayım vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Verastet ve intikal vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Hususi ormanlar hâsılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Maadin rüsumu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Nakliyat vergisi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Traktör rüsumu 
İREİS — Kabul edilmiştir. 

12 541 000 

100 000 

120 000 

750 000 

600 000 

30 000 

Fasıl Lira 

300 000 1.1 Elektrik ve havagazı rüsumu 
iREİS — Kabul edilmiştir. 

12 Gümrük rüsumu 
•REİS — Kabul edilmiştir. 

13 İstihlâk vergileri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 Rüsumu bahriye 
iREİS — Kabul edilmiştir. 

15 Rüsumu sıhhiyeyi hayvaniye 
REİS — Kabul edilmiştir, 

16 Saydı berri ve bahri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Tütün ve saire 
ABDULLAH BEY (Trabzon) — Ve saire ne

dir? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 

BEY (Çankırı) — Tömbeki var, yaprak var, sigara 
var, emlfiye var, purolar var. 

HASAN BEY (Trabzon) — Alınacak vergi ka
nunen muayyendir. DeğiŞtiremezlerki. 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

34 400 000 

34 185 000 

700 000 

150 000 

550 000 

17 500 000 

18 Tuz 9 000 000 
TALÂT BEY (Ardahan) — Biliyorum, şimdi 

benim söyleyeceğim sözle burada bir tadilât yapılma-. 
sının İmkânı yoktur. Yalnız muhtasar; olmak üzere 
bir iki şey arz edeceğim. Gerçi tuz rüsumuna zamme
dilen pek cüzi.bir şey telakki edilirse de, bazı fakir 
vilâyetlerimizde bulunan hayvanat sahiplerine bu ka
dar zam ağır gelir. Kemali şükranla kaydettik. 
Maliye Vekili Bey memleketimizdeki ağnam ve me-
vaşinin miktarının yüz binlerce milyona baliğ oldu
ğunu söyledi işttik (yüz binlerce milyon olmaz ses
leri) ve memnum oldum. Hayvanlarına mik'tari kâfi 
tuz yediremediklerini gezdiğim yerlerde bilhas'sa 
Erzurum, Kars ve Ardahan gibi en ziyade güzel hay
vanlara malik olan ve memlekete büyük varidat te
min eden mahallerde medarımaişetlerİ mevaşidenv 
ibaret olan mal, sahipleri pek sızlanıyorlar, Meclisi 
Âliden istirham ediyorlar, Hiç olmazsa biz yiyece
ğimiz tuzun farkını verelim, hayvanat için alınan 
tuzlardan bir parça tenzilât yapılsın. Nitekim ziraat 
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için sarfe dilen petrolden benzinden ve saireden ya
pıldığı gibi bu hayvantın yediği tuz da bir parça ten
zil ile verilirse çok dua ederiz diyorlar. Vazifemi 
yapıyorum. 

REİS — Başka mütalaa varını? Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

4 500 000 J 9 Şeker ve şekerli mevad 
REİS — Kabul edildi. 

20 Petrol ve benzin 4 500 000 
REİS — Kabul edildi. 

21 Kibrit 1 800 000 
REİİS — Kabul edildi. 

22 İspirto ve meşrubatı küulıye 6 800 000 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Lütfen iza

hat verirlerini? Bu İnhisar şirketinin vaziyeti hak
kında bir ta'kırn neşriyat vardır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — İnhisar şirketi taahhüdünü zama
nında ifa etmediği için mukavele mucibince puro'tes-
to tebliğ edilerek bankalardaki teminatı alınmıştır. 
Şimdiki halde şirketin feshi için icap eden muamelâ
ta tevessül edilmiştir. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Teminat 
miktarı nedir? 

İMıALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — Dört yüz bin lira. 

'HAKİKİ TARIK BEY (Giresun) — Alacağımı
zın miktarı nedir? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Çankırı) — İki taksit iki milyon liradan iba
rettir. Yalnız şirketin bir takım emvali vardır. He
nüz şirketin elindedir. Onların hep'si haczedilrniştir. 
Haczi ihtiyati vazedilmiştir. Bîü'tün memleketteki 
emvaline haczi ihtiyati vazedilmiştir. 

REİS — Başka mütalaa varmı (Hayır sesleri) Fa
sıl kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

!23 Fişek, mevâdı infilâkiye ve tefer
ruatı 837 525 
,RIEİS — Kabul edildi. 

24 Postal Telgraf, Telefon ve Telsiz 
telgraf ve telefon 7 086 075 
(REİS — Kabul edildi. 

25 Meskukât 3 000 
REİS — Kabul edildi. 

26 Damga 4 500 000 
REİS — Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

27 Harçlar 
REİS — Kabul edildi. 

28 Kaydiyeler 
REİS — Kabul edildi. 

29 Mekâtibi umumiye hâsılatı 
REİS — Kabul edildi. 

30 Mekâtip ve müessesatı ziraiye 
hâsılatı 
REİS — Kabul edildi. 

3J Mües'se'sati baytariye hâsılatı 
REİS — Kabul edildi. 

33 Müessesatı sıhhiye hâsılatı 
REİS — Kabul edildi. 

34 Sıhhiye Vekâleti hâsılatı 
REİS — Kabul edildi. 

36 Reomi matbaalar hâsılatı 
ıREİS — Kabul edildi. 

37 'Maadin hâsılatı 
REİS — Kabul edildi. 

38 Demiryollarından hazine hissesi 
RİEİS — Kabul edildi. 

39 Emlâk hâsılatı 

2 856 500 

1 950 000 

500 000 

50 000 

100 

50 000 

100 000 

40 000 

75 000 

3 700 000 

1 310 000 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Hükümet bu fas
lın satılacak emlâk bedelini 200 bin lira talimin et
tiği halde encümen bu miktarı 600 bin liraya' çıkar
mış, demekki hükümet evvelce tahmin edememişmi 
nedir? Bu anlaşılmıyor. Müsaadeleriyle bunu izah 
ederlerse çok iyi olur. 

•MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim, mazbatamızda bunun esbabı 
mucibesi vardır. Hükümet bu tahmini, bütçeyi Mec
lise yetiştirmek için Eylül iptidaısında üç aylık tahak-
kukatı nazarı itibare alarak yapmıştır. Encümen i'se, 
bütçeyi tetkike başladığı zaman yedi aylık tahakku-
katı görerek ona göre tadilât yapmıştır. Mazbatada 
esbabı mucİbesinde bu ciheti izah etmiştik. 

REİS — Başka mütalaa varmı? Fasıl kabul edil
di. 

Fasıl Lira 

40 Satılacak emval bedeli 800 000 
REİS — Kabul edildi. 

41 Devlete ait esham ve tahvilâtın 
faiz temettü ve amortismanları 600 000 
REİS — Kabul edildi. 

42 Devlet ormanları hâsılatı 2 100 000 
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RAHMİ BEY (Trabzon) — Bir sual soracağım. 
Gümüşhane vilâyeti de geçen sene icarei zemin na-
miyle yeni otlak i ye rüsumu olarak bir vergi tahsil 
edilmiştir. Bundan Maliye Vekâleti haberdar edilmiş-
tir. Buna karşı ne tedbir ittihaz edilmiştir? Lütfen 
izah etsinler. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Çankırı) — Meralardan bahsediyorlar zanne
diyorum. Meralardan mı, ormanlardan mı bahsedi
yorsunuz? 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Meralardan. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Çankırı) — Devlete ait ormanlardan eğer ica
rei zemin alınıyorsa bittabi doğrudur. Devlete ait 
olan şey bedava verilmez tabii 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim, Gümüşha
ne vilâyetinde otlakiye bulunan mahaller yayladır. 
Öteden beri bunlardan otlakiye resmi istiyfa edilirdi. 
Geçen sene gerek Trabzon vilâyeti gerek Gümüş
hane vilâyeti bunları ihaleye çıkarmıştır. Kabul edi
len kanun mucibince bu cihet menedildiğinden Trab
zon vilâyeti müzayedeyi feshetıriiştiir. Ve tabi kanu
na riayet etmiştir. Fakat Gümüşhane vilâyeti ve ara
daki Emlâk iye milliye komisyonu bilmem nasıl bir 
içtihatla bunun alınmasına ıkarar veriyor. Bu resmıi 
icarei zemin namına tahvil ederek ve koyun ve keçi
den alınan miktarı tasrih etmeyerek sefciz yüz lira
ya müntezime ihale etmiştir ve bu icarei zemin namı 
altında alınmaktadır. Malumu âliniz ormanlık yerler
den yalnız orman resmi alınırdı ve ticarei zemin na-
miyle bir şey alınmazdı. Ve almak için mutlaka ka
nunu mahsusa ihtiyaç vardır. Bunun için Trabzon 
vilâyetinde alınmaması hakkında Maliye Vekâleti
nin bir emrini gördüm. Fakat Gümüşhane İsrar et
miştir, alıyor. Hiç olmazsa bu sene olsun alınma
ması esbabının teminini rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDULHALİK 
BEY (Çankırı) — Bizim aldığımız varidatın hangi 
'kanunlara müstenit olduğu takdim ettiğimiz bütçe
de muharrerdir. Maliye Vekâleti kanunsuz varidat 
alamaz. Eğer böyle bir yanlışlık olmuşsa tetkik ve 
tasihiıh ederim. Her halde bütün varidatımızın istinat 
eylediği kanunları birer birer arz ediyoruz. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bu, alınıyor efen
dim. Kanuna müstenit olmadığı için bunun alınma
masını rica ederim, 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bözok) — Efendim; 
geçen sene çıkan kanun şöyledir: Orman nizamname

sinin 16 ncı maddesi mucibince alınan otlakiye resmi 
mülgadır. Orman nizamnamesinin 16 ncı maddesi 
ise hariçten gelen Veyahut tüccar malı olan hayvan
dan mahallinin talimatı ve kararı üzerime bir resim 
alınır diyor. Şu halde ilga edilen resim, kanunun 16 
ncı maddesi mucibince alınan resimdir. Onda mera 
resmi yoktur, orman resmi vardır. 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim; ilga edilen 
ve şimdiye kadar otlakiye ve yaylakıye namiyle yan
lış olarak ifade edilen ve mahallerinde kırtül resmi 
denilen resimdir. Yayla mıntıkalarındaki vilâyat aha
lisi, arkadaşlar biliri erki, her sene böyle meclisi ida
reden bilmüzayede bu kirtil resmini, otlatma ücretini 
iltizama verirler. M'ütezim de bilmüzayede tekarrür 
eden bedeli hükümete tevdi etmekle beraber koyun 
başına şu, keçi başına şu, büyük hayvanlardan bu 
diye bir resim alır. 

Geçen sene heyeti celilece ilgası tahtı karar alınan 
resim bu kirtil resmidir. Heyeti Celilenin kararından' 
sonra bazı vilâyetler bilhassa Trabzon vilâyeti bu 
resmi müzayedeye koymuş iken müzayede netayici-
ni iptal etmiştir. Fakat, Gümüşhane vilayeti dahi
linde bulunan yaylalarda iptal edilmemiştir.- Güya 
o cibali mubaha devletin tahtı tasarrufunda ve icara 
raptedilen araziden imiş gibi Gümüşhane vilâyeti
nin emlâki milliye müdüriyetji devlet emlâkini, dev
let arazisini icara veriyormuş gibi müzayedeye koy
muştur ve aynı otlakiye resmi müzayedeye verilmiş
tir. İşin mahiyeti değişmemiştir, aynıdır. Alınan res-
sim-aynidir. İcara verilen mera, cibali mubaha aynı
dır. Fakat evvelce kirtil diye kanunu mahsusuna is
tinaden varidatı muhtelife meyanırida bulunan vari
dat alınırken bunun ilgası üzerine Gümüşhane vilâ
yeti emlâki miilliyeye merbut araziyi icara veriyor-< 
muş gibi müzayedeye devam etmiştir. Yanlış olan 
muamele budur. Her halde bunun iptali lâzımdır. 

Trabzon vilâyetinde olduğu gibi Gümüşhane'de 
de mültezimin emlâki milliyeye verdiği ve halktan 
topladığı paraların sahiplerine iadesi lâzım gelir. 
Çünkü mevzubahis olan resim Meclisi Âlice ilga 
edilmiş olan resimdir. Başlka bir şey değildir. 

REİS — Başka mütalaa yoktur, kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

44 Hazine muamelâtından mütehassıî 
varidat 85 000 
REİS — Kabul edildi. 

45 Hâsılatı mütenevvia 5 740 000 
REİS — Kabul edildi. 
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Fasıl Lira 

46 Tekaüt tevkifatı 2 500 000 
R1EİS — Kabul ed'ildÜ. 

47 Soma - Bandırma demiryollarından 71 354 
REİS — Kalbul edildi. 

48 Tavizâttan 250 000 
.REİS — Kabul edildi.: 

Efendim; ikinci maddede muharrer (B) celtveli 
fasıl fasıl müzakere edildi. Ancak Muvazenei Umu
miye Kanununun birinci maddesi henüz neticelen
mediği için varidata ait olan bu maddeyi de tehir 
edip reye vazetmeyeceğiz. Çünkü birinci maddenin 
(A) cetveline ait yekûnda belki bir .tebeddül olur ve 
varidat ile masarifin arasındaki nispet bu derecede 
kalmayabilir. Binaenaleyh ikinci maddeyi, Meclisi 
Âli onun neticesini aldıktan sonra daha musip olarak 
reye koruz (Doğru sesleri). 

Üçüncü madde — İşbu Muvazenei Umumiye 
Kanununun varidat kısmını teşkil eden ve merbut 
ı(T/l) işaretli cetvelde envai gösterilen kâffei tekâlif 
ve rüsum ile varidatı muhtelifenin ve müteferrika na
mı altında mezkûr hâsılatın tarh ve tahsiline ve 1927 
senei maliyesi nihayetine kadar tahakkuk eden Mü
kellefiyeti Nakliyei Askeriye verigfeinin oibayetine 
•1927 senei maliyesinde dahi devam olunur. 

REİS — Söz is'teyen yoktur. Maddeyi aynen ka
bul edenler el kaldırışın.. Kabul etmiyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Altın ve gümüş evani ve 
meskukâttan ve ziynet altınlarından Darphanece alın
makta olan ücret, Maliye vekâletince rayice göre 
tanzim edilecek liste mucibince i'st'iyfa edilir. 

RlETS — Söz isteyen yoktur. Maddeyi aynen ka
bul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldır
sın.. Kabul edilmiştir, 

'Beşinci Madde — İdarei hususiye vjlâyat nam. ve 
hesabına olarak tekâlifi umumiye üzerinden 1927 
senei maliyesi zarfında kavahini mahsusa ile tayin 
olunanlardan maada küsuratı munzam'ma tarh ve 
'tahsil edilemez. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lürfen 
el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Altıncı madde — 1927 senei maliyesi zarfında 
Osmanlı Bankası ile olan Hazine hesabı carisinden 
maada kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit ve 
küşadına ve bedelleri 1928 senei maliyesinden itiba

ren taalluk ettiği bütçedeki tertibi mahsusundan üç 
senede tesviye olunmak üzere yedi buçuk milyon li
raya kadar bono ihracına Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı 
efendim? Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul -
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yedinci madde — Hidematı vataniye tertibinden 
elyevm maaş almakta olan zevat işbu kanuna merbut 
(S) işaretli cetvelde esamisi muharrer olanlardan iba
rettir. Bunun haricinde maaş tahsisi bir kanuna müs-y 

teni t olmak lâzımdır. 
REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı 

efendim? 
HASAN BEY (Trabzon) — Müsaade buyurur

sanız bir sual soracağım. Geçen de Sami Paşa zade 
Sezai Beye bir maaş tahsis edilmişti. Bu cetvele da
hil oldumu olmadımı? Bunu soruyorum. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Dahildir efendim.-

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? Aynen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde — 18 mart 1926 tarihli Memurin 
Kanunu ile 7 haziran 1926 tarihli ordu, bahriye ve 
jandarma zabitan ve memurini hakkındaki kanu
nun malî mevadı ahkâmı tedricen tatbik ve her sene 
hangi maddeler ahkâmının tatbikine iptidar edile
ceği Muvazenei Umumiye Kanunlariyle tayin olu
nur. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
HAKKİ TARİK BEY (Giresun) — Efendim, 

lütfen izah etsinler. Maddeden maksat nedir? 
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 

geçen sene Muvazenei Umumiye Kanununa Memurin 
Kanununun hangi maddelerinin tatbik edilmiyeceğine 
dair bir madde konmuştu. Bu sene o şekilde mevki 
olarak bir madde koymaktan ise her sene Muvaze
nei Umumiye Kanunlariyle, tatbik edilmesi kabul 
edilecek olan maddelerin tayin edilmesi kabul edildi. 
Aşağıda 9, 10 ncu maddelerde görüleceği veçhile 
1927 senesinde Memurin Kanununun hangi madde
lerinin tatbik edileceği gösterilmiştir. 1928, 1929 da 
müeccel olan sair ahkâmı maliyede tedricen tatbik 
edileceği için encümen maddenin bu şekilde tedvinini 
muvafık görmüştür. 

REİS — Madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? Aynen reye vaz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
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Dokuzuncu madde — 1 8 mart 1926 tarihli Memu
rin Kanununun 20, 21, 25, 69, 72 nci ve (D), 
(H) fıkraları müstesna olmak üzere 84 ve 
88 nci maddelerinden ve 7 haziran 1926 ta
rihli ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki kanunun birinci maddesinin Memurin 
Kanununun seksen sekizinci maddesine matuf hük
miyle 2, 8 ve 9 ncu maddelerinden maada bilumum 
ahkâmının 1927 senei maliyesi haziranı ve yalnız 
Memurin Kanununun seksen altıncı maddesi hük
münün 1927 senei maliyesi teşrinievveli iptidasından 
itibaren tatbikine başlanır. 

REİS — Buyurun Şükrü Bey. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Muhterem arkadaşlar; 
geçen sene memurini pek büyük ümide sevkeden ve 
inşirah veren bir kanun yaptık. Fakat belki kendi
lerini fazla düşünce dolayısıyle fazla terfih etmek 
cihetini iltizam ettiğimizden zamanın Meliye Vekili 
geldi ve dedi ki bu makine yürümez. Çünkü istim 
yok dedi. Biz bekledik, bir sene sonra ihtimalki is
tim hasıl olur ve yürür diye. Yine hiç yoktansa bu 
sene bir miktarı elde ediliyor. Bundan dolayı teşekkür 
olunur. Yalnız bu madde ile birtakım ahkâm tatbik 
olunuyor. Diğer maddelerin bir kısmı geçen sene; bir 
sene için tehir edilmişti. 'Bu sene ise gayrı muayyen 
bir müddetle tehir ediliyor ve Muvazenei Maliye En
cümeninin lütfuna kalmış bir müddetle tehir ediliyor. 
Tehir edilen maddelerden 72 nci madde tekaüde ait 
olan maddedir. Bu madde mucibince 25 seneyi ikmal 
eden memur tekaüde s'evk olunuyor ve kanunda zik-
rolunan şerait dairesinde tekaüdü icra edilecek idi. 
Halbuki bu madde tehir olunduğu gibi kanunun me-
vaddı muvakkatesinden birincisi olan ve nevima Hü
kümetçe memurlar arasında bir tasfiyeyi tazammun 
eden madde mevkii meriyete giriyor. Halbuki : O mad
denin son fıkrasında yahut son fıkrasından bir fık
ra evvelinde «Yirmi beş seneyi ikmal edenler kanu
nun ahkâmı dairesinde tekaüde sevk olunur.» diyor. 
Halbuki kanunun o hükmü henüz mevkii meriyete 
girmiyor. Binaenaleyh yirmi beş seneyi ikmal eden
ler hakkında bu maddei muvakkatenin ahkâmı ma
liyesi 30 seneye kadar mı cari olacak? Çünkü: Orta
da tekaüde ait olan maddede akla en evvel gelen şey 
evvelki kanunun mevkii meriyette kalması olur. Yani 
11 Ağustos 1325 tarihli Kanuna göre tekaüde sevke-
dilmek demektir. O kanunda tekaüde sevk için 
müddeti hizmet, tekaüde kesbi istihkak için olan müd
det otuz senedir. Bu maddede müphem kalmıştır. 
Eğer tekaüde sevk edilecek olan memurlar velevki 
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otuz yaşında da olsa onları 11 Ağustos 1325 tarihli 
Kanuna göre tekaüde sevk etmek, bittabi yirmi sekiz 
sene hizmet etmiş olan bir zati Memurin Kanununun 
maddei mahsusasına göre tasfiyeye talbi tutmaktan 
daha elim bir vaziyete sokar. Çünkü daha az hizmet 
etmiş olan o kanunun mevaddı maliyesinden isti
fade ederek fazla maaşla tekaüt olacak, daha çok ma
aş almış ve daha fazla hizmet etmiş, hatta müddeti 
hizmeti otuz seneyi geçmiş olan evvelki kanun muci
bince daha cüzî bir maaşla tekaüde sevk edilmiş 
olacak. Binaenaleyh maddenin müphemiyetini izale 
için maddenin bu mevad ile karşılaştırılarak tekrar 
tetkikini rica ediyorum ve maddenin tekrar encümene 
iadesini rica ediyorum. 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Bir defa okun
sun Paşa Hazretleri. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Paşa Hazretleri Mu
vazenei Maliye Encümeni Reisi Beyden bir sual so
racağım... Efendim; pahalılık zammı denilen bir mad
de vardır. Ankara ve vilâyatı Şarkiye bundan müste
fit oluyor. Yerli ahali pahalılık zammından istifade 
etmiyecek mi? Bendeniz bunu nasıl kalbil olduğunu 
anlamak istiyorum. Meselâ Hakkâri'de, Ankara'da bu
lunan bir memur yerlidir, fakat evi yoktur. Bunun 
pahalılık zammından mahrum edilmesini bendeniz 
doğru görmüyorum. İzah ederlerse memnun oluruz. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Bu maddenin tespitinde 
encümeniniz kabiliyeti tatbikiye noktai nazarından 
birçok tetkikat icrasına mecbur kalmıştı. Dikkat bu-
•"ulurki: Memurin Kanununun ahkâmı maliyesi 1926 
senesi Muvazenei Umumiye Kanunu ile bir sene için 
tamamen tecil edilmiş iken bu sene de bazı mali mad
delerinin tecili zaruretini görerek Heyeti Muhtereme-
ye arz etmiş olduğumuz şekil, ancak yedi sekiz mad
deyi alâkadar etmektedir. Söz söyleyen muhterem 
hatiplerden biri 72 nci maddeye temas ettiler. 72 nci 
madde tekaüt maaşatının sureti hesabına müteallik 
olan hükmü havidir. Bu hüküm elyevm tatbik edil
mekte olan tekaüt maaşı hakkındaki ahkâmı tadil edi
yordu. Bu tadilin netayici maliyesini 1927 senesi büt
çesi ile derpiş edemiyeceğimiz bir şekilde tecelli et
tiği için o maddenin tatbiki imkânını encümenimiz de 
göremedi. 70 nci madde tekaüt müddetinin otuz sene
den yirmi beş seneye indirilmesine mütealliktir. Bu 
da Memurin Kanununun mühim ahkâmını havi mad
delerden birisi olmakla beralber encümeniin noktai 
nazarı Memurin Kanununu kudreti maliyemiz dahi
linde tatbik edebilmek olduğu için bu maddenin 
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tatbikinden o kadar tevahhuşu mucip bir vaziyet ta
savvur etmedik. 72 nci maddenin belki gelecek sene 
tatbiki imkânı hâsıl olacağını encümenimiz nazarı 
dikkate almıştır. İBurada mezkûr olan maddelerden 
her biri, bazıları mazbatanın (buna müteallik olan kıs
mında izah edilmiş olduğu veçhile muhtelif mevzua
tın daha evvel tespit edilmiş olmasına ihtiyaç göste
riyordu. Faraza tadat olunan maddeler içerisindeki 
kıdem zammı maaşları, otomatik terfi zamları, maa-
şatın asgari ve azami hadlerini tayin ve tespit eden 
teşkilât kanunu mevcut olmadıkça kendiliğinden ka
biliyeti tatbikiye olacak mahiyette görülemedi. Bu 
itibarla encümeniniz tatbikinde esasen bir cihet tasav
vur edemediği için bu maddenin de tehirini arz etmek 
zaruretinde kalmıştır. Keza memur çocuklarının Dev
let mekteplerinden birinde meccanen tedrisine müte
allik oîan maddenin de bu sene tatbikine imkân göre
memiştir. Hatta o suretle tahmin etmiştir ki daha beş, 
on sene sonra tatbiki imkânı hasıl olamıyacaktır. Bu, 
hesaba müsteniden encümeninizde hasıl olan bir ka
naattir. Tabii kadrolarda Heyeti Muhtereme müşahe
de buyurmuşlardır. Devlet mekteplerindeki leylî ter
tibimizin yekûnu 3 600'dür. Bunun da ancak mec
cani kısmı 1 2ö01dür. 1 200 meccani yeri olan Dev
let mekteplerinde Devlet memurları adedi 58 000, 
zabitleri de ilâve ederek 70 bine çıkması lâzım gelen 
bu miktarın ne nispette ihtiyaca kifayet edeceği ba
sit bir hesapla kendiliğinden tavazzuh eder. Yalnız 
yerin tevsii meselesi olsaydı belki yine bir çare düşü
nülebilirdi. Fakat muallim meselesiyle, bina mesele
siyle, tesisat meselesiyle şiddetli alâkası olan böyle 
bir vaziyetin tatbikini vahleten deruhte edipte tatbi
katında onu ifa edememek karşısında bülunmaktansa 
sarahaten bunu tecil etmeyi encümeniniz daha müsip 
ve daha samimî bir tarzı hareket olmak üzere düşün
müştür, 

Yine bu mevad arasında maaşatın peşin tediyesi
ne müteallik olan hükmün dahi senei iptidasında tat
biki imkânını görememekle beraber Hazinenin en mü
sait aylarından birisinde tatbikini encümeniniz nazarı 
itibara almıştır. Bu itibarla Teşrinievvel iptidasında 
tatbikin 6 aylık bir tehirle tecilini Heyeti Muhtereme-
ye arz etmiştim. Görülüyor ki bütün bu madde ile 
alâkadar olan hükümlerde ancak ihtiyacı hakiki de
recesine istinat ederek encümeniniz o daireide maru
zatta bulunmak mecburiyetini hissetmiş bulunuyor. 

Sual sormuş olan mebusu muhterem Memurin 
Kanununun 37 nci maddesiyle, Ordu, Bahriye ve 
Jandarma zabitan ve memurini hakkındaki Kanunun 
3 ncü maddesinin tarzı tatbiki hakkında encümenin 

noktai nazarını dinlemek istediler. Memurin Kanu
nunun 37 nci maddesi suallerinin cevabını sarahaten 
•vermiştim. 37 nci maddeyi aynen okuyorum : 

«Uzmanlıklarına veya sıhhi ve idari ve iktisadi 
esbaptan dolayı hususi vaziyetleri haiz olmalarına 
binaen İcra Vekilleri Heyetince tayin ve tefrik ve de
receleri tespit olunan mahallere bu mahaller haricin
den gönderilen memurlara sülüsten bir misline kadar 
maaş zam ve ona göre tahsisatı fevkalâde ita ve iki 
senei kâm ile ye mukabil bir seneye kadar kıdem zam 
olunur ilah...» diğer, Ordu, Bahriye, ve Jandarma 
memurini hakkındaki Kanunun 3 ncü maddesindeki 
de aynı hükümdür. Okuyorum : 

«.Uzaklıklarına veya sıhhi veyahut idari ve ikti
sadı esbaptan dolayı hususi vaziyetleri haiz olmaları
na binaen icra Vekilleri Heyetince tayin ve tefrik ve 
dereceleri tespit olunan mahallere bu mahaller hari
cinden gönderilen zabitan ve memurin ve mensubini 
askeriyeye sülüsten bir misline kadar maa tahsisat ma
aş» denmiştir. Her iki hükümde de ancak İcra Ve
killeri Heyetince bu zamdan istifadeleri için, tadat 
olunan her hangi bir esbaba binaen lüzum görülmüş 
olan yerlere ancak bu mahallerin haricinden gönde
rilmek şartiyle ve gönderilen memurlara münhasır ol
mak kaydiyle bu zammın verilmesi derpiş edilmiştir. 
Verilecek zam malumu âliniz olduğu üzere maddenin 
sarahatinden de görüyoruz, sülüsten bir misle ka
dar maaş zammolunur ve buna isabet eden tahsisatı 
fevkalâde miktarı yani maaşın alacağı zam her ne ise 
maaşın aslı ile beraber bu zammın yekûnu birleştirile
rek, fevkalâde usulümüze nazaran hangi dereceye te
vafuk ediyorsa o derece üzerinden tahsisatı fevkalâ
de zammı ilâve etmek şşeklidir. Bu hüküm her iki ka
nunda da aynıdır. Bu zammın miktarı az maaşlarda, 
maaşın ilâve edilen kısmının bir misline, yüksek ma
aşlarda da yüzde yetmiş beşine muadil oluyor. Tak= 
rübî derecesi bundan ibarettir. Maddelerin bu sara
hati karşısında mebusu muhteremin sualini encümene 
tevcih etmesine mahal kalmayacağını zannederim. Bu 
maruzatım delâlet etmektedir ki encümeniniz Memu
rin Kanununun mali ahkâmının mümkün olduğu ka
dar fazla bir nispet dahilinde tatbikini iltizam et
miştir. Kabiliyeti tatbikiyesini görmüş olduğu ahkâ
mın 1927 senei maliyesinde tatbikini teemmül ederek 
Heyeti Muhteremeye maruzatta bulunmuştur. Bunla
rın arasındaki tecili zaruretinde gördüğümüz madde
leri de uzun tetkikafctan sonra tespit ederek Heyeti 
Muhteremeye madde şeklinde arz ediyoruz. Bunun 
yeniden tetkikini icap ettirecek bir lüzum kalmadığı
na encümeniniz ihtimal vermemektedir. 
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ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Bendeniz maruzatımı 
hakkiyle ifade edemedim zannediyorum. Maddenin 
encümene gitmesine şimdi bir kat daha ısrar edeceğim. 
Çünkü mesele, mezkûr olan mevadda göre değildir. 
'Bugün o maddenin mevkii meriyete girmesi hakkında 
lehte ve aleyhte birçok söz söylenebileceği halde ona 
ait söz söylemek istemedim. Fakat arada hasıl olan 
'bir tehalüfü ve tezadı izale için maddenin encümene 
gitmesini arzu etmiştim. Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Beyefendi diğer maddeleri izah ettiler, onda 
;hakları var, doğrudur. Tatbik olunabilecek olan kıs
mını, bu sene ahvali maliyemizle mütenasip olacak 
surette tatbik etmişlerdir. 'Bu şayanı şükrandır. Fakat 
tatbik olunan yani mevkii tatbike giren maddeler için
de bazı tezat hasıl oluyor. O tezadı izale etmek lâ
zımdır. Bendeniz muvakkat maddeleri aynen okuyo
rum : 

«1. — Memurinden gerek vazife başında bulunan 
gerek müstafi veya mazul olsun sicilleri itibariyle 
kendilerinden istifade olunamayanlarla acizleri tahak
kuk edenler halklarında işbu kanunun neşri tarihinden 
itibaren üç sene zarfında berveçhiâti muamele ifa 
oiunuî.» 

Binaenaleyh bu, ahkâmı mahveden olmak itiba
riyle şimdiye kadar tatbik olunmadı. Bu sene Haziran 
iptidasından itibaren Vekâlet memurları arasında tas
fiye yapacaklardır. Ben bunu hiç bir vakit fazla gö
renlerden değilim. Yalnız bu muamele nasıl olacak
tır? Fıkraya devam ediyorum: «15 seneyi ikmal eden
ler son 10 senedeki asli maaşlarının en yükseğinin 
% 20'si ile tekaüde sevk olunurlar. 15 seneden faz
lası için her seneye mukabil % 2'si zammolunur.» 

Bu da anlaşıldı 25 seneyi ikmal eden, ki 72 nci 
maddeye göre bu müddet hakkı tekaüttür. Halbuki 
72 nci madde tehir olunuyor. Binaenaleyh 25 seneyi 
ikmal edenler - kanuna göre - tekaüt mü olacak? 
Yoksa 11 Ağustos 1325 tarihli Kanuna tevfikan 30 
yaşını mı ikmal eden tekaüde sövk olunacak? Ve otu
za kadar böyle % 2'si zam olup gidecek mi? 

«,.. 25 seneyi ikmal eden veya daha fazla hizmeti 
olanlar hakkında işbu kanunun diğer ahkâmı cari 
oktf,, 

15 seneyi ikmal etmeyenlerin her hizmet senesine 
mukabil iki asli maaş nispetinde ikramiye verilir.» 

Burada hasıl olan tezat şuduf: Bir defa 25 seneyi 
ikmal eden kimsenin yetmiş ikinci madde ahkâmına 
göre kanunun tekaüde ait olan maddesine göre teka
üdü icra olunur. Halbuki 72 noi madde mevkii meri
yete girmediğinden dolayı ortada mı kalıyor? 11 Ağus
tos tarihli Kanun mu? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Tabii. 
ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Tabii olursa felâket

tir. Ondan sonra da fevkalâde haksızlıklar zuhur 
edecektir: Otuz seneyi ikmal edene kadar her on beş 
seneden sonra maaşına % 2 nispetinde zammo'luna-
caktır. Bir defa iki bin kuruş alacak. On beş seneyi 
ikmal ettiğinden dolayı 1000 kuruş maaş aldığına gö-

• re 14 senede 2 800 kuruşa daha hak kesbetmiş olacak 
ki 4 700 kuruş edecektir. Halbuki 30 seneyi ikmal et
miş olan bir zat, 11 Ağustos 1325 tarihli'Kanun mu-
dbince tekaüde sevk edilirse katiyen 4 800 kuruş al
maz. Sebep şu olur ki şimdi kanuna göre tekaüt edi
len bir adam aynı zamanda 10 OOOı kuruş maaş alı
yor. Birisi 30. sene hizmet etmiş diğeri 29 sene hizmet 
etmiş. 29 sene hizmet eden 4 800 kuruş ile tekaüde 
sevk olunacak. Çünkü o Memurin Kanununun maddei 
muvakkatesi ahkâmı dahilindedir. 30 sene hizmet 
etmiş olan 2 100 kuruş alacaktır. Çünkü 11 Ağustos 
1325 tarihli Kanun ahkâmı öyledir. Yani hakkı tekaü
dü geçmiş olanlar hakkında şu mevad tatbik olun
mayacak mı? Burada yirmi beş sene gösteriyor. 25 se
neyi otuza irca ediyoruz. Mütekaidin hakkında 72 nci 
madde bu maddeden daha iyi ve daha hayırlı idi. 
Onun için bu tehalüf bir sureti hal ile ortadan izale 
edilsin. Madde encümene gitsin. Yoksa teklifin baş
ka cihetlerden değildir. Bizim vekilimiz olan Muva
zenei Maliye Encümeni ve Hükümet Devletin kudre
ti maliyesini bilirler ve hangi maddeler ne suretle 
tatbik edilecek, bu cihetleri takdir, ederler. Ona bir 
diyeceğim yok. Maddenin encümene gitmesinde İsrar 
ediyorum efendim. 

••MUVAZENEt MAUİYE ENCÜMENİ REtSÎ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, Şükrü Beyefen
dinin temas ettikleri muvakkat maddelerin, yalnız 
tecil edilen noktalar itibariyle değil, zaten kanunun 
aslındaki şekli itibariyle yekdiğeri arasında tam bir 
muvazene mevcut değildi. Gerek birinci ve gerek 
üçüncü muvakkat maddelerin hükümleri arasında bir 
ahenksizlik - haddi zatinde - göze çarpıyordu. 

Encümeniniz bu vaziyeti, katiyen nazardan kaçır
mış değildir. Maddelerin müzakeresini yaptığı zaman 
tasfiye maddesinin tatbikini esas itibariyle kabul et
meyi, buna ait olan ahkâm için de Muvazene Kanu
nu mevkii meriyete girmezden evvel Heyeti Muhte-
remeye ayrıca bir tadil lâyibai kanuniyesi takdim et
meyi tahtL karara almıştır. Bundan yalnız 72 nci 
maddeye alâkası itibariyle değil, diğer az seneler için 
yeti umumiyesine mutabık bir ruh ile biraz fasla he
yeti umum iyesine mutabık bir ruh ile biraz fazla he-; 
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sap edildiğine kani bulunuyor. Encümeniniz buna ait 
noktai nazarını ayrı bir lâyihai kanuniye ile takdim 
etmeyi teemmül etmiştir. Bu itibarla, birinci maddei 
muvakkatenin tatbiki, kanunun diğer aksamına tesir 
yapacak bir mahiyette değildik. 

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Efendim, bu 
kanun geçen sene yapılırken Ankara düşünülmemiş
ti. Fakat Ankara'nın iktisadi vaziyeti ve galayı esarı 
dblayısiyle bunun olması çok. iyidir. Yalnız (gönderi
len) kelimesi vardır. Memurin Kanununun 37 nci 
maddesinde böyle uzaklık ve iktisat ve galayı esar 
dolayısiyle verilecek zamlar için (gönderilen) diyor. 
Bunu tavzih etmek lâzımdır. Sonra tatbikatta tered
düdü mucip olması. Bu acaba bir tefsiri istilzam etmez 
mi? (gönderilen) tabiri iyi anlaşılsın. Şimdi merkezi 
Hükümete celp olunan demek lâzım gelir. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, (gönderilen) ta
bi tünden encümeniniz Hı anlamış olduğu mana, hu ma
hallere hariçten gönderilen suretindedir. O mahal mu
kimlerinden olmaması şeklindedir. Bunun haricinde 
memuren gönderilmiş olanların alacağı tarzındadır. 
Bu ifadeden anlamış olduğumuz manaya nazaran Hü
kümette, bu maddenin tatbikatında müşkülâtı mucip 
bir manayı haiiz olur yolunda tereddüt mevcut değil-

ALİ NAZMİ BEY (Kastamonu) — Encümenin 
maklsadı, Ankara zammı meselesinde, hariçten gele
cekler dalhilrnlidir? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSIİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Taittiî değildir. Hariçten 
ıgitmıiş olanlar dahildir ve istifade ederler şeklindedir, 

İHSAN BEY (Ankara) — Bendeniz de hlr iki 
«noktayı nazarı diklkati âlilerine arz; etmek isterim. 
Mulvazenei Maliye Encümeni Reisi Beyefendinin 
verdiği izahata nazaran «Hariçten gönderilen» tabii
sinin, evivelce gönderilmiş alan memurine, Memurin 
kanunumun kabulündün övtvel. ifayı vazife etmiş 
olanlara da şamil olduğu anlaşılıyor. Halbuki; (gön
derilen) kelimesinden, bundan sonra gönderilen ma
masına anlamak lâzımdır. Eğer (gönderilen) tabirin
den evvelce gönderilenler de fcastedilse idi, (gönderi
len ive gönderilmiş olan) şeklinde ifade edilmek lâ-
ıziim gelirdi. 

llkinüisli : Tekaüt meselesi me suretle yapılacaktır? 
Tekaütlüğünü istida öden memurinin ne suretle te
kaüdü icra edileceğli meselesi /Muhassesatı Zatiye 
MüdMyetincıe tareddıüıtü mıuıöip olmuş ve tefsire 
sevk; edilmiştir. Hatırı âlinlizdedir, henüz bir ay ol

madı. Bu bapdıa Kalvanini Maliye Encümeninden 
isövk edilen bir karar, Heyeti Ceiilenün tasvibine arz 
edilmiş ve kabul edilmişti ki tekaüt muamelesi; 1927 
ısenei ımaiyesli iptidasından itibaren yeni Memurin 
Kanunu mıucdlbinıce yapılacaktır. Şimdi daha bir ay 
olmadan, yirmi gün, bir ay evvel kaibuıl edilen bu 
maddenin bu şekildeki vaziyetini, yine bu madde 
ile s'enei âtiiyeye veya daha ileriki seneye tethir ötmek 
hilmem caiz olurmu, olmıazmı? Karar verelim dalha 
Ibir ay olmamıştır. Bunu nazarı dikkati âlinize arz 
•eJer'im. 

3 ncü bir nokta da pahalılık zammının sureti tat
bikinde 37 ncıi maddenin sarahatine müsteniden yerli 
memurların istifade etmeyeceği şeklidir. Gerçi 37 
inici maddede böyle biir saralhat vardır. Fakat Anka
ra'nın hususi vaziyeti, pahalılık zammı verilmesi arzu 
edilen diğer yerler gibi değildir. Yani buradaki paha
lılık, diğer yerlerden her, ıhususita çok ileri gitmiştir. 
IBu vaziyet yerli mıemıulrları da çok müteessir etmiiş-
ıtir ve bu yerli memurların içinde öyleleri vardır ki, 
oturacak evi yoktur. Kendisi de icardadır. Başka 
hiç bir şeyi de yoktur. Yine hariçten gelen ve paha
lılık zammından istifade eden öyle mıemurlar vardır 
iki, hem evi, hem ıbıağı, hem de akarı vardır. Şimdi 
Iböyle oturacak bir evi de olmayan bir mernıuru yerli
dir diye palhalıhk zammından istifade ettirmemek 
ve. hariçten gelen bir memura akar sahibi olduğu 
için hariçten gelmiştir diye pahalılık zammı ver
mek zannederim doğru ve mukarini adalet değildir. 
Bu cihetin halli ve buna ıbir karar verilmesi için 
hu maddenin encümene iadesine karar vermenizi 
rica ediyorum ve bir de takrir veriyiöruim. 

HAKKI TARİK BEY (Giresun) — Efendim, 
(bendeniz de Şükrü Beyefendi arkıaidaişırruzın gayet 
(güzel ıbir surette müdafaa ettikleri nolktai nazara 
iltihak edeceğim, Gerçi, Muvazenei Maliye En
cümeni Reisi Beyefendi böyle bir lâyıhai kanuni-
yenıimı veya teklifi kanunıiınlin hazırlanmış olduğunu 
'beyan buyurdular. Fakat ıbundlan sıonlra gelecek bir 
teklife intizar ederek bu maddeyi böyle çıkarmak 
doğru değildir. Çünkü: Öyle ıbir teklif ve lâyiha-» 
nın bu bir iki ay içinde çıkması mümkün değildir. 
Binaenaleyh; şimdi bu madde encümene alınmalı veı 
lâzım gelen ıtetkikat lyapılmialı ve mutlaka mıusalhhalh, 
bir şekilde getirilmelidir. 

37 nci miadde hakkında şunu arz etmek isterim. 
Filvaki kanunun şu ibaresi, «Bu mahallere hariçten 
gönderilen memurlar» suretimde yazılmıştır ve (gön
derilen) tabiri üÇ zamana şamil olmak lâzımdır. 
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Mali hazırda gönderilen, dalha evvel gönderilen 
ve gelecek zaman da gönderilecek olan memurlar 
demektir, Ancak; bu şekilde tatbik edilmesinde bel
ki mali mahzurlar, tevellüt edebilir. 

iMÜVAZBNEJt MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALÎ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Encümende de öyle anlaşılmıştır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ihtimalki 
vaktiyle Erzurum'da memuriyet vermiş ve orada yer
leşmiş olan ıbînisi İzmir'e gelmiş olur. Üç sene, beş 
sene orada kalmış olur ve sonra tekrar Erzurum'a 
tayin edilmiş olur. Şu takdirde Erzurumlu olan ve
ya Erzurum'da yerleşmiş olan bir memur, İzmir'den 
glöınderildiği takdirde bu maddemin ahkâmından is
tifade edecek demektir. 

iBelkıi bu kalbil misaller alınırsa, bazı mali mah
zurlar mevzubahis olabilir. Eğer bu gibi mahsurlar 
mevzubahis olursa bu maddenin tefsiri veya o 
yolda tadili lâzım gelir demektir. Bu cihet, eğer 
bu madde için de mevzubahis ise onun da nazarı 
dikkate alınmasını encümenden rioa ederim. 

MUVAZENE! MAJJ İYE ENCÜMENİ REİSİ 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, gerek İhsan 
Beyefendi, gerek Hakkı Tarik Beyefendi Muvazenei 
Uimumiye Kanununun 9 uncu maddesine ait olmak 
üzere değil, Memurin Kanununun bazı maddelerinin 
tadiline müteallik serdi mütalaa buyurdular. Muva
zene Kanununun 9 uncu maddesi, Memurin Kanu
nunun hiç bir maddesinin hükmünü tadil eder bir 
teklifi Heyeti Mulhteremeye gefernemiiştir. Her hangi 
ibir noktasının tadili usul ve merasim dahilinde ka
lbil olan bir meseledir. Kanunun 37 oıci maddesinde 
bir fıkranın tadili mevzubahis ise, bunun için azayı 
muhıteremeden her biri bir teklifi kanuni dermeyan 
etmek hakkına malik olduğu gibi, tabii hükümet de 
aynı zamanda bir tadil lâyılhai kanumiyesıi sevk ede
bilir,., Encümeniniz, burada Memurin Kanunu ahkâ
mının ne tefsiri ve ne de tadili ile meşgul olmamış
tır. Memurin Kanunu ahkâmı mevcudesinden han
gilerinin tatbik edileceği hangilerinin 1927 senei ma
liyesi zarfında tatbik edilemeyeceği hususunda tes
pit ettiği formülü Heyeti Muhteremeye arz etmiş
tir. Bu meyanda Hakkı Tarık Beyefendinin yine 
işaret ettikleri veçhile gerek 37 nci maddede gerek 
diğer maddelerde bazı tadili lâzım gelecek cihetler 
olması muhtemeldir. Bunların her, biri, usulü daire
sinde halledilmek için zamanımızda vardır. 

Bu madde ile encümenin alâkadar olmasına en
cümeniniz; mahal görmernektediir. Arz ettiğim 

encümeniniz bunlardan bazılarına ait tadil nokıtai 
nazarından Heyeti Mulhteremıeye zaten arz edecektim, 

Düğer bir nokta hakkındaki tefsir mülâhazası 
dalhi yine usul dairesinde Heyeti Muhteremeye arz 
edilecektir. Bunun haricinde 9 uncu maddesinin 
mövzu müzakere olduğu bir sırada Memurin Ka
nununun ahkâmı umıumiiyesiniin bir kısmının tadili 
veya bir kısmının tefsiri ile karıştırmayı encümeni
n i muvafık bulmamıştır. 

İHSAN BEY (Ankara) — Encümeniniz 37 noi 
maddenin tadiline taralfitaırmıdır?. 

ŞAlKlİR BEY (Çatalca) — Encümen bu husus
taki ndktai nazarını burada söylemek doğru olmaz 
kanaatindeyim. 

REŞİT BEY (Malatya) — Memurin Kanununun 
(72 nci maddesinde 25 sene hizmet eden bir.memur 
ihtiyari olarak tekaüdünü isteyebilir) diyor. Madde 
mutlaktır. Bunun hükmü hatta bir sene tehir edil
mişti. Kavaninıi Maliye Encümeni mali ahklâm 1927 
senei maliyesinden itibaren meri olacağı için o 
maddemin şümulü dahilinde olduğunu katbu! et
mişti. Şimdi bütçemizin müsait olduğu zamandami 
Ihu madde memurine tatbik olunacak, 3 sene son-' 
ıramı tatbik, olunacaktır Şimdi bu 9 uncu madde 
o maddenin tadili mahiyetindedir. Encümen tadil 
tekdlif etmediği halde fasıl tadil edilmiştir. 

ENCÜMEN REM SAKİR BEY. (Çatalca) -
Efendim, Malatya Mebusu Muhteremenin temas 
ettikleri 3 ncü maddei mulvakkatenıin tefsiri mese
lesi İhsan Beyefendinlin temas ettiği bir mesele ol
duğundan t»u cihete ait olarak, maruzatımı arz et
mek isterim. Meclisi Âliden geçmiş olan şekil, 
Memurin Kanununun ahkâmı maliyesinin behema-
hal 1927 senei maliyesinden itibaren tatbikini muta-
zammın değildir. 

'Memurin Kanununun tatbikine başlandıktan 
-sonra bir sene zarfında tekaüdünü talep edecek 
olanlar hangi ahkâma tabi olacaklardır? 30 uncu 
maddei muvakkate bu hükmü tayin ve tespit et
miştir. Memurin Kanunun .neşri tarihi Mart niha
yeti olmalk itibariyle 19126 martından itibaren İbir 
senei kâmile cereyan edince 1927 Martı nihayetin
de bu müddetin hitam bulması lâzım gelirdi. Bina
enaleyh bu kısım memurlar hakkında tekaütlerini 
talep etmiş olanlar için Mart ile Haziran arasında 
geçen müddetler için ne suretle muamele yapılmak 
lâzımdır? Mevzuu tereddüt olan ve tefsiri icap eden 
hu noktalar idi. Hatırı acizanemde kaldığına göre 
Ibu noktada Meclisi Âli Mart nihayetinde müddet 
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nihayet bulmuştur. Binaenaleyh Mart nihayeti geç
tikten sonra Nisan ve Mayıs ayları zarfında teka
ütlüğünü talep etmiş olanların Memurin Kanunun 
tekaüde müteallik; olan yeni hükümlerinden istifa
de efcmıesi icap edeceğimi tefsir etmiştir. Bu yemi 
hükümler tatibik edildiği zjamıan bittabi o hüküm
lerden istifade edeceklerdir. Bu hususta her hangi 
münafatı derpiş etmeye bendenizce mahal yoktur. 

ıREÎS — Efendim, madde hakkımda söz, isteyen 
kalmalmı'ştıtr. Bazı takrirler vardır, okunacaktır: 

Riyaseti celileye 9 ncu maddenin encümene iade
sini arz ve teklif eylerim. 

Biga 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
iMUvazenei Maliye Encümeni Reisi muhteremi

nin verdiği izalhaıta ve Mıömurin Kanunun 37 ncii mad-
idesi sarahatime nazaran Ankara'lı memurinim paha
lılık zammından istifade edemeyecekleri anlaşıl
maktadır. 

Anlkaranım vaziyeti hususiyesi pahalılık zamimı 
terilen diğer memleketlere mıafcis değildir. Buranın 
fevkalade pahalılığı yerli memurlarını dahi müte
essir etmektedir. Buna bir şekil verilmek üzere 9 
uncu maddenin encümene iadesini arz ve teklif 
eyleriz. 

Ankara Ankara 
ihsan Şakiir 

Ankara 
Ali 

RBİiS — Efendim, maddenin encümene iadesi
ni kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın... Madde encümene iade olu
nacaktır efendim... 

Onuncu madde — Müdafaai Milli ye,; Bahriye, 
iîmalâtü Harbiye kadrolariyle Jandarmanın salhil ve 
hudut kıtaatıma ait kadroları Muvazenei Maliliye 
Encümenince kabul olunan şekilde tatbilk edilmek' 
üzere diğer devairin 1927 senei maliyesi kadrola
rı merbut (C) cetvelimde irae olunimuşitur. 

ALÎ OBNANÎ BEY (Gaziantep) — (C) Cetve
linde bazı tashilhat yapılacaktır. Maktu olarak He
yeti Celileye takdim edeceğiz. Maddenin encüme
ne tevdii ile şimdilik tehiri mıüzakeresini rica ederim. 

REİS — Efendim, (C) oetlvalinde tabı esnasında ba
zı sehviyat vuku bulmuş, onlar tashih olunduktan 
sonra bu madde müzjakere olunacaktır. 

On bininci madde — Muvazenei Umumiye Ka
nuniyle merbutu kadrolara dahil bulunmadıkça ay
rıca teşkilât icra ve maaşlı memur ve daimi hide
mat içtin ücreti şehiriyeli veya yevmiyeli müstahde
min istihdam edilemez. Muvakkat veya senenin 
muayyen bir mevsimline münhasır hidemat ile müs
tesna .ve zaruri ahval dolayıısıyle kadro dahilindeki 
memurin, ve müstahdemin ile ifası mümkün olma
yan hidamet için kadroya tabi olmaksızun ücreti 
şehriyelıi veya yevmiyeli müstahdemiin kullanmak 
caizdir. Bu kabil müstahdeminin ücret ve yevmiye
leri münhasıran dairei aidesi bütçesindeki müstah
demini muvakkate tertibinden verilir. 

(Fasıl numaraları ile unvanları merlbuıt (D) cet
velinde mıuısarrah tertiplerinden idaresi zaruri gö
rülen hidemat için kezalik ücreti şehriydi veya yev
miyeli müstahdemiin kullanılabilir. Bunlardan amele 
gibi yevmiye ile müstahdem olanlardan maadasının 
kadroları İcra Vekilleri Heyeti karariyle tatbik ve 
müteakip sene bütçesine rapten Büyük Millet Mec
lisine takdim olunur. 

Musarrah tertiplerinden idare olunacak hidemat 
> kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin ifasına 

müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunmaması 
şarttır. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim, bu maddede 
ufak bir tashih arz ediyoruz. Fasıl numaraları ile un
vanları merbut (D) cetveline (Maarif; fasıl A/550 
Genç dernekleri), '(Nafıa fasıl 591 sular), (Müdafaai 
Milliye; fasıl 730 Beynelmilel mezarlıklar komisyo
nu masrafı) ilâve olunacaktır, bu fasılların cetvele 
ilâvesini arz ediyorum. Madde hakkındada şu şekilde 
bir tadilin lüzumu mütalaasmdayız (Bunlardan amele 
gibi yevmiye ile müstahdem olanlardan maadasının 
kadroları) denilmiştir. Bu fıkrayı kaldırıyoruz. Ve 
şu şekilde (Bunların kadroları İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle tatbik ve müteakip sene bütçesine rapten 
Büyük Millet Meclisine takdim olunur) ameleye ait 
olan hükmü de bundan sonra (Yevmiye alan amele 
bu hükümden müstesnadır) şeklinde ilâve ederek 
maddenin tebdilini rica ediyoruz. 

REİS — Madde bu suretle tashih edildi. Mü
talaa varmı? (Hayır sesleri). Reye arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler elkaldır-
sın... Kabul edilmiştir. 

On ikinci madde — Muhtelif devair bütçe
lerinde mevzu makam tahsisatı, ihtisas ücretleri, pa
halılık ve uzaklık zamaimi ve tahsisatı maktualar ka-
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vanini mahsusasına veya kadrolarındaki meşruhatına 
tevfikan ita olunur. 

REİS — Mütalaa varmı efendim? 
ŞAKIR BEY (Çatalca) — Efendim, bu maddeye 

son bir fıkra ilâvesini arz ediyorum. Maddede ikra
miyeler hakkında bahis yoktur (İkramiyelerin sureti 
sarfı İcra Vekilleri Heyetince tasdik kılınacak bir tali
matname ile tayin edilir) bu cihetin de bir talimat
nameye raptedilmesini encümeniniz faydalı addetmiş
tir. 

REİS — Bu şekilde maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

On üçüncü madde — Diyanet İşleri Ri
yaseti bütçesinin müstahakini ilmiye teftibindeki mu-
hassasatı tecavüz etmemek şartiyle mülga tekke ve 
zaviyeler mensulbininden evsaf ve şeraiti ilmiyeyi ha
iz olanlara 1927 senei maliyesi nihayetine kadar Diya
net İşleri Riyasetince maaş tahsis olunabilir ve bunun 
haricinde hiç bir kimseye bedema tertibi mezkûrdan 
maaş tahsis olunamıyacağı gibi, bu tarihten sonra tek
ke ve zaviyeler mensuplarına da tahsis muamelesi ya
pılamaz. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim, 
bu maddenin son fıkrası katiyeti ifade etmek suretiy
le evvelce mevcut olan bir kanunun tadilini tazam-
mun ediyor. Yani müstahakini ricali ilmiyeye maaş 
tahsis eden bir kanunu tadil ediyor. Çünkü muvakkat 
değildir. Son fıkrası katidir. Bir kere daha beraber 
okuyalım. 

(Bunun haricinde hiçbir kimseye badema tertibi 
mezkûrden maaş tahsis olunamayacağı gibi bu tarih-

.ten sonra tekke ve zaviyeler mensuplarına da tahsis 
muamelesi yapılamaz.) Bir kere esas ve kaide itibariy
le bu doğru olmadığı gibi mahiyeti itibariyle de böyle 
bir madde yazacak kadar kıymeti haiz olmayan bir 
yekûndur. Bir kere müstaha'kini ricali ilmiyeye maaş 
tahsisi kimlere olabilir? Ricali ilmiyeden 65 yaşını ik
mal eden vaızlar olabilir. Çünkü vaizinden olanlar 
65 yaşını ikmal edince tekaüde sevk olunurlar. Halbu
ki o, vaizin zümresine ya 45 yaşında ya 50 yaşında 
girmiştir. Tekaütlüğünü de iktisap etmemiş oluyor. 
Onun için bu adama verilen bir dilim ekmek bilâha-
ra elinden alınmaktansa müstahakini ilmiye tertibin
den bir maaş tahsis olunuyor veyahut vaizinden her
hangi birisinin vefatı üzerine onun eytam ve eramili
ne müstaha'kini ricali ilmiye tertibinden maaş tahsis 
olunur. Binaenaleyh tahsis edilen maaş ya vaizin ey
tam ve eramiline veyahutta vaizinden olupta 65 yaşını 

ikmal edenlerin 65 yaşından sonra tekaüde sevk edi-
leceklerinedir. Bunun yekûnunu bilemiyorum. Çünkü 
elimde istatistik mevcut değildir. İhtimal ki bundan 
sonra tahsis edileceklerin yekûnu elliyi yüzü geçmez. 
Bu mahiyeti itibariyle böyle olmakla beraber, usul ve 
kaide itibariyle de Teşkilâtı Esasiye Kanununun 97 nci 
maddesine münafidir. Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
97 nci maddesi Muvazenel Umumiye Kanununun 
hükmü bir senedir diyor... 

Halbuki 13 ncü maddenin son fıkrası bunun hari
cinde. Badema ilâ nihaye bir kimseye tertibi mezkûr-
den başka maaş tahsis olunamayacağı gibi tekke ve 
zaviye mensuplarına da maaş tahsis olunamaz diyor; 
tekke ve zaviye mensupları şimdiye kadar yoktu, bu 
kanunun birinci fikrasiyle ithal ediliyor. Binaenaleyh 
esas ve kaide itibariyle, kezalik Teşkilâtı Esasiyenin 
97 nci maddesi itibariyle son fıkra kaideye muhalif 
olduğu gibi Teşkilâtı Esasiye Kanununun 103 ncü 
maddesiyle de tamamiyle kaideye muvafık değildir. 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun hiçbir maddesi; hiçbir 
bahane ile ihmal veya tatil olunamaz. Ve hiçbir ka
nun Teşkilâtı Esasiye Kanununa muhalif olamaz. Hal
buki son fıkra; muvakkat değil ve binaenaleyh daimî 
olan bir kanunu ortadan 'kaldırmış oluyor ki katiyet 
ifade ediyor. Vücühu adide ile bunun encümene gide
rek tekrar müzakere edilip ona göre tespit edilmesini 
teklif ediyorum. 

RAİF BEY (Erzurum) — Maddenin hiç yeri yok
tur. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Müsaade 
buyurulursa Encümen namına bu madde hakkındaki 
muhterem arkadaşımın bazı müşküllerine, bazı izaha
tımla belki cevap vermiş olacağım. 13 ncü madde Di
yanet İşleri Bütçesinden maaş alan müstahakini ilmi
yeye aittir. Müstahakini ilmiye diye eskiden miktarı 
muayyen, kadrosu muayyen birtakım zevat bulunduğu 
gibi, tekke ve zaviyelerin ilgası dolayıs'iyle müstahaki
ni ilmiye şeraitini haiz ve ellerinde hakkı müktesep
leri olan taamiye, ekmeklik, maaş gibi bazı tahsisat
ları bulunan zevatın bu hakkı müktesepten mahrum 
edilmemesi ve hiç olmazsa tekke ve zaviyelerin ilga
sından sonra bu hakkı mükteseplerinin ellerinden alın
maması için, bunların da evsafı ilmiyeyi haiz olmak 
şartiyle müstahakini ilmiye maaşına lâyık olmasını ve 
o tertipten maaş almasını kabul ediyoruz. Binaenaleyh 
arkadaşımızın buyurduğu gibi mesele tahdidi maiyet
te değildir. Bilâkis kısmen tevsii mahiyettedir. Tekke 
ve zaviyelerden müntakil bulunan ve evsafı ilmiyeyi 
haiz olanlara maaş vereceğimiz için bunun mütema-
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diyen devam etmesi zannederirnki Heyeti Âliyenizce 
şayanı tecviz değildir. Bu sene zarfında kimler müs
tahak ise tabi müracaat etmişlerdir. Müracaat edenle
rin tahsisi maaş muameleleri yapılsın. Artık tekke ve 
zaviye ilişiği gibi bir ilişik kalmasın diye maddeyi koy-
muşuzdur. Arkadaşımız diyorlarki müstahakini ilmi
yeden badema maaş tahsis edilmesi lâzım gelen vaiz
ler misillu zevat vardır, bunların çocukları vardır. 
Kendileri iktiyar olurlarsa bunlar nereden geçinsin
ler? Ekmek lokmasını bunlara kim versin? Vesaire... 
Arkadaşlar; vaizler kabul ettiğimiz son Tasfiye Ka-, 
nunu mucibince maaş almaktadırlar. Eğer bunlar kas-
tolunuyorsa bunların zaten iktiyar olanları diğer ah
kâma tabidir. Şayet bunlar kastolunmuyorsa bunların 
haricinde zaten vaiz yoktur. Bunların haricinde vaiz 
istihdam dlunmamaktadır. Teşkilâtı Esasiye Kanunu
nun 91 nci maddesi; Muvazene! Umumiye Kanunu
nun hükmü bir seneye maksurdur diyor. Evet bizde 
hükmü bir seneye maksur olan maddeyi koymuşuz-
dur. Bir seneye kadar tahsis olunmaz dersek bunu 
koymak hakkımızdır. Bir seneye kadar tahsis olun
maz dersek arkadaşımız bizden ister mi ki ikinci sene 
bir tahsis koyalım? Tabiatiyle bunu talep ötmez. Ba
dema tahsis olunmaz demek bir seneye kadar tahsis 
olunmaz demektir. Arkadaşımız ısrar ediyorsa «bade
ma» kelimesini kaldırırız, fakat o zaman ne olur? Bir 
seneye kadar tahsis olunmaz. Artık o muamele tasfiye 
olunmuş demektir. Bir seneden sonra tekrar, yeniden 
hüküm icra edilmeyecek ki. Arz ettim; bu madde
den maksadımız müstahakini ilmiyedir. Maksadımız 
bir tasfiyedir. Müstahakini ilmiye diye mevcut bir 
kadro vardır. O kadro dahilinde maaş alanlar, almak
tadırlar. Bir de yeniden tekke ve zaviyeden müntakil 
ricali ilmiyeden müstahak olanlara bir seneye ait 
tahsisatlarını verebilmek için buraya bir madde koy-
muşuzdur. Maksat budur efendim. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Eskişehir) — Efendim; 
karar verileceği vakit mesele iyi tavazzuh ederse ta
bii herkes kanaatini o suretle istimal eder. Vaizlerle 
dersiamları arkadaşımız Beyefendi birbirine karıştır
dılar. Burada Diyanet bütçesinde iki kısım maaş var
dır. Birisi dersiamlar maaşıdır ki onlar istanbul mü
derrisleridir. Bunlar kaydı hayat şartiyle maaş alır
lar. Bir kısım daha vardır ki vaizlerdir. En yukarı 
maaşları 600 kuruştan fazla değildir. Binaenaleyh der
siamlarla vaiz maaşlarını birbirine karıştırmamak lâ
zım gelir. Bendeniz de arz ettiğim yalnız vaizlerdir. 
Bunlar böyle müstahakini ricali ilmiye sırasına geçebi
lecek vaizlerdir. Eğer bu maddelerin ahkâmında ısrar 
öderlerse vaizler için de dersiamlar gibi (Kaydı hayat 

şartiyle) demek lâzımdır. 65 yaşa kadar 600 kuruş 
maaş verip de 65 yaşından sonra onu elinden almak 
bu milletin necabetine yakışmaz zannederim. Zaten 
adedi kaça baliğ olacaktır? Bundan sonra o sınıfa 
girecek kimse yoktur. Bu ise ya bir sene veya iki 
sene sürecektir. Yani bunları öyle bir dilim ekmeksiz 
sokak oftasına atmaya milletin necabeti müsaade et
mez. Binaenaleyh vaizlerle dersiamları birbirine karış-
tırmamalıdır. İkincisi deminden Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbata Muharriri Bey buyurdular ki bi
zim teklifimiz bu kanunun tadili mahiyetindedir, in
saflarına müracaat ederim; şu maddenin son fıkrası 
müstahakini ricali ilmiye kanununun tadili mahiye
tinde midir, değil midir? Tamamiyle ilgası mahiyetin
dedir. 

ŞAKlR BEY (Çatalca) — Öyle bir kanun yoktur. 

ABDULLAH AZMİ BEY (Devamla) — Vardır. 
Hatta müstahakini ilmiye ricalinin muhassasaıtlan 
ile diğer tahsisatlara, tabi değildir. Daha az görülü
yor. Vaizlerin tahsisatıma bile tabi değildir ve bun
lar için de kanun vardır. Binaenaleyh kanun var mı
dır, yok mudur? Maddeyi encümene alsınlar kendile
rinin insafına müracaat ediyorum. Bunda hiç kimse
nin bir menfaati yoktur, tabi söylenen sözler, müta
laa fisebilillahtır. Ben iddia ediyorum ki Teşkilatı 
Esasiye Kanunun 93 ncü maddesine münafidir. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
evvelâ müstahakini ilmiyeye maaş tahsisi hakkında 
bir kanun bilmiyoruz. Böyle bir kanun yoktur. Tet
kik ettik; vaktiyle İstanbul Meclisinde bu bütçeden 
maaş alan ve tekaüdıiyeye tabi olanlardan maada ba
zı muhtacini ilmiye vardır. Bunlar vaktiyle maaştan 
mahrum oldukları için kendilerine maaş itası hakkın
da bık fasıl ile 19 blin lira kadar bir tahsisat konul
muştur. O zamandan beri muhtacini ilmiye bu •tah
sisatı tecavüz etmemek üzere bütçeden maaş alırlar. 
Ve maaşları miktarı cüzidir. Arkadaşımızın dediği 
gibi 400 - 600 kuruş arasındadır. 400 kuruştan az 
maaş alanlar da vardır, Bilahara inhilâl vuku bul
dukça bu maaşlar kısmen tezyit edilerek 400 kuru
şa iblağ edilmiştir. Muhtacini ilmiye tertibinden ma
aş almakta bulunan ve İstanbul Meclisine ait olan bir 
tasfiye, zamanımıza kadar bunların gerek kendilerine 
ve gerekse eytamına. tahsis edilen maaşın bakiyesi 
olmak üzere devam edip gelmektedir. Arz ettim ki 
bunun kadrosu sabittir ve muayyendir. 

Badema tahsisi meselesine gelince: Eğer arkada
şımızın temas etiği vaizle hakikaten vaizlik vazifesi
ne devam ediyorlar, bütçeden maaş almıyorlarsa o 
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takdirde tahsise hacet vardır. Fakat afkadaşımız I 
iyice batırlarlarki medreselerin ilgasından sonra med- I 
reselerde, eskiden vaiz olupta vaizlik, maaşı alanla- I 
ra, da vaiz unvanını verdik. Ve bugün vaiz maaşını I 
almaktadırlar. Tekaüt olacakların tabi olacakları ah- I 
kâm muayyendir. Müstehakimi ilmiye diye mevcut I. 
bulunan sınıf, arz ettiğim kadroda, miktarı muayyen I 
olan sınıftır. Eğer müstahakini ilmiye namı altında I 
arkadaşımız başkaca kendisine maaş tahsis edilmesi I 
lâzım gelen bir sınıf, bir vazife tanıyorsa biz haki- I 

katen bunların hakkını ketmetmemek ve kendilerine I 
maaş tahsisi için lâzım gelen tahsisatı koymak için I 
Heyeti Âliyenize tekrar müracaat ederiz. Öyle bir I 
sınıfı tabiatiyle ilmiye sınıfiyle ayırmayıp muhtacine I 
verilmesini temin etmek istiyorsa, o, mevzudan ha- I 
riçtir. İlmiye sınıfının bugün şerait ve sahası muay- I 

yendir. Bunlardan elyevm kadroya tabi olanlar ma- I 
aşlarını almaktadırlar. Tekke ve zaviyelerden muti- I 
takil olanlar da şeraiti ıılmiyeyi haiz olmaik şartiyle I 
bu maaşa nail olacaklardır ve bunun da bir sene I 
zarfında tabiatiyle tahakkuk etmesi mümkün değil- I 

• dir. Bir seneden sonra tahsis muamelesine devam et- I 
mek faydalı değildir, (kâfi reye sesleri). I 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim; 
bir iki sual soracaktım. Aradığım cevaplar Remzi 
Beyefendinin söylediği sözler arasında kısmen mün- I 
demiçti. Fakat gördüm ki bu bahis üzerinde söyle
necek söz kalmıştır. Evvelen müstahakini ilmiye hak- I 
kında maaş tahsisi için hiç bir kanun olmadığı anla
şılıyor. Sonra tekke ve zaviyeler mensubini tabiri 
izahsız 'kalıyor. Bendeniz şöyle düşünüyorum: Tek
ke ve zaviyeler mensuhininden demekle her hangi I 
bir tekkeye her hangi bir sıfatla intisap eden her han- I 
gi bir a,dam eğer sıfatı ilmiyeyi haiz ise yani Diyanet I 
İşleri Riyasetince kendisinde bir sıfatı ilmiye bulu
nursa kendisine maaş tahsis edilecektir. Buradan böy- I 
le bir mana çıkar. Bendenizce (mensubini) tabiri tak- I 
yit edilmelidir. Gerçi Remzi Beyefendinin ifadeleri 
bir parça bu takyidatı zapta geçirmıiştr. Bir silsilena
me ile şeyh olmaya namzet olanlar olduğu anlaşılı
yor. Yoksa her hangi bir suretle bir tekkeye intisap 
etmiş olanlar, evsaf ve şeraiti ilmiyeyi hariz olsalar 
bile, bu madde mucibince maaş tahsisi talebinde bu
lunamazlar Asıl öğrenmek İstediğim nokta şurasıdır : 
Evsaf ve şeraiti ilmiyeden maksat nedir? Ne için bu 
kaydı koymuşlardır? Mutlaka Fatih veya şu bu med
reselerden icazetname almış olanlar mı maksuttur, 
istenilen kayıt bu mudur? Bendenizce meselâ Top-
kapı mevlevi hanesinde ruhunu tasfiye etmiş bir zat I 
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olabilir. Fakat icazetnamesi yoktur. Bugün maaş tah
sisine istihkakı vardır. Bunu, filan filan medreseden 
icazetname almamıştır diye hariç bırakmak zanne
derim, maddenin şeraitinden hariçtir. Yani (ilmiye) 
nin izahını istiyorum. Bunun mutlaka bir kanuna, bir 
talimatnameye istinat etmesini istiyorum. Doğrudan 
doğruya meselâ hidematı vataniyeden bir maaş al
mak için yedinci maddede demişizd'ir 'ki; bunun ha
ricinde bir maaş tahsisi bir kanuna müstenit olmak 
lâzımdır. O halde encümen bunun da böyle bir ka
nuna veya talimatnameye istinat etmesini ne için 
takyit etmemiştir? (Doğru sesleri). Bendeniz sununla 
hulâsa etmek istiyorum. Şeraiti ilmiyeden maksut ne
dir? Bu izah edilmelidir. Bu madde mucibince maaş 
tahsisi ya bir kanuna veya bir talimatnameye merbut 
olmalıdır. 

Ve (mensubininden) tabirinin de böyle mutlak 
olmadığı izah edilerek encümen tarafından sarih su
rette tespit olunmalıdır. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
görüyorum ki gerek Abdullah Azmi Beyefendi ve 
gerek ona cevaben Ahmet Remzi Beyefendi Muvaze
ne Encümıani namına verdiği cevaplarda ükisli de 'ruhu 
rroasaîıeye temas etmemişindir. Vaköiyfe Osmanlı Hü
kümeti zamanında epiyce eski zannederim. (1330) se
nesinden evvelki bütçede - iyi aklımda kalmamıştır. 
1326 da mı, 1327 de mi - bu müstahakini ilmiyeye 
maaş verebilmek için (19) bin lira para konmuştur. 
Muayyen bir kadro ile - müstahakini ilmiyeden bu 
maaşa müstahak olanlar kimlerdir diye bir cetvel 
vardır. Muayyen bir para 'konmuştur ve bu fasıldır 
- kli (19) bin lıira idi - bu para. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Şimdi seksen dört bin 
liradır. 

HASAN BEY (Devamla) — Ondan sonra kâğıt pa
ra ortaya çıktığı için o miktara baliğ olmuştur. Bu 
müstahakini ilmiyenin müstahakı maaş eytam ve era-
mili varsa onlara da verilirdi. Fakat bu on dokuz bin 
lira hiç bir zaman eksilmezdi. Ashalbı maaşdan kadro
ya dahil olanlar vefat ederek aradan çıksa bile ve 
müstahakı maaş eytam ve eramili olmasa bile o pa
ra hazinemande olmaz, düğer kadroda bakiye kalan
lara tevzi edilirdi. Müşterek bir sandık şeklinde idi. 
Şimdi Muvazene! Maliye Encümeni br sene müddetle 
bir kadro ile tahsisi maaş kaydiyle demek istiyor ki 
artık bu müşterek sandık değildir. Kadrodan her 
hangi biri ölür ve müstahakı maaş bir kimsesi kal
mazsa bu eskiden olduğu gibi diğerlerine tevzii olun
maz. Muayyen, ashabı maaş haline gelir. Ashabı ma-
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aşta her hangi biri ortadan kalkarsa, eceli mevudiy-
le darıahiirete irtihal ettikten sonra onun maaşı hazi-
nemande olur. Muvazenei Maliye Encümeninin koy
duğu kaydın manası budur. Bu kaydı orta yerden 
ikaldırsanız eski teamül devam eder, hazinemande 
olma,Z. Yekdiğerinin varisi imiş gibi diğer kadroda 
yaşayan diğerlerine daima tevzi olunur gider. Bütün 
meselenin ruhu bu faslı bu sınıfa mahsus müşterek 
bir sandık hallinde tutalım mı? Yoksa muayyen as
habı maaş haline getirelim mi? Bütün mesele budur. 
Muvazenei Maliye Encümeninin koyduğu bu kayıt, 
tevzi muamelesine nihayet veren bir kayıttır. Bunun 
potresıi bundan ibarettir. Ayrıca müstahakini ilmiye 
maaşı ha'kkında, .memurîn, hükkâm ve sairede olduğu 
gibi bir maaş kanunu namıiyle bir kanun yoktur, 
esas bunlara verilebilmek için bütçeye konmuş bir 
tahsisattan ibarettir. Kanun budur. Bu malumatımı 
arz etmek için söz aldım. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Hakkı 
Tarık Beyefendi «Bir kanun lâzımdır» buyurdular. 
Bir iki nokta daha mevzubajhis oldu. Müsaadenizle 
cevap vereyim efendim, esas itibariyle müstahakini 
ilmiye tertibinden maaş tahsisatına devam edilmiş
tir. Diyanet Işleti Riyasetince müstahini ilmiyeye 
ne yolda, maaş tahsis olunacağı ve evsaf ve şeraiti il
miyenin ne gibi evsaf olduğu tespit olunmuştur. An
cak tekke ve zaviyelerden münta'kil bulunanların esa
sen tekke ve zaviyelerden almakta oldukları tahsisat
ları vardır. 

Taamiiye, ekmeklik, etlik diye muhtelif isimlerle 
muhtelif tahsisat alırlardı. Şimdi bunların içinden bir 
kısmı 'bidematı bedeniye erbabıdır. Bunlara da had-
da kısmen tekkelerde taam iye, ekmeklik verilirdi. 
Tabiatiyle bjidema,tı bedeniye erbabının tekkeler lağ
vedildikten sonra işleri kalmamıştır. Ancak bunların 
içerisinde yine imamlar vardı. Tekkeler lâğvedilince 
ne diye tahsisat alsın. Alabilmek 'için müstahaıkinii 
ilmiye tahsisatını alsın diyoruz, ikindi bir nokta; ma
demki bunlara tahsisat •verme'k için kanun yoktur, 
kanun yapalım, Esas itibariyle bütçede faslına tah
sisat konduktan sonra, müstahakini ilmiye tertibinden 
ve emsali misillu maaş almaları mümkündür. Bunu 
Diyanet işleri Riyasetinin istediğine vermesi cihetine 
gelince: Zaten tahsisatları mahdut ve muayyendir. 
Tekke ve zaviyelerden müntakll bulunan ve evsafı 
ilmiyeyi haiz olan müstaiıikini ilmiyenin kadroları 
tespit edilmemiştir. Fakat talipler gelmiştir, istidalar 
vakli olmuştur. Onun dahi cetvelini gördük. Cetvel
deki esamiyi tetkik ettik. 

O esaminin içinde imam, vaiz gibi evsafı ilmiye
yi haiz olanların hesabı yapıldı. Ona göre tahsisat 
konuldu. Binaenaleyh Diyanet işleri Riyaseti istedi
ğine yapamaz. Gerek maddenin metninde «Evsafı 
ilmiyeyi haiz bulunan» diye mevcut olan kayıt dola-
y isiyle ve gerek tahsisatın miktarı muayyen olması 
dolay isiyle istediğine bunu. yapamaz. Sonra- bu iza
hattan da anlaşılıyor ki: Müstahakini ilmiye diye 
mevcut bazı tahsisatın bir sene zarfında tahsis edile
rek tasfiyeye tabi tutulması zaruridir. Çünkü gerek 
müstahakini ilmiyenin hangi muayyen sınıf olduğu 
malum olmamasından ve gerekse bunlara maaş tah
sisi için bazı kavak bulunmamasından dolayıdır ki; 
encümeniniz artık bu muameleyi bir tasfiyei kafiye
ye tabi tutmak ihtiyacını hissetmiştir. 

REİS — Takrirler var, okunaoakltır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen kabulünü tek

lif ederim 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Riyaseti Celıileye 
Serapa Teşkilatı Esasiye Kanununa muhalif 

surette vazedilen on üçüncü maddenin buradan tay-
yını teklif eylerim. 

Erzurum 
Raiif 

Riyaseti Cellileye 
On üçüncü maddenin berveçhiati tadilini teklif 

eylerim. 

Diyanet İşleri büıtçeslinin müstehakini ilmiye ter-
tibindeki tahsisat vaızlarından sinni tekaüde dahil 
olanlardan başkasına tahsis olunamaz. 

Konya 
Musa Kâzım 

RAİF BEY (Erzurum) — Efendim; şimdiye kadar 
vaki olan ifadelerden anlaşılıyor ki: Bu, ayrıca ka
nun vazına mütevakkıf bir meseledir. Nitekim bura
da irat edilen kelâmlardan bir çok noktaların gayrı 
vazıh bulunduğu anlaşılıyor, Binaenaleyh daimî bir 
kanun vazına muhtaç olan bir meseleya Muvazenei 
Umumiye Kanunu ile halletmek doğru değildir zan
nederim. Bu noktayı kimse müdafaa etmedi. Binaena
leyh bu maddenin burada vazı Teşkilâtı Esasiye Ka
nununa muhaliftir. Bu ayrıca bir karıunla vazedilecek 
meseledir. 

HASAN BEY (Trabzon) — O, bir iddiadır. İs
pat edilmesi lâzımdır. 
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RAİF BEY (Erzurum) — Hasan Beyefendi; ge
çen sene siz bu meseleyi bozdunuz. Teamül böyle ce
reyan edecek olursa ahkâm bozulacaktır ve bu dev
letin ahkâmını muhaliftir. 

HASAN BEY (Trabzon) — Muvazenei Umumiye 
Kanununda 1324 senesinden beri devam ediyor. 

MAZBATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ BEY 
(Gaziantep) — Efendim; bu madde Teşkilâtı Esasiye 
Kanununa katiyen muhalif değildir. Teşkilâtı Esasi
ye Kanununda Muvazenei Umumiye Kanununun bir 
sene için cari olacağı mevzubahistir. Muvazenei Umu
miye Kanunu bir sene için vazedilir. O kanun hükmü 
zaten fazla cari olmaz. Bu maddede bu kanun ile bir 
sene müddetle cari olur. Ondan sonra gerek bu mad
denin gerek diğer maddelerin ahkâmının devamını 
eğer Heyeti Celileniz arzu ederlerse gelecek senede 
böyle bir kayıt korsunuz. 

Muvazenei Umumiye Kanununun ahkâmı daime-

yi haiz olanlarının her sene devam etmesi için Muva

zenei Umumiye Kanununa tekrar bir hüküm konu

lur. Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile tearuz teşkil etmez. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Bu maddenin son fık
rasında (tekkeler) kaydı vardır. Asıl zihni karıştıran 
budur. Bu adamların tekkesi kapandı. Kendileri baş
ka işe geçtiler. Bunlara yemden maaş verilecektir di
ye bir kayıt olacak mıdır? Bu sene bitmiyor mu? 

ALt CENANİ BEY (Gaziantep) — Katidir efen
dim. Demin arkadaşım izah etti. Tekkeler mensubi-
ni. arasından imam gibi, hatip gibi, vaiz gibi bazı 
adamlar vardır. Bunlara maaş tahsisi için bütçenin 
vüsati nispetinde mevcut cetvel mucibince maaş tah
sis olunacaktır. Bundan sonra tahsis olunmasın de
niyor. (Gelecek sene artacak mı sesleri). Hayır, Art
mayacak. Maddedeki hüküm budur. Bundan sonra 
tahsis muamelesi yapılmayacaktır. 

EMİN BEY (Eskişehir) — Tekke meselesini so
ruyorum. Pek muhtaç olanlarına bir parça muavenet 
edeceğiz dedik. Şimdi anlaşıldığına göre tekkeden ay
rılanlardan bir kısmı da maaş alacaklar. Bundan son
ra teselsül etmeyeceğinin sarih olarak ifade edilmesi 
lâzımdır. 

REİS — Efendim, takrirleri okuyoruz : 

(Konya Mebusu Musa Kâzım Beyin takriri tekrar 
okundu) 

2. — EVRAKI VARİDE ((Devamı) 

Takrirler 
/. — Sinop ^Mebusu \Recep Zühtü Beyin, memuri

ni diniyenin kifayetlerinden tespitine ve icrayı sanat 
ve {ticaret edenleri hakkında hükümetin nazarı dikkati
ni celbine dair ıtakriri. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celi leye 
1. — Memurini diniyenin kifayetleri her birerle

rinin kendi arzu ve zevklerine göredir. Yeknesak de-
ğldir. Bir çokları bir şalvar üzerine bir askerî ceketi 
giyiyor, başınada bozuk bir sarık takıyor. Binaena

leyh yapılacak bir nizamname ile memurini diniye
nin kifayetlerinin ve kumaşlarının renklerinin tespiti. 

2. — Memurini diniyeden bir çokları yarım ya
malak kıyafeti diniyeleri til» bakkallık ve bu gibi bir 
çok suretlerle icrayı ticaret ve sanat ediyorlar ve bu 
itibarla da şeref ve itibarlarını ihlâl ediyorlar. Bu, iki 
madde hakkında hükümetin nazarı dikkatinin celbi 
için takririmin Başvekâleti Celileye havalesini rica 
ederim. 

Sinop 
Recep Zühtü 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD (Devam) 

A) VARİDAT BÜTÇESİ : 

Riyaseti Celileye 

Muvazenei Umumiye Kanunun 13 ncü madde 
sinin son fıkrası Teşkilâtı Esasiye Kanununun 97 nci ^ 
maddesine münafi görüldüğünden maddenin encü
mene iadesini teklif eylerim. 

Eskişehir Mebusu 
Abdullah Azmi 

REİS — Efendim, bir tay teklifi vardır. Evvelâ 
bunu reyinize arz edeceğim. Maddenin tayyını ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmemiştir. 

Abdullah Azrrti Beyin takriri maddenin Encüme
ne iadesi hakkındadır. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmamıştır. 
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Recep Zühtü Beyin takriri temenni mahiyetinde 
olduğundan Başvekâlete gönderiyoruz. 

Musa Kâzım Beyin takriri tadil mahiyetindedir. 
ALÎ CENANİ BEY (Gaziantep) — Bu takrir 

tahsisatın temadisini istilzam ediyor. Encümen buna 
muarızdır. 

REİS — Musa Kâzım Beyin tahririni nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum, Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el 'kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Onbirinci Madde — Diyanet İşleri Riyaseıtince 
tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir 
talimatnameye tevfikan 1927 senei maliyesi nihayeti
ne kadar cevamün hakikî ihtiyacına göre tasnifi ve 
zaman ve mekân itibariyle kabili cem olan vazifeler 
tevhit edilmek suretiyle işbu cevami hademesi kadro
larının tespiti mecburidir. 

Kadrolar haricinde kalacak vazifedarlar kemafis-
sabık hizmetlerine devam edecekler ise de inhilâl vu
ku buldukça ve muhassesatları tasarruf ve bu tasar
rufa kadro dahilindeki bademdi mevcude muhasse-
satının tedricen beş yüz kuruşa iblağı için karşılık it
tihaz olunur. 

Kadro dahilinde vuku bulacak münhalâta kadro 
haricinde kalmış vazifedarlar varken başkasının ta
yini caiz olmayıp bunlardan münasipleri naklen ta
yin ve kadro haricindeki vazife ve muhassasatları 
tasarruf edilir. Hizmeti muattal veya bilüzum hale 
gelen vazaif badema kimseye tevcih olunamaz. 

MUSA KÂZIM BEY (Konya) — Bu maddenin 
ruhunda muvazenei Maliye Encümenini pek de alâ
kadar ermeyen bir hususiyet vardır. Maddenin ruhu 
doğrudan doğruya cevâmi ve mesacüt 'hademesinin 
kadrolarının tespiti, vazaif ve hidemat erbabının 
mümkün olduğu kadar tevhit edilmek suretiyle 
maaşlarının kendilerimi idare edebilecek bir hale if
rağıdır. Muvazene Encümenini şöyle böyle bu kısım 
alâkadar edebilir ki: Bundan sonra bir de cövarniin 
ihtiyaca göre tasnifi filan diye bir şey var. Yani şu 
kısmın şu kadar camie ihtiyacı vardır, şu kısmı yıka
lım böylemi? 

MUHİTTİN NAMI BEY (Bitlis) — Tabii. 
MUSA KÂZİM BEY (Konya) — Tabiimi? en

cümenden soruyorum, zati devletiinizden sormuyo
rum. Şimdi muhatıbım encümendir. Cevamiin hakiki 
İhtiyaca göre takyidi encümeni alâkadar etmez. En
cümen neden bunu ilâveye lüzum görmüştür? Bunu 

soruyorum. Zati devletinizde buradan lüzum olma
dığını söylersiniz. 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
Diyanet İşleri Riyasetinden!, bütçelerinin tetkiki sı
rasında cevâmi, hademelerinin maaşları ve bu maaş
ları ihtiva eden kadroyu istedik ve bu kadroyu, -
arz ederim ki - üç seneden beri istemekteyiz, Üç se
neden beri maZbatalarımızda temenni ettiğimiz hal
de hademei hayrat kimlerdir, nekadar maaş alıyor
lar, yekûnJİeri nedir? Diye bunların tam olarak tes
piti mümkün olmadı. Sebebi; bunlar bir taraftan! 
mazbut ve muayyen kavaide tabi değillerdi. Diğer 
taraftan adetleri ve vazifeleri çok dağınıktı ve bu 
gün hakikaten bilüzum bazı vazaif de dahil oldu
ğu halde çok karışık bir halde idi. Misal olarak 
arZedeyim ki bu meyanda vazifesine lüzum kalma
yan... 

MUHİTTİN NAMİ BEY (Bitlis) — Me'keldir, 
m e'kel.. 

AHMET REMZİ BEY (devamla) — Bugün va
zifesine hakikaten lüzum kalmayan salâcılar, buhur
dana lar, fesbihciler, muvakkitler ve bunun gibi daha 
hatırıma gelmeyen ve esbabı mucibe mazbatamızda 
bir kaç senedenberi balhsötimiş olduğumuz bir çok 
vazaif erbabı vardır ve bunların maaşı yirmi beş 
kuruşa kadar iner, 25 kuruşa kadar Türkiye dahi
linde maaş tevzi etmek ve Türkleri bu kadar az bir 
meblağ ile işgal ederek onları hakiki istihsal saha
sından uzakta bulundurmak zannederim ki Meclisi 
Âlinizce şayanı tecviz görülmez. Düşündük; vazife
leri bugün icap eden, fayda 'bulunan kısımdan olan
ları maaşlarını artırmak cidden lâzımdır. Fakat 
adetleri bu kadar geniş sahada ve vazifeler itibariyle 
(bir çok müteferri, muhtelif vazaife inkisam etmiş 
olan bilumum vazife erbabının maaşatını artırmak, 
hem bütçeyi ağır bir külfete sokmak demektir, hem 
de bimana idi. Binaenaleyh hademeü hayratın esaslı 
bir tasfiyeye tabi tutulması ihtiyacı gözümüzün Önü
ne gelmiştir. Meselâ üç seneden beri yaptığımız te
menni neticesinde Diyanet İşleri Riyaseti tarafından 
bizzat bir teşebbüs yapılıpta ona göre tasfiye esasına 
girişilse idi zaten bu maddeye ihtiyaç kalmazdı. 
Mamafih Diyanet İşleri Riyaseti dahi kendiliğinden 
tasfiyeye teşebbüs edemezdi. Çünkü bazı hükümler 
vardırki kanun meselesidir. Bu sene Diyanet İşleri 
Riyasetinden sorduk. Tasfiye için bize Tevcihi cihat 
nizamnamesinin tadilâtı diye bir nizamname göster
diler. O nizamname bu esasları ihtiva etmek üzere 
daha çok müteferri mevadı havidir. Biz hem o ni-
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zaimnamenin hükmü bir an evvel tatbik olunabilsin, 
hem de biran evvel ol kimselere maaş veriyoruz ve 
verdiğimiz maaş inleye yarıyor? Bunları tayin edelim 
diye Muvazenei Umumiye Kanununa böyle bir 
madde kayduk. Esasen Muvazenei Umumiye Kanu
nu bu gibi mali nokatı nazardan, kadro maaşı ve 
tahsisatı itibariyle tamamiyle bu gibi me'salil derpiş 
etmekle mevzu haricine çıkmış olmamaktadır. Musa 
Kâzım Efendi Hazretleri buyurdulark'i maaş ve tah
sisat itibariyle Muvazenei Maliye Encümeni haklı
dır. 

Fakat camilerin tasfiyesi itibariyle ne cihetten 
bahsediyorlar? Kadro demek cami demektir. Cami
lerin adetleri, sınıfları, her camide kaç hademe istih
dam olunacaktır, bütün bunları tespit edebilmek için 
tasnif lâzım gelir. Esasen Tevcihi cihat nizamname
sinde dahi Diyanet İşleri Riyaseti bu ciheti nazarı 
itibara almış ve tasfiye mazbata diye eskiden beri 
düşünülmüş - zannedersem - merhum Hayri Efendi 
zamanından kalmış bir mazbata vardır. O mazbata 
dahi bu esasları derpiş etmektedir. Binaenaleyh Hay
ri Efendi zamanından kalmış olan ve o zamandan 
beri düşünülen tasfiyenin bugün Muvazenei Umumi
ye Kanuniyle biran evvel yapılması, biran evvel ha
demei hayratın adetleri tespit olunarak onlara lâyık 
olduğu maaşın verilebilmesi için encümeniniz bu ve
sile ile bu meseleye temas etmiştir ve bu vesile ile 
bu maddeyi koymuştur. 

Şayet bu hüküm kabul edilecek olursa hademei 
hayrat lâyık olduğu vazifelerde çalışacaktır. Memle
ketimizin camilerimizin, dinî vazaifİn hakikî ihtiya
cı ne ise ona göre hademei hayrat tavzif edilecek ve 
onlarda maaşlarını dolgun bir şekilde alacaklardır. 
25 kuruş malaş tevziatını temadi ettirmeyi zanneder
sem hiç bir aıkıl kabul etmez, 25 kuruş maaş alanla
rın maaşını 500 kuruş olarak tespit edersek bu, mil
yonlara bağlik olur. Binaenaleyh ne yapmak lâzım
dır? 25 kuruş maaş alanları tasfiye ederek maaşları
nın münhalât vuku buldukça berideki aslî Vazife er
babına, bugün vazifesinin temadisi lâzım gelen kim
selere ilâve edilmesi ve bu suretle tedricen bir tasfi
ye yaparak maaşatın haddi lâyıkına iblağı cihetini 
düşündük. Madde bu ndktai nazarı istihdaf etmek
tedir, camileri yıkalım diye bir hükmü ihtiva etme
mektedir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim; ma
lumdur ki Türkiye Cumhuriyeti din ile dünya esa
sını tefrik etmiştir. Binaenaleyh Diyanet İşlerine taal-
luik eden bütçenin umumî bütçe arasında yer bulma

sında mana yoktur. Bunu doğrudan doğruya cemaa
tı islâmiyeye terk etsek daha muvafık olmaz mı? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Bu hu
susta encümenin fikrini resen arz edecek mevkide de
ğilim. 

RASİH BEY (Antalya) — Efendim, camilerimiz-
deki vazaüf erbabının o vazifelere devam edebi'lmesi 
için ve o vazifelere ehil oillanları getirebilmemiz için 
Remzi Beyin buyurdukları gibi hakikaten onlara ida
re olunabilecekleri kadar maaş vermelidir. Binaena
leyh hem ehil olanları getirebilmek ve hem de onla
ra iyi bir maaş verebilmek İçin camilerimizi vüsat 
ve cemaatinin çokluğu itibariyle tasnif etmek varit
tir ve hakikaten lâzımdır. 

Yalnız bendenizin söz aldığım nokta şudur: Mad
dede bir fıkra vardır, zannederim encümen maruza
tımı nazarı kibara alır; Diyanet İşlerince tanzim ve 
icra Vekilleri Heyetince tasdik edilecek bir talimat
nameye tevfikan kaydı vardır. Talimatnameler, ma
lumu âliniz hükmü muhtevi olamıyor, ancak bir ka
nunun sureti tatbikini gösterir mevaddı havidir. Ta
limatnameye istinaden bu maddenin diğer ahkâmı, 
ki bazı hükümleri havidir, hallolunamaz. Onun için 
maddenin iptidasına «öKanunu mahsusuna tevfikan» 
fıkrasının ilâvesi muvafık olur zanmndeyim. 

Remzi Bey kanunu mahsusa biraz temayül etti. 
Tevcihi cihat nizamnamesi diye mevcut olan nizam
nameye de istinaden bu talimatname yapılamaz. Çün
kü mevcut nizamname doğrudan doğruya imparator
luk esasatı üzerinde yapılmış bir nizamnamedir. Ya
ni ehliyeti nazarı itibara almaz. Cihetleri tevcihte te
varüsü rtazarı itübare alır. Doğrudan doğruya padi
şahlık tevarüs esasına müstenit olduğu için bu ni
zamnamenin vaktiyle mevkii meriyete vazında teva
rüs esası üzerine yapılmasına sebep olmuştur ve eh
liyeti nazarı itibara almamıştır. Onun için bize Di
yanet İşleri Riyaseti şimdiye kadar bu nizamname
nin yerine kaim olacak kanunu getirmesi lâzımdır. 
Bütçesinin müzakeresinden evvel bu kanunun çıkma
sı 'lâzımdı. Hatta bu senede imkânı Vardır. Meclisten 
tatil edilmeden evvel getirip bir an evvel bu kanunu 
çıkartmalıdır. 

TAHSİN BEY (Aydın) — Arkadaşlar, Musa Kâ
zım Beyefendinin beyanata üzerine bazı ifadelerim 
vardır. Malumu âliniz İstanbul'da ve bazı büyük şe
hirlerde yanı başında muazzam, muhteşem bir cami' 
olduğu halde sokağın diğer tarafında da bir mescit 
vardır, fakat cemaatı yok, içinde namaz kılanı yok. 
Çünkü yanında muazzam bir cami vardır. Müezzin-
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leri, imamları vardır, vazife sahibidirler, maaşlarını 
muntazaman alırlar. Kimse onun içine girmez, fakat 
mevcuttur. Sonra bazı camilere tesadüf ederiz ki ez
cümle Beyoğlun'da tranvay caddesindeki Ağacamii-
nin etrafında dairen madar otdUer, barlar ve slalre-
4er olduğu halde onun içinde cemaat inamına bir 
kimse bulamazsınız. Yalnız bir müezzin vazifesini 
yapmış olmak için ezanını okur, gider. Halbuki bu 
kabilden olarak meselâ Soğukçeşme'de Alemdar cad
desindeki muazzam camiin yanı başındia, sokağın 
öbür tarafında minaresi eğritmiş sakafı çökmüş bir 
mescit vardır. 

Fakat onun müezzini, imamı kemakân vazifesini 
ifa ederler. Yanında muazzam bir cami varki oraya 
kimse gitmez. Maksadım; bir çok ahali, muhacirin 
Anadolu'ya geliyor," Türkiye'de iskân ediliyor, ora
larda da cemaat var, fakat cami yoktur. Hasbelza-
man o mevkilerde lüzumu kalmamış olan bu mescit
lerin müezzin ve imamlarını o karyelere nakledip 
aynı müesses niamma orada inşa edilse ve eski mes
citlerde lağvedilse münasip olmaz mı? Bendenize 'ka
lırsa bu tarz muvafıktır. Bu yıkık, eski mescitlere 
yanı başında muazzam camiler varken girmelk is
lâmlar için sindir. Bir camiin müdebdep, muazzam 
parlak olmasını arzu ederiz. Bu yıkık, şerefeleri kal
mamış mescitleri oralarda nazar boncuğu gibi tut
mak zannederim ki doğru olmaz. Onun için yeni te
şekkül eden kariye ve mahallelerden icap eden ma
hallere inşa edip eskilerini lağvetmek daha münasip
tir. Diyanet İşleri Riyasetinin bunun nazarı dikkate 
alması lâzımdır. 

eşhas ve zevata Cumhuriyetin Meclisin ruznamesinde 
yirmi beş kuruşluk hademe görmek ne kadar sindir. 
Buna me'kel deniyor, yirmi beş kuruş me'kel olmaz. 
Buna dilencilik diyelim, bu da olmaz, çünkü kuv
vetli, kudretli, bir adamı istihsalden mahrum etmiştir. 
(Ne diyelim sesleri) 

, Çok rica ederim, sabrınızı sui istimal etmeyece
ğim. Bir hakikat ifade edip neticeye geleceğim. De
mek ne kudretli bir teşkilât zamanında, teşkilâtı vasi 
olanlar muhallet bir eser gibi bir şey yapamamışlar
dır. Çünkü el dokanırsa günah olur demişler, ne 
mehip bir şey!... 

Şimdi bir arkadaş en müdellel, en makul esbab 
ile diyorki: Mabet bir sıfatı resmiyeyi haiz olma
lıdır. Yıkalım ve bu söz dünyayı yıkmış gibi bir 
hadise oluyor. 

Binaenaleyh bu mesele burada halledilecek bir 
mesele değildir. Ne el dokunulmak isteniyor ve ne 
de başka bir şey.. Hakikaten mesele efendiler; söy
lediği gibidir, eğer halletmek sadedinde olsaydık 
ben diyecektim ki yirmi beş kuruş maaş Cumhuriye
tin şaniyle kabili telif değildir. Bu gibi şeylerin an
cak ilmî bir heyet tarafından yapılır, tlmî bir heyet 
yıkabilir veya vazaifini tenkis edebilir. O ilmî heyet 
yapsın, yahut aksi takdirde o heyeti de kaldırmalı, 
dini dünya işlerinde tamamiyle aynmalıdır. Mesele 
budur. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — Mevzu
un nazaketini kutsiyetini takdir etmiyor değilim. 

Beyefendiler; ufak bir mukaddemeye müsaade 
buyurunuz. (Kısa olsun sesleri). Zaten uzun söyle
yecek kadar sermayeye malik değilim. Beyefendi
ler; son defa Mebus olduğum günlerde Bursa'da 
idim. Bursa'dan uzaklaşmak üzere de bulunduğum 
bir sırada Bursa'da mevcut cami ve mescitlerin muh
terem imam ve hatip efendileri bana gelmişlerdi. Mil
let Meclisine gidiyorsunuz, vekâleti âmmeyi haiz 
bulunuyorsunuz, bizim de halimizi düşününüz dedi
ler. Derdiniz nedir diye sordum. Hükümet bir 
mubaşırma, bir tahsildarına 3 5 - 4 0 - 5 0 lira kadar 
ayda aylık ve maaş veriyor, Ulucami gibi abidatı 
islamiyeden madut bulunan koca bir camiin o kutsî 
vazifesini ifa eden imamına, müezzinine, kayyumuna 
10 - 15 lira maaş veriyorsunuz. Bugüne kadar bu 
yaptığınız iş doğru ve mantık ile kabili telif midir? 
Diye sordular. Bendeniz o muhterem hatip ve imam 
efendilere sordum; Bursa şehrinin elyevm ihtiva et
tiği nüfusun miktarı nedir dedim? - Hatırımda kal
dı ise- evvelce 38 bin nüfusu vardı, şimdi her halde 
azalmış olacaktır dediler. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — Efendim, mevzuu-
muzun irae ettiği bir manzara var. Bu hakikati, ba
his bu vaziyete gelmişken söylemeyi tazyiki vizdan 
altında 'kendimi mecbur addettim. Bir iki kelimede 
ben ilâve etmek isterim. 

Bu bahis iki manzara irae ediyor. En yüksek 
mahalde bir antika eser önünde durulduğu zaman ona | 
iki nazarla bakılır. Birisi hürmetle ona el bile do- ] 
kundurmadan bakmaktır, eğer üzerinde sinek lev-
siyatı varsa bu eserden silinmesin mi? Birinci man
zara budur, bu fenadır. 

İkinci, şunu yerinden kaldıralım demektir. Bu 
manzara da fenadır. Ne sineklerin şaibesini izale 
edemiyecek bir cezrilik ister, ne de aman şunu şu
radan kaldıralım diyecek naif bir düşünce ister. İşte 
bu mevzubahsimizin manzarası iki cihetlidir. O da j 
bunlardır. Efendiler; burada hâlâ bahis olunuyor: 
Yirmi beş kuruşluk hademe vardır. Bu derdi geçiren | 
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Bursa'nın minberi mihrabı mevzu mamur mescidi 
ve camii kaçtır diye sordum 375 tir, dediler. Dedim 
ki; efendiler abidatı islamiyeden Yeşil, Ulu, Mura
diye, Hudâvendigâr Camileri beşer bin kişiden yirmi 
beş bin kişiyi beleğan mabelağ istiap eder ve mevkii 
itibariyle de muhitin halkını tamamen içine toplaya
bilir. Şu halde 375 camiin imam, hatip, müezzin 
kayyum efendilerin miktarı dörder kişiden ne eder? 
dedim, hesap yaptık (1 500) kişi ediyor deyelim de 
yirmi beşer liradan maaş verelim ne tutar? Bunun 
üzerine hesap ettik bir ayda 37 500 lira, senede 450 
bin) lira tuttu. Üç yüz yetmiş beş camiin, mescidin 
tamiratı, tenviratı, tefrişatı için de senede (100 bin) 
lira koyalım. (550 bin) lira eder. 

Bursa'nın sekiz tane kazası var. Altı yüz tanede 
köyü vardır dersek, sade yalnız Bursa'nın halkı müs-
lüman değil ya, köydeki camilerin imamlarını müez
zinlerini de iki misil olarak koyduk. Bir milyon iki 
yüz bin liraya bağli oldu. Döndüm sordum efen
diler: Bursa vilâyetinin bütçe ile tarholunan vergisi 
ne kadardır diye, aşağı yukarı hesap ettik. O da bir 
milyon lira kadar bir şey tuttu. Demek bütün hide-
mat ve devairi umumiyei devleti tatil etsek, bu hi-
dematı hayriyenin ifasiyle meşgul olan zevata ancak 
ve ancak yirmi beşer lira maaş vereceğiz. (Bravo 
sesleri). Müsaade buyurunuz efendiler dedim; siz 
eğer 375 camiin imam, müezzin ve kayyumunu yaşa
tacak kadar maaş tahsis olunacak ümidinde kalırsa
nız aldanırsınız. Çünkü imkân yoktur, dedim. 

Muhterem arkadaşımız mazbata muharriri Remzi 
Beyefendi bilmem hangi tarihte Hayri Efendi merhu
mun bir mazbatasından bahsettiler. O lâyiha ve 
kanunda dinin, salâhiyettar ulemanın noktai nazarı 
itibara alındı. Müstağnii anh olan camiler hakkında 
kanun yapıldıı mevki tatbike kondu. Yalnız kusur 
şurada ki bugüne kadar icra olunamadı. 

Müsaade buyurulurmu beyefendiler? Benim pek 
yakından alâkadar bulunduğum ve pek sevdiğim bir 
Kırkağaç kazası vardır. (Kavunu meşhurdur sesleri) 
Evet kavunun pek güzeldir efendiler. (Handeler) 

Eğer şimendüferlerle gelip geçerken dikkat bu
yurdu ise o kazada islâmiyetin ulviyetini ifade eden 
bir çok binaları camileri görmüş olacaksınız. Bunlar 
otuz iki tanedir. Beyefendiler iyi bilmiyorum, Kır
kağaç kasabasının kaç nüfusu vardır. Acaba Beye
fendiler? Böyle mecmuu» muhiti dört beş kilometre 
murabbaından ibaret olan Kırkağaç kazasının otuz 
iki camiini dört cami haline getirsek ve o camileri 
daha layıkiyle büyültsek, minarelerini dahi dinin kut
siyet ve ülviyetiyle mütenasiben yükseltsek, (hande-

• 1er) tefrişat ve tezyinatını o nisbette yapsak, 32 mi
nare yerine dört minare 32 cami yerine dört cami 
ikame etsek de, yoluyla imar ve tezyin ederek; ima
mına, müezzinine ve bütün hademesine layıkı derece
de maaş versek, onları cami civarındaki odalarında 
abdesti ile vazifesine amade bulundursak, aile maişeti 
endişesinden kurtara bilsek çok iyi olmaz mı? Ve 
meselâ; beş kişilik cemaatla nazam kıldıracağımız 
yerde beş bin kişiye kıldırabilmek faziletini versek 
ne kadar iyi olur. Efendiler; din diyorki; cemaata 
iştirak için, her adıma sevap yazılır. Ve hatta efendi
ler; Azamilere, İmamı Azam'a göre bir şehirde bir 
camiden gayri yerde cuma namazı kılınması caiz 
değildir, diyor. 

İLYAS SAMİ BEY (Muş) — O mesele tamam
dır. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Binaena
leyh efendiler; bugün cuma namazı yalnız bir camide 
ikame edilir diyor. Rica ederim böyledir efendiler, 
bugün istanbul'umuzun pek hürmetkarı bulunduğu
muz Edirne'mizin camilerini düşünün; efendiler bun
ların bir de cemaatini düşünün; şimdi Bursa o 375 
camiinin ümranını, tefrişatını Bursa evkafının bütün 
bir senelik varidatı umumiyesi olan 30 - 35 bin lira 
ile yapabilmek imkânı varmı dır? Zannederim ki, 
camilerimizde islâmiyetin beklediği nezafet ve tahar-
reti göremiyoruz. İmkânı yoktur Beyefendiler. Yine 
Hayri Efendi merhum zamanında o günün uleması 
salâhiyettar zevatı toplanarak kararlaştırdıkları ve 
tasdike iktiran eden bir kanun vardı. O kanunu 
tatbik ettirelim. Demek isterim ki Diyanet İşleri 
Riyasetine lâzım olan müzahareti yapalım, halkı 
tenvir ve irşat edelim. O kanunu layıkiyle icra et
tirirsek, camilerimizde cemaatimize de dinimize de 
hizmet etmiş oluruz. Bugünkü halin devamı bütün 
meabit ve mesacidin harabisini badi olacaktır. Efen
diler, benim hulâsaı malumatım budur, artık karar 
itası size aittir. O kanunun bütün şümuliyle tatbik 
imkânını arayalım ve tatbik edelim. Maruzatım 
bundan ibarettir. (Bravo sesleri). 

REİS — Madde hakkında başka bir takrir var
dır : 

Riyaseti Celileye 

On dördüncü maddenin başına (Kanunu mahsu
suna tevfikan) fıkrasının ilâvesini arz ve teklif eyle
rim efendim. 
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AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Kanunu 
mahsusuna tevfikan diye bir kayıt ilâvesini arkada
şımız teklif ediyor. Böyle kadroya müteallik cami
lerin ve cami hademelerinin kadrolarının tatbikine 
müteallik bir kanun yoktur. Esas itibariyle on dör
düncü madde ile teklif ettiğiniz husus, camilerin tas
nifi ve cami hademelerinin, kadrolarının tespitidir. 
Binaenaleyh diğer hükümler nizamnameye, talimat
nameye bırakılacaktır. Ayrıca «Kanunu mahsusuna 
tevfikan» kaydını koyarsak böyle bir kanunu mahsus 
olmadığı için müşkülât hadis olacaktır. Arkadaşımız 
buyurdular ki talimatname Diyanet İşleri Riyasetinin 
mu vaf fa katiyle olacak, talimatname bir kanunun 
tatbikini izah eder. 

Elde bir kanun vardır. Veyahut yoktur. Şimdi 
bir kanun olmadığına göre yeniden bir kanun tedvini 
ayrıca bu mevzumuzun haricindedir. Müstağniianh 
evkaf hakkında bir maddi kanuniye vardır, Müstağ
niianh evkaf hakkında nemuamele edileceğini o mad
de tasrih etmiştir. Fakat hademei hayratın kadroları 

• • • 

ve camilerin tasnifi hakkında bir kanun yoktur. Esa
sen bu mesele bir kanun mevzuu değildir. Esas bu 
hükmü bu madde temin ettikten sonra camileri tas
nif etmek, kadroları tetkik etmek talimatname mese
lesidir. 

REİS — Takriri reyinize arz ediyorum. Takriri 
nazarı dikkate alanlar (Takrir tekrar okunsun ses
leri). 

Rasih Bey, «Kanunu mahsusuna tevfikan» fık
rasının ilâvesini teklif ediyor. Binaenaleyh takriri 
nazarı dikkate alanlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmamış
tır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yarın saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 17,00 
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