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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müsakerat; saat: 1,30 

REİS — Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi 
KÂTİPLER : Süleyman Sırrı Bey (Yozgad), Halil Ibriham Bey (Antalya) 

REtS — Ekseriyet hâsıl oldu. Celseyi açı
yorum. Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyefendi
nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu, istan
bul memurini maaşatı hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin tesrii müzakeresine dair Maliye Ve
kâleti tezkeresiyle istanbul'daki Heyeti Mebu-
seden mevrut telgraf okunarak inahakimi fev
kalâde lâyihai kanuniyesinin hitamından sonra 
müzakeresi karargir oldu. Encümen intîhaba-
tma dair tezkereler okundu. Saruhan Mebusu 
Avni Beyin, Sabık Halife Vahideddin Efendi
nin emval ve emlâkine dair teklifi kanunisi 
Lâyiha Encümenine havale edildi. Konya Me
busu Abdülhalim Çelebi Efendinin, Nafıa Ve
kâletinden olan istizahını geri aldığı Makamı 
Riyasetten tebliğ edilmesi üzerine mezkûr isti
zah Erzurum Mebusu Salih Efendi tarafından 
deruhde olundu. Mahafeîmi fevkalâde Kanunu
nun heyeti umumiyesinin reddi hakkındaki tak
rir ikinci defa tâyini esami ile reye vaz'olunarak 
9 müstenkif, 51 redde karşı 94 reyle kabul edil
diğinden mezkûr lâyihai kanuniye reddolundu. 

Bilâhare memaliki müstahlâsaya istiklâl muha-
kimi gönderilip gönderilmemesine dair müzakere 
cereyan ederek kâfi görüldükten sonra Kastamo
nu Mebusu Abdülkadir Kemali Beyin takririnin 
istiklâl mahkemeleri gönderilmesine ve adedinin 
üç olmasına dair kısımları kabul olundu ve mm-
takalarının tâyini ciheti Heyeti Vekileye bıra
kıldı ve takririn heyeti umttmiyesd tâyini esami 
ile reye vaz'edildi ve ârâda nisabı ekseriyet mev-
endolmadığından Çarşamba günü içtima olajMaak 
üzere Celseye nihayet verildi. 

Birinci Reisvekili Kâtip 
Hüseyin Avni Süleyman 

Kâtîbi muvakkat 
Halil îbrahim 

2. — SUALLER 

1. — Karahisarı Şarki Mebusu Mustafa Be
yin, ecvibei meşruai muknianm mufassalan der-
meyan edilmesine dair sual takriri Şer'iye Ve
kâletine tevdi olunmuştur. 

REÎS — Zaptı sabık hakkında söz istiyen var 
mı? 

YASlN B. (Gazianteb) — Zaptı sabıkın so-
aunda takririn heyeti umumiyesi reye vaz'edil
di deniyor. Takririn mevzuu başkadır. Tak-
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$r4n bâzı aksamı reyi işaw ile feabule iktiran I 
etti. Bir de mıntaka meselesi vardı. Halbuki 
y ^ R a heyeti umamiyesinden başka meseleler 
de vardır. takr i r in heyeti »mumiyesinin reye 
koşması ©aiz değildir. I 

RElS — Efendim, takrir reye konurken ben 
de takririn heyeti umumiyesini değil, üç noktayı 
ihtira ettiğini izah ettim. Birincisi İstiklâl man- I 
kemeleri izamı, rkmeisi adedi, üçüncüsü mm-
taka tâyini ki bu k-smı geri aldılar. Diğer iki 
fıkraya ait müzakere esasen bu vadide cereyan 
etmiştir. Esbabı mucibede mezkûrdur. Binaen
aleyh bu şekilde tashihini Yasin Bey teklif buyu
ruyor. I 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Takrir kabul edilmiş ise esbabı mucîbesi de ka
bul edilmiş demektir. 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Heyeti Aliyenin 
nazarı dikkatini eelbederim. Takririn esbabı mu-
cibesi Fevkalâde Heyetten bahsediyor. Biz istik
lâl mahkemesi mi, yoksa fevkalâde heyet mi ka
bul ediyoruz? Yani, malî, idari, kazai salâhiyeti 
fevkalâdeyi haiz bir heyet mi yapıyoruz, yoksa 
istiklâl mahkemesi mi yapıyoruz? ikinci defa 
reye vaz'edilmeden mesele tavzih edilmelidir. 
Neye rey verdiğimizi bileMm. 

YASIN B. (Gaızianteb) — Karışık bir mese
le karşısında kalıyoruz. Şimdi ortayerde Meclisi 
Âlinin reyi işarı ile kabul ettiği ve ekseriyete ik
tiran eden mesele istiklâl mahkemesinin, adedi 
üç olması ve mıntaka meselesidir. Takririn ne 
esbabı muoibesi ve ne de diğer bir şey mevzuuba-
his değildir, o yolda tashih edilsin. 

•DUŞSUN B. (Çorum) — öönderileeek &ç 
istiklâl mahkemelinin memaliki müstahlasaya 
aidolduğu zabıtta tasrih edilmiyor. Olabilir ki, 
Heyeti Vekile başka vilâyetlere gönderir. Bu üç 
mahkemenin mıntakası vilâyatı müstahlasadır. 
O suretle tasrih edilsin. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Takririn esbabı 
mueibesine göre Meclisi Âlinin teşriî, icrad, kazai 
salâhiyetini nezedip gidecek arkadaşlara veriyo
ruz. Bendeniz bu esbabı muoibenin kabul edilme
diği taraftarıyım. Ve bu yolda takrir de vermi
şim. Esbabı mucibeyi okursanız anlarsınız. i 

REİS — Zatiâlinizin takriri yoktur. i 
SALlH Ef. (Erzurum) — Takrire hacet yok- | 

•Jur. Cevap veriyorum. j 
RElS — Bendeniz üç noktai nazarı izah et-
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tim. Heyeti Umumiye de bu üç noktai nazarı, 
nazarı dikkate alarak karaa* verdi. 

1) istiklâl mahkemesi gönderilmesi, (2). üç 
tane gönderilmesi, (3) mıntaka tâyini. Üçüncü 
cihet reddolundu ve Heyeti Vekileye bırakıldı. 
Zannederim teklif de bundan başka bir şey de
ğildir. lifiaâkere de yoktur. Bu şekilde tashih 
zatiâlinkce de muvafıktır değil mi efendim? 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— öyle reye konuldu. 

REİS — Efendim, arkadaşlarımız zaptın bu 
suretle tashihini teklif ediyorlar. Bu .şekilde tas
hihini, daha doğrusu tasrihini kabul edenler lüt
fen el kaidırsm. Tasrihan kabul edilmiştir. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1, — İstanbul'a ithal edüecek unlarla hubu
battan ahnacak Gümrük Resmi hakkında, İstan
bul mülhakatında tahakkuk ettirilmiş olan Mü
sakkafat, Temettü ve Temaşa vergilerine dair, 
İstanbul'da ilga edilen devair memurlarına me
zuniyet maaşı tahsis edilmesine dair, İstanbul 
teşkilâtı hâzırası için 3 milyon Ura avans itasına 
dair kanun lâyihaları ve Kavanini Maliye ve Mu-
vazenei Maliye encümenleri mazbataları (1) 

MALİYE VEKÎLl HASAN FEHMl B. 
(Gümüşane) — Reis Bey! Tensip buyurursanız 
evrakı varideyi ikimi celseye bırakalım, istan
bul avansının müzakeresine geçelim. (Muvafık 
sesleri) Bir an evvel şunu çıkaralım. 

REÎS — Efendim, Maliye Vekili Bey esasen 
ruznameye alınmış olan bir meselenin evrakı va
rideye takdimen müzâkeresini teklif ediyorlar. 
Evrakı varideden mukaddem istanbul avansının 
müzakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. 

istizah da vardır. Nafıa Vekili Bey cevap ve
recek. (Sonra sesleri) (Avansı müzakere edelim 
sesleri) 

REÎS — Efendim, söz alan arkadaşlarımız 
Mazhar Müfid Bey. 

MAZHAR MÜFİD (Hakkâri) — Encümen 
namına söyliyeceğim. 

REÎS — Arkadaşlarımız leh ve aleyhinde 
tasnif arzu ederlerse yapalım. 

fit) î4 mumem&t mtatbm zaptm sonuna mer
buttur. 
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MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — is

tanbul maaşat ve masarifatı için Heyeti Ve-
kileco tanzim edilen iki kanun lâyihası Heyeti 
Aliyeniz tarafından encümene tevdi edilmiş- ; 

tir. Encümen tetkikatını icra VQ neticei tetki- | 
katını bir kanunla Heyeti Aliyenizin pişgâhı j 
tetkikma bugün arz ediyor. Hükümet bu ! 
iki kanunun birincisinde elyevm İstanbul vi- I 
lâyeti teşkilâtı hâzırasiyle vekâletlere mer
but bulunan bütün devairdeki memurin kad
rolarının tesbiti zamana muhtacolduğundan kad-
orları tesbit edilmeden eski maaşları her ne 
ise onlar için Kânunuevvel nihayetine kadar 
üç milyon avans talebediyor. Encümeniniz Hü
kümetin şu maddei kanuniyesinde şayanı ta
dil olarak şunları görmüştür. Gerçi bir teşki
lâtın kadrosu ve maaşatı tesbit edilmeden, an
laşılmadan muayyen olmadan para vermek usu
le mugayir ise de fakat kadrosunun, ınakadirin 
tesbiti de zamana muhtacolacağmdan ve halbuki 
İstanbul memurlarının maişet noktai nazarın
dan büyük bir tazyik altında oldukları cüm
lece malûm olduğundan bu kadroların tesbit 
ve tetkikine kadar tadilen tanzim edilen lâyihai 
kanuniyemizde gösterilen miktara nazaran en
cümen avansı kabul etmeye karar vermiştir. 
Lâyihai kanuniyede Hükümet diyor ki, bütçe
leri tetkik ve tesbit edilinceye kadar maaş ve 
masarifatı, mevcut bütçeleri mebaliği üzerinden 
verelim. Bittabi encümen buna taraftar olamı
yor. Çünkü malûmuâlinizdir ki, biz 16 Mart 
1336 dan sonra İstanbul'da ne bir Hükümet 
tanıdık ve ne de muamelesini tanıyoruz. Ne de 
mukavelâtı ve ne de verdiği imtiyazatı tanıfız. 

NEBİL E t (Karahisarı Sahib) — Avans 
Kanununun yedinci maddesiyle tanıyorsunuz 
ama : 

MAZHAE MÜFÎD B. (Devamla) — Bey
efendi ifademde bir noksan görürseniz sonra 
söylersiniz. Bilmiyor musunuz ki, hangi mad
delere muhalifim. Fakat Mazbata Muharriri 
sıfatiyle söylemeye mecburum. 16 Mart 1336 
tarihinden beri İstanbul'da bir Hükümet ta-
nımıvoruz. Bütçesini de tanımamak tabiîdir. 
Hükümet tanımayız, bütçeyi tanırız olamaz. Yi
ne ikinci bir kanun lâyihasında 11 Teşrinisani 
1338 tarihli 136 ncı İçtimain 6 ncı Celsesinde bi
zim kabul ettiğimiz ve Hükümetin beyanname 
tarzında neşrettiği tebligatı mucibince açık- | 
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ta kalacak memurlara mezuniyet usulü kabul 
buyuruluyor ve mezun memur addolunuyordu. 
Fakat mezun addedilecek memurların maaşları
nın sureti tevzii hakkında o kararda bir tafsilât 
ve izahat yoktu. Ve yine o kararda mütekaidin 
eytam ve eramilden bahsedildiği halde mâzul 
•memurine kanunen verilmesi lâzımgelen mâzu-
liyet maaşları hakkında bir sarahat yoktu. Mec
lisin kararma iktiran ettiği veçhile mezun tanı
dığımız memurlara ne vereceğiz. Maaşatın tev
zii ne suretle olacaktır. Bir de mâzul memurlar 
hakkında bahsolunmadığmdan onlara da ne su
retle maaş verilecektir? suallerini halletmek 
üzere şu kanunu yapıyoruz. Heyeti Vekilenin 
gösterdiği çare mezun olan memurlara maaşı 
asli ve nıuhassasatının nısfım vermek, mukadde
ma İstanbul Hükümeti zâilesinin mecburi me
zuniyet diye şimdiye kadar dünyada görülme
miş bir u'cube olarak verdiği maaşlar vardır, 
maaşı asliyi tamam, muhassasatı nısıf veriyordu. 

Halbuki Heyeti Vekile maaşı asli ile muhas-
sasatmın nısfını veriyor. Ve fakat fevkalâde mu-
hassasatından kat'edilen yüzde yirmileri zam
mettikten sonra mecmuunun nısfını veriyor. Ke-
zalik Hükümeti zâilenin bu baptaki bütçesinde 
muayyen tesbit edilmiş olan mebaliğ üzerinden 
tesviyesini talebediyor. Mâzulin için de diyor ki, 
Hükümeti zârlece tahsis edilmiş olan mâzuliyet 
maaşlarını vereceğiz. Bittabi haklıdır. Encümen 
diyor k i ; Hükümeti zâilenin bütçesi yoktur. Hü
kümeti zâilenin 16 Marttan sonra tâyin ettiği 
maaşatı tanıyanlayız. Çünkü kanunumuz mev
cuttur. Encümen diyor ki, alelusul vilâyatı müs-
tahlâsada olduğu gibi Hükümet kadrolarını tes
bit eder. Teşkilâtını icra eder. Makadiri tesbit 
eder. Encümene gelir. Encümen füsul ve mevad-
dı tesbit eder. Ondan sonra maaşat verilir. Fa
kat demin de arz ettiğim veçhile; bu muame- | 
lenin icrası zamana muhtacolduğundan yalnız 
bir defaya mahsus olmak üzere ve o da Teşrini
evvel, Eylül gibi Hükümeti zâileye aidolan ay
lar değil, İstanbul idaresinin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hükümetine intikal tarihinden 
itibaren, yani Teşrinisaniden itibaren nısıf maaşı 
bir defaya mahsus olmak üzere kadroları tet
kik etmeksizin vermeyi zaruri gibi görmüştür. 

Mâzuliyet maaşına gelince, encümeniniz mâ
zuliyet maaşı tahsisi hususunda 16 Mart 1336 
tarihinden sonra, yani İstanbul Hükümetini ta
nımadığımızdan itibaren bu hükümetin menıu* 
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rin maaşatma yaptığı zamaimi, terakki ve sai-
reyi tanımamak tabiî bulunduğundan mâzuli-
yet maaşı tahsisinde bir memurun 16 Mart 1336 
tarihindeki maaşı ne ise onu esas ittihaz edi
yor. Çünkü 16 Mart .1336 tarihinde bir memur 
bin kuruş alırken tanımadığımız Ferid Hükü
meti tarafından belki o adam sekiz bin kuruş 
maaşa geçmiştir. Bittabi Ferid Paşa Hükümeti 
tarafından yapılan zamaim nazarı itibara alm-
mıyarak mutlaka 16 Mart 1336 tarihindeki me
murin maaş a tını mâzuliyet maaşı tahsisinde 
esas ittihaz ediyorum (Doğru, sesleri) Ve yine 
diyoruz ki, vilâyatı müstahlasa gibi Hükünret 
bize kadro teklif eder ve encümen de Heyeti 
Celilenizin verdiği -salâhiyet üzerine kadroları 
tesbit eder. Şimdi biz yarım maaşı kabul edi
yoruz. 

Hükümet kadroları tesbit edecek. Bu zik
rettiğimiz usul dairesinde kadrolar tesbit edil
dikten sonra encümene gidecek, encümen bu 
kadrolar üzerinde işliyecek, tesbit edecek, bu, 
zamana muhtaçtır ve memurini de böyle kad
rolar tesbit edilecektir diye daha aylarca bek
lettirmek doğru olamıyacağı gibi encümeniniz 
ikinci bir emrivaki karşısında kalarak bugün
kü nısıf maaş gibi bir nısıf maaş daha verme
ye mecbur olmaması için biz düşündük ve de
dik ki ; encümen intihabedeceği arkadaşlara 
Maliye Vekili Bey de bir memur terfii: etsin, 
gitsinler, Hükümetin vereceği kadroları ve mas
raf makadirini mahallinde tetkik etsinler. Buna 
ne lüzum var? Hükümet kadrolarını burada tes
bit eder diyebilirsiniz. Fakat şunu arz edeyim 
M; birtakım hususat daha vardır ki, biz değil, 
hattâ Hükümet ' gönderdiği memurlarla işin 
içinden çıkaımıyacaık zannediyoruz. Meselâ Muh
terem Maarif Vekili Safa Beyefendi Maarif 
kadrosunun dört milyon lira olduğundan bahis 
buyurdular ve üç aylığının bir milyon şu ka
dar bin lira olduğundan bahis buyurdular. Ken
dilerinin Anadolu bütçesi sekiz yüz bin liradır. 

Üç ay için bir milyon şu kadar lira diye yal
nız masarif bütçesini söylediler. Bunun amik 
bir tetkikata ihtiyacı vardır. Bu tetkikatı icra 
etmek için bu masarif atın hangisi lâzımdır, 
hangisi değildir. Gösterilen teşklât işle müte
nasip midir, değil midir? Bunları tetkik için 
ben encümenden iki kişi istiyorum. Bunlar git
sin de kadroları mahallinde tetkik etsinler. Me
selâ efendiler, "farz ediniz ki, elimize bir bütçe 
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geldi. Gitmiyelim istanbul'a, burada tetkik ede
lim. Fakat Hükümet şu kadar Polise lüzum 
fardır diyor, âlâ, bu miktara elyevm devairde 
istihdam olunan polis dâhil değildir. Tabiî 
İstanbul teşkilâtı, Anadolu'da en yüksek teşki
lâtı olan İzmir Vilâyetine de benzemiyecektir. 
Elbette ondan fazla bir teşkilâta muhtaçtır. Ş in
di encümeniniz burada bunları nasıl anlayıp da 
tesbit etsin? Polis devairi mütaaddit devaire tak
sim edilmiş mütaaddit muavinler, müiaadd.t 
polisler var, bunlara lüzum var mı? yok mu? Ta
biî bunlar için bir çare vardır. Encümen ya-
Heyeti Vekilenin getirdiği kadroyu ve verdiği 
izahatı aynen kabul mecburiyetindedir veya de
ğildir. Aynen kabul mecburiyetinde değilse 
tetkikatını nereden yapacak? Çünkü bildiğimiz bir 
çok şeyler var. Bakınız meselâ Maliye Vekili bâ
zı maaşatı vermeyiniz diye emir vermiş, bir de 
Anadolu'da şimdiye kadar olmıyan birtakım 
maaşat vardır. Harem, muhtacin, müvâsât, mağ
durun siyasiye, çıraklık, hidematı vataniye, 
ecanib... Burada böyle şey yok. Bunları burada 
nasıl anlıyacağız? Bunun için encümeniniz hem 
İstanbul memurlarını tul müddet açıkta bırakıp 
da, kadrolar tesbit edilinceye kadar, ikinci bir 
emrivaki ile para vermemek ve hem seri muamele 
yapmak için bu ciheti muvafık gördü. İsterse
niz gönderirsiniz. İsterseniz göndermezsiniz. 

Sonra efendiler diğer bir maddemizde di
yoruz ki; 16 Mart 1336 tarihinden sonra İstan
bul idarei zâilesince maaşata vâki olan zamaim 
ve her türlü tahavvülât bizim için muteber değil
dir. Mütekaidine gelince, mütekaidini kabul edi
yoruz. Çünkü İstanbul Tekaüt Kanunu lehimize 
zuhur ettiği için onu aynen kabul ediyoruz. Is-

I tanbul memurlarından altmış yaşını ikmal eden
leri ve müddeti hizmeti yirmi beş seneyi tecavüz 

! edenleri mensub olduğu vekâlet tekaüde sevk 
i edebilir, diyoruz. 
I 

i Encümeniniz varidat için de bir madde ilâ-
j ve etmiştir. Çünkü Hükümetin teklifinde böyle 

bir şey yoktur. Büyük Millet Meclisinin varidat 
hakkında tanzim ettiği kavanin 1 Mart 1339 ta
rihinden itibaren tatbik edilsin dedik. Malûmu 

! ihsanınız Emlâk ve Arazi Vergisi vardır. Bugün 
j bu husustaki Kanunumuzu tatbik edelim dersek 
ı bunun tahakkuku aylara mütevakkıftır. Bunun 
f imkânı yoktur. Bu tahakkuk edinceye kadar 
ı senebaşı gelecek. Onun için aynen kabule meç-
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bur oluyoruz. Binaenaleyh bizim vergiye vari
data aidolan kanunlar 1339 Martından başlasın. 
O'vaikte kadar 1333 senesi Küsüm ve Harçlar, 
vergi ve tekâlifin kâffesi 1338 Şubait gayesine 
'kadar tahakkuk ve nispetleri dairesinde tah
sil ve eiıbayete devam edilsin. Malûmu ihsanı
nız bizim 28 Temmuz 1336 tarihinde RüsuımaJta 
beş misil zam hakkında bir Kanunumuz var. 
Ve bir de ahiren Ün misline iblâğı hakkında 
bir Kanunumuz vardır. On misline iblâğı hak
kındaki Kanunun bir maddesinde der ki, işbu 
kanun her -mahalde tarihi neşrinden itibaren bir 
ay sonra meriyülierudır. Binaenaleyh tsitanfouP-
da tarihi neşrinden bir ay sonra taftbik edil
mesi iktiza eder. Fakat İstanbul'daki ımaişeıt 
zorluğunu nazarı itibara aldığıımız için 28 Tem
muz 1336 tarihli Kanun mucibince beş misil 
zammı kaibul ediyoruz. Fakat burada bir istis
na yapıyoruz. O istisna da, lütfen tashihinizi ri
ca ederim, efendim, sekizinci maddenin nihaye-
tindedir. 

«28 Temmuz 1336 tarihli Kanun mucibince 
resim ahiz ve muamele ifa ve fakat yalnız onlar
dan tarife! asliye üzerinden. Resim istifa edilir.» 
Yalnız onu beş misle tâbi tutmuyoruz. Çünkü 
yüz kilodan doksan beş kuruş kadar bir fark ya
pıyor. Ve malûmu ihsanımzdır ki, İstanbul'da bu 
kanunun ilk tatbikinde ekmek meselesinde ne 
gibi buhran husule geldiği cümlemizöe malûm
dur. Onun için bu 28 Temmuz 1336 tarihini 
kabul ediyoruz. Ve fakat yalnız İstanbul'un 
maişeti noktai nazarından onu tarifei asliyeye 
tâbi tutuyoruz. 

HACI ŞÜKÜ B. (Diyarbekir) — Beyefen
di iki sual soracağım zatıâlinizden. Şürefa, 
sâdât ınaaşatiyle rüesayı ruhaniye maaşatı ve 
sonra Hazinei Hassa, bunlara maaş verilecek mi
dir? Ve bunlara maaş verilirse bilâhata Hilâ
fet etrafında maskaralıklar olmıyaeak mıdır! 
Ferid Hükümeti esnasında İstanbul kadrosu 
gayrimüslimlerle dolmuş ve bize devredilmiştir. ; 
Hıyanet etmifi memurlara da bu meyanda maaş 
verilecek midir? J 

MAZHAP. MÜFİD B. (Hakkâri) — Ger- j 
çi mebusun mebusa sual sorması oair değilse i 
d^. I 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hayır : 
encümen namına söylediğiniz için söylüyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) - • Bana 
sual sorması ne olacak? Bana ademütimat mı 
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verecek? Ondan Heyeti Vekile korksun efen
dini. Hacı Şükrü Bey maruzatımı öyle zanne
diyorum ki, tamamen dinlememiştir. Zira ben
deniz burada Hükümetin teklifi veçhile kadro
ları görmeden, tesbit etmeden, parasını tâyin 
etmeden encümen maaş vermeyi kabul ede
mez diye bağırdım. Faakt bu muamelenin tes
bit ve icrası zamanlara mütevakkıftır. Bu müd
det zarfında maişet noktai nazarından zaten 
sıkıntıda bulunan memurini daha fazla ve bü-

,tün bütün tazyik etmemek için ve bir defaya 
mahsus olmak üzere nısıf maaş verelim dedik 
ve bu noktai nazarımız üçüncü maddede mü-
sarrahtır. 

BMlN B. (Ergani) — Kırk para vermeyiz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) —O 
başka. Vermezseniz üç ay daha maaş alamaz
lar, biz teklifimizi arz ediyoruz. Biz şi«ıdilik 
bir defaya mahsus olmak üzere bir nısıf maaş 
vermeyi kabul ediyoruz ve çünkü kadroların 
tanzimi zamana mütevakkıftır. Burada bir me
sele daha var. Heyeti Âüyenize arz edeyim, İs
tanbul idaresinde elyevm buradan tâyin edil
miş memurlar var, onlara da bir maaş mı ve
relim, nısıf maaş mı verelim; ve açıkta kalanlara 
ne verelim? Bu hususatı Heyeti Aliyeniz tâyin 
edecektir. Demek oluyor ki, biz, nısıf maaşı 
bir defaya mahsus olmak üzere veriyoruz. Fil
vaki bu memurin içinde fenası da vardır. Evet 
onu ben de tasdik ediyorum. Lâkin bunların 
iyisini fenasını bugün veyahut boş on gün içerisin
de tefrik etmek imkânı yoktur. Onun içindir ki, 
ehveni şerreyn ihtiyar olunur kaidesine tebaan 
ve fenalar yanında iyilerin de yanmaması için 
ve bir defaya mahsus olmak üzere bir nısıf maaş 
verilsin dedik. Hacı Şükrü Beyefendinin buyur
dukları gibi bendeniz de arz ettim ve dedim ki, 
harem, müvâsât, mağdurini siyasiye, çıraklık, 
rüesayı ruhaniye, ejeanip, vazife, hidematı va
taniye- gibi maaşıatm şimdiden verilmemesi için 
Maliye Vekâleti zaten emir vermiştir. 

İkincisi : Harekâtı Milliyeye mugayir bulu
nanlar... Beyefendi esbabı mueibeyi okurlarsa 
orada göreceklerdir, bunun için de pek açık 
söylüyoruz ve diyoruz ki, kadim bir zihniyetle, 
yani tâbiri âmiyaniyesince her şekli Hükümette 
kedi gibi dört ayak üzerine düşenler vardır. İs
tanbul'dan lâğvettiğimiz devairden; bu gibi me
murin ne yapar yapar, görürsünüz yine Istan-
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bul kadrosuna, - bizim İstanbul kadrosuna - ken
disini sokmaya çalışır. Binaenaleyh bunların 
içerisinde yanlız Harekâtı Milliyeye yabancı 
olarak kalmış değil - Hacı Şükrü Beyin fikrini 
aynen söylüyorum - buna razı idik; bilâkis Ha
rekâtı Milliyeye aleyhtar olmuşlar da vardır ve 
Harekâtı Milliyeye aleyhtar olmak ve perverdei 
husumet etmekle beraber, her devrin, her za
manın ieabatma göre tevfikı hareketle basiret-
kârane davrananlar ve işin içine girenler de var
dır. 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Ona siyaset 
derler. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Binaen
aleyh Hacı Şükrü Beyin sualleri cidden mühim
dir. Biz diyoruz ki; Hükümet, kadrolarını 
bitirsin) memurlarını ayırsın; bunların hangi
sine mezun diyecek^ hangisini tekaüt edecek, ve 
hangisini tekaüde sevk eyliyecek ise bu meseleye 
ancak kadroların tetkikmdan sonra nihayet ve
rilebilir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Beyefen
di, ben söylediğinizi anladım. Fakat siz benim 
suallerime cevap vermediniz. Ben anladım, siz 
anlatamadınız. 

Zatiâliniz muvakkaten bir para veriyorsunuz, 
bunu neden veriyorsunuz? Bütün memleket yan
dığı halde o biçarelerin muavenetine şitabedil-
miyor da neden İstanbul'daki hainlere maaş ve
riliyor? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Reis Bey hain 
tâbiri doğru değildir. Hacı Şükrü Bey ifadele
rini tasrih etsinler rica ederim. 

REİS — Hacı Şükrü Beyin maksadı hiyanet 
edenlerdir efendim. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Artık imaret yok, 
yağma yok. Ben burada çalışayım, oslar orada 
yesinler, bu olamaz, herkes sâyinin semeresini 
yiyeeektir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Mazhar Beyefen
di, encümen, memaliki müstahlasadan İzmir, 
Bursa ve havalisindeki kadrolarla hiçbir alâka 
göstermediği halde nasıl oluyor da yalnız İstan
bul kadrosiyle meşgul oluyor? Buna da lütfen 
cevap verir misiniz? 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Cevabı 
pek basittir. Ben de beyefendiden soruyorum 
ki; onlar Avans Kanuniyle neden vaktiyle alâ
kadar olmadılar da şimdi alâkalanıyorlar? İzmir, 
Bursa, Trakya, Edirne kadrolarını da encümeni-
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niz gördü. Fakat o kadrolar da şimdiye kadar 
üç senedir, Anadolu'da tatbik olunan kadrolar
dan pek farklı değil, halbuki İstanbul böyle de
ğildir. Ne İzmir'e benziyor, ne de Bursa'ya ben
ziyor. Meselâ İzmir'de lüzum olsa olsa devairi 
maliyeyi tevsi edersiniz. Beş misli, altı misli 
yapabilirsiniz. Fakat İstanbul'da kaç misli tev
si edeceksiniz? Bilmiyoruz ki! 

SALİH E l (Erzurum) — İstanbul 'uda bir 
vilâyete kalbettiniz. 

I MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — İstan
bul da bir vilâyet ama, İzmir'e benzemez. 

I * LÛTFİ B. (Malatya) — İstanbul'dan gelen 
kadroların burada tetkik ve tadili kabil değil mi
dir? İstanbul'a bir heyet göndermeye ne ihtiyaç 

i var? 
' MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — İstan

bul'a ıbir heyet gönderirsiniz, göndermezseniz; 
bu sizin bileceğiniz ıbiır iştir. Fakat, 'biz hakikati 
arz ediyoruz. 

j FERİD B. (Çorum) — Bu mesaüle Hükümet 
cevap verir. Encümene ait değildir. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Malûmu 
ihsanınızı kadrolar encümene tevdi olununca, en
cümen ne yapar? Vefcild aidini çağırır. Bilfarz 
bir tstan'bul kadrosu geldi. Vekili çağırdık de
dik 'ki : Ne istiyorsun? Bir milyon ilki yüz ıbin 
lira. Peki kadro nedir? Bu suali sorduğumuz 

| zaman kadro nedir? O da bilmez. Biz de bilme
yiz. Bu o kadar muazzam bir iştir ki... 

tstanfbul için bir milyon iki yüz 'bin lira is-
1 tenHea 'bir dairenin 'bura •bütçesi meselâ sekiz 

yüz bin liradır. Binaenaleyh bu kadroların bu
rada tetkiki imkân haricindedir. Bu kadar bir 
masraf haMkaten lâzım mı, 'değil mi? Bunu gi-

: dip de tetkik etmeli. Heyeti Aliyeniz dersiniz 
ki, encümenden bir heyet gitmesin. Ona da bir 
diyeceğimiz yoktur. O takdirde encümeniniz iki 
şelkil karşısında kalıyor. Birisi Hükümetin tek
lifini 'aynen kabul etmek - çünkü işin aslını 
o da Ibilmez 'ben de bilmem - Veyahut reddetmek, 
(bu <&& <olmaz ve onun içindir 'ki biz İstanbul'a 
gidip kadnolaırı orada tetfkilk etmek mecburiye-
ıtini hissetmişizdir. Umumi 'bütçeler Meclise gel
diği zaman encümene 'gönderildikten sonra, en
cümen ıher vekâlet için Ibir arkadaş tefrik eder. 
•Jktfâsat Vekâleti için Ibir, Müdafaai Milliye Ve
kâletti için; diğer vekâletler için birer arkadaş 
ayrılır. O arkadaşlar 'hisselerine düşen vekâlet-
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lerdn bütçelerini alır gider ve vekâlette tetki-
katını yapar, raporlarını yazar ve encümende 
mevkii müzakereye koyarlar. Encümende de 
müzakere ederiz. Fakat îstanıbul için bu şekli 
tetkika imkân yoktur. îstanıbul için muazzam bir 
teşkilât... Yani demek isterim ki, bizim Anadolu 
bütçesine muadil 'bir bütçe isteniyor. Bu işin 
içinden nasıl çıkılır? 

REİS — Efendim Muvazene! Maliye Encü
meni, maksadını tavzih etti. Hükümetin teklifi 
encümence karini 'kabul değildir, aralarında ih
tilâf var. Bu hususu da evvelâ Maliye Vekili Bey
den dinliyeceğiz. Buyurun. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümet idaresine intikal ettiğini mütaakıp; Mec
lîsi Âlinin kararına müsteniden bir beyanname 
neşredildi. Malûmu âlileri bu beyannamede de
nildi ki, İstanbul Hükümeti memurini merkezi-
yesi mezun addiyle kendilerine nısıf maaş veri
lecektir, yolunda bir ifadede bulunuldu. 

Diğer taraftan İstanbul vilâyetine ait fakat 
Ankara, Kastamonu, Konya ve İzmir gibi vi
lâyetlerle kabili kıyas olmıyacak derecede bâzı 
teşkilâtın devamı icab©diyor ve faaliyeti ica-
beyliyen müessesatı ilmiye, mektepler, hastane
ler, hapsanei umumi ve saire bulunuyordu. De
mek ki, İstanbul'da iki kısım memurin vardır: 
Birisi mülga idarei merkeziye memurudur ki, 
bugün açıktadırlar. İkincisi: İstanbul vilâyeti 
ve mülhakatı ile evvelce İstanbul idarei 
merkeziyesi tarafından idare olunduğu hal
de bugün îstanbul vilâyeti tarafından ida
re ve muamelâtına nezaret edilen müossesatı 
âliye memurin ve müstahdemini ki, bunlar da 
vazife başındadırlar. Muvazenei Maliye Encü
meni Mazbata Muharriri Beyefendinin izah bu
yurdukları gibi; bunların kadrolarını buraya 
oelbedip tetkik eyliyereık maaşlarının miktarını 
tesbit etmek ve mevcut müessasatın tevsii ve
ya tenkisi hakkında katı kararlar ittihaz cyli-
yebilmek tabiî bir zamana mütevakkıftır. Kad
rolar celbedilm ektedir. Ve bir krsmı mühimmi I 
Ankara'ya vürudetmiştir, diğer bir kısmı da 
henüz gelmemiştir. Hepsi geldiğinde her vekâ
let kendisine aidolan kadroları tetkik ve Mec
lisi Âlinize sevk edecektir. Meclisi Âli bu kad
roları bittabi Muvazenei Maliye Encümeninde 
tetkik ettirecek, kadroların Muvazenei Maliye 
Encümeninde tetkiki esnasında kadrolar bura-
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da mı tetkik edilsin, İstanbul'da mı tetkik olun
sun meselesi bendenizce Meclisin idarei dâhili
yesine ait mesaildendir. Meclis Heyeti Vekile-
den gelen kadroyu Ankara'da tetkik ettirir, en
cümenden İstanbul'a bir komisyon göndererek 
orada tetkik ettirir.. Bu Meclisi Âlinin verece
ği karara tâbidir. Çünkü gidecek heyet, doğru
dan doğruya teşriî kısmını tahlil edeceğim di
yor, maddesinde. Onun için bu husus Vekâlet
leri alâkadar etmez. Meclisi Âli isterse burada 
tetkik ettirir, isterse orada tetkik ettirir. Mu
vazenei Maliye Encüımeniyle aramızda telif 
edemediği/miz Mr noktayı arz edeceğimi. Bu da 
kadrolar tetkik edilinceye kadar İstanbul me
murinine bir defaya mahsus olmak üzere veri
lecek maaşın miktarına aittir. Muvazenei Ma
liye Encümeni vilâyet memurininden veyahut 
mektep muallimininden olsun, yani fiilen vazi
fede müstahdem olsun veya mülga devair me
murininden bulunsun bunlara bir nısıf maaş 
verilmesi esasını kabul ediyor. Halbuki efen
diler, bir nısıf maaşla bu iş olmaz. Bu iş bir 
tam maaş verilmelue olur. Zaten mezun me
murlara nısıf maaş verilmesi tensibedilmiştir. 
Binaenaleyh mülga idarei merkeziye memurla
rına nısıf fakat, fiilen vazife ifa edenlere tam 
maaş vermek lâzımdır Ve fiilen vaziÜe ifa eden 
memurlara, biz kadroyu tetkik edeceğiz, memur
ların adedi çok mudur, az mıdır? Bunu anlaya
cağız diye nısıf maaş veremeyiz, bunları nısıf 
maaşla çalıştıramayız. 

NECİB B. (Mardin) — Nasıl olur kadrolar 
yapılmadan? 

MALÎYE VEKÎLl HASAN PEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim mademki, bugün kadroyu 
bir anda * tetkik edip çıkarmak imkân yoktur 
ve memur da vazifesini ifa etmiştir ve o para
ya kesbi istihkak eylemiştir. Maaşının verilme
si lâzımdır. Fakat ne olabilir? Maaşlar üze
rinde büyük bir fark görülse ilerde kadroyu 
tesbit ederken şimdi meselâ beş bin kuruş ve
rilmekte iken tesbit neticesinde dört bin kuruş 
verilmesi lâzımgelirse o fark avans suretiyle 
âtiyen istihkakından mahsubedilebilir, yani bu 
cihet olabilir. Fakat onla»a da mülga daire me
murları misillû nısıf maaş vereceğiz dersek, 
lâvedilen daire memuılariyle ipka edilen yer
lerde çalıştırılan memurlar arasında bir fark 
kalmaz efendiler. 
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SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Oturanlarla 

çalışanlar ayrılsın. 
MALÎYE VEKİLÎ HASAN FETIMl B. — 

istanbul'da mecburi mezuniyet usulü tatbik edil
mezden evvel devairi merkeziye ve muhassasatı 
zatiye de dâhil olmak üzere bir aylık maaş 
1 milyon 400 bin lira idi. Mecburî mezuniyet 
esası tatbik edildikten sonra - ki bu iki ay ev
vel tatbik edilmiştir - ne miktara tenezzül et
tiğini bilemiyorum. Binaen alevli, rakam söyli-
yemem. Fakat bugün idarei merkeziye memur
larına nısıf maaş ve tahsisat verileceğine göre 
vilâyet memurunun maaşı idarei *• merkeziye 
memurunun nısıf maaşı, mektepler ve sair müs
tahdemin maaşı - rakamı katiyetle ifade etmi
yorum. Çünkü muhaberat neticesinde tahminî 
oıarak arz ediyorum. Kadrolar henüz daha 
gelmemiştir ki, katî rakam ifade edeyim - do
kuz yuz bin lira ile maaşıatm tesviye edilece
ğine kanaat hâsıl oldu. istanbul'un masrafını 
kendi varidatiyle temin etmek fikrindeyiz. 
Zaten Heyeti Vekilece do teklif edilen lâyiha 
ile do şimdilik Islar.bul masarifini varidatiyle 
kapatmak kaydı da ilâve edilmiştir. Fakat bu 
k^yıt bir hâtıra kabîlindendir. Bugün istanbul 
varidatından cihayet edilmiş bir milyon iki 
yüz bin lira vardır. Bu para sarfı icabeden bir 
paradi:'. 

NEClB B. (Mardin) — Efendim bu bir ay
lık para mıdır? Yoksa evvelce mevcudolan para 
mıdır? 

MALÎYE VEKÎLl HASAN FEHMİ B. 
—• Efendim, müessesatı idareyi biz devraldığı
mın zaman sandık mevcutlarının mazbataları 
gelmiştir. Bu mevcut arağı - yukarı yüz bin 
liraya tecavüz etmiyor. Bütün müessesatta mev-
cu'tu:'. Fakat arkadaşlardan bâzı zevatın en
cümen mazbata muharririne vâki olan sualle
rini, bendeniz daha ziyado maddelere ve mad
delerin tahliline mütaallik mesailden gördüm. 
Her maddenin müzakeresinde ayrı ayrı izahat 
arz edeceğim : Birinci defa avans kabul buyu-
ruluyoı*, ikinci olmak üzere de mülga idarei 
merkeziye memurlarına nısıf, müstahdem me
murlarına tam olmak üzere derhal maaş ita
sına müsaado buyuruluyor, bunu tevzi ederiz. 
Zaten o zamana kadar kadrolar da tamam olur. 
Encümen de tetkikatım ikmal etmin bulunur. 
Fakat bu encümeninin tetkikatım, yani kadro 
tetkikatım burada veya istanbul'da yapma-
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sı -• tekrar ediyorum - Meclisin idarei dâhiliye
si ndendir. Çünkü Meclisi Âlice nasıl arzu bu-
yurulursa, neye karar verilirse öyle yapılır. 
Encümen kadroların tatbikatına geçecek değil
dir ve vazifesi kadroları tetkik etmekten iba
rettir. Bunun için de bu cihet hakkında sözüm 
yoktrn. 

NECÎB B. (Mardin) — Kadrolarda damatlar 
da dâhil midir? 

MALÎYE VEKÎLl HASAN FEHMÎ B. — 
Efendim malûmuâliniz avansın tevziinde ve şim
di 'birinci derecede avansa müsaade 'buyurduğu* 
mız takdirde Maliye Vekâletinin nazarı dikkate 
bacağı bâzı esasat vardır. Meselâ Teşkilâtı Esa* 
^Ve Kanunu mucibince yeri olmıyan Meclisi 
Ayan bittabi bizim esasatımızla kalbilitelif ol
madığı için bütçemizde Ayan maaşının yeri yok
tur. Tekaüt muamelelerini yaptırır, hukuku 
müktesetbelerinden müstefidolurlar. 

Yine erereık Ankara'daıki mahalkim ve gerek 
diğer mahakimi milliye tarafından <hivaneti va-
i'-rinive ile mahkûm edilenlere pek taıbiî olarak 
ntz Du avanstan bir şev veremleyiz ve yine Maz-
rıar Bev ıbir suale cevaben 'buvurdular ki, Ma-
ırve Ve'kili bâzı te'VıVatta "bulundu. Henüz pa
tanın tpsv*'vpsi hakkında Malive Vekili Meclisi 
Ainmzden bir mezuniyet almadı ki, tebligatta 
'öiııunsun. Fakat benden «ordular. Kadrolara şu 
ve su losu-niara itihal edelim mi? dive. Hayır 
teşKilatımız mueiıbînee bunların şimdilik kadro-
MUI'ZH mnaH lâV'mo'eTmez ded'm. istanbul'dan 
gönderilen bir kadro müs^ed d esidir, yoksa kad
roların ha.kik1"^ burada vekâletlerde vapılacak, 
'TPt'kikı de encümende ve Meclisi Alide yapıla-

MITVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFlD B. 
(Hakkâri) — Encümenlere emir verdiğinizden 

batsettiniz. 
MALÎYE VEKÎLl HASAN FEHMÎ E. — 

Evot, Teşkilâtı Esasiyeve tevafuk etmiyen teş
kilâtların kadrolara ithal edilmemesini yazdım 
ve mesele de budur, bunu söyledim. (Bu da bir 
emirdir, sesleri) Bunu bendeniz şahsi mütalâam 
olmak üzere sövledim. Bundan sonrasını arz edi
yorum. Zannedersem Meclisi Âliniz de bunu tas-
vibedecektir. Mesellâ Büyük Millet Meclisinin 

I meşruiveti hilâfına fetva verenlere, hukuku mük-
| tesebeleri olsa bile, mezuniyet maaşı verebilir 
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miyiz? (Hayır «adaüarı) Sonra efendim, Anzavur 
ve saire gibi memlekete fiilen silâh istimal eden
ler var. Bittabi bunların telkaüldiyeleri veyahut 
maaşları olsa îbile teıtfkik, tahlil etmek zarureti 
vardır. 

NECİB B. (Mardin) — Milel'i gayrimüsli-
meden memur olanlara? 

MALİYE VB&tlaî HASAN FEHMÎ B. (De
vamla) — Efendim, 'bunlardan zaten şimdilik 
memur olarak kimse yoktur, AçıMa bulunanla
rın mezuniyet veyahut tekaüdiye muamelelerini 
yapıp yapmamak da bir meselei hukukiye ve bir 
meselei kanuniyedir. Bunları Meclisi Âlide kad
roların tetkiki neticesinde alacağı şekle göre tes-
bit ederiz. 

NEClB B. (Mardin;) — Yani bu avanstan 
bunlara verilecek mi, verilmiyecek mi? Bunu 
anlamak lâzımdır. Bu, tetkik edilmelidir. 

MALİYE VEKÎ-LÎ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Hulâsa bendenızce maddelere ge
çersek ve her maddeyi kendi müzakeresinde tah
lil edersek zannederim, meseleyi daha suhulet
le halletmiş oluruz. Şimdilik heyeti umumiyesi 
hakkında başka bir şey söylemiyeceğim. Madde
lerin müzakeresine geçelim. 

YASİN B; (Gazianteb) — Efendim, Vekil 
Bey buyuruyorlar ki, «kadroların burada veya 
İstanbul'da tetkiki meselesi Meclisin umuru dâ-
hiliyesindendir.» Bendeniz diyorum ki, bu tef
rik meselesinde her Vekâletten ziyade Maliye 
Vekâleti malî noktai nazarından daha ziyade 
alâkadardır. Maliye Vekilinin burada veya ora
da tetkiki hakkındaki mütalâası nedir? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B, 
(Devamla) — Efendim, madde matbu şekilde 
kalsaydi Malice Vekilinin mütalâası sorulabilir
di. Fakat encümea maddeyi ahire» tadil etti, 
Gelecek kadroları lüzumunda mahallinde tetkik 
edeceğiz. Maliye Vekâleti Meclisi Âlinize kadro
ların tetkikini teklif ediyor. Yine tekrar ediyo
rum. Meclisi Âli bu kadroları kendisi tetkik 
eder veya encümene tetkik ettirir. İcabında git, 
orada tetkik et der. Bu Meclisi Âliye aittir. Biz
ce bu bir mesele değildir. Çünkü şekli teklif bir 
kadroyu tetkik meselesidir. Şekli teklif, bir kad
royu tetkikten ibaret olunca, burada tetkik edi
len, orada tetkik edilir, buna biz de taraftarız. 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) — Malumuali-
leridir ki, Ayan âzalığı mülgadır ve onların 
hukuk ve vazaifini Meclisi Âli deruhde etmiştir. 
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Bunların sıfatlarını şimdiye kadar İstanbul Hü
kümeti tanımış ve yakın zamana kadar maaşla
rını tediye etmiştir. 

Arz edebiliyor muyum beyefendi? Binaen
aleyh bunları Meclisi Âlinin tarihi küşadı olan 
23 Nisandan itibaren mi mülga addedeceğiz? 
Böyle olduğu takdirde şimdiye kadar verilen 
maaşların istirdadı icabeder. Yoksa Saltanatı 
Milliyemizin ilânı tarihinden mi itibar edeceğiz? 
O takdirde o zamana kadar maaşlarının tediyesi 
lâzımdır. Yoksa bu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren mi tediye edeceğiz? Ma'lûmuâliniz bu 
lâyihada bu cihet meskût kalmıştır. Bu ciheti de 
tenvir buyurunuz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
'— Efendim, 16 Mart 1336 dan 5 Teşrinisani 133S 

tarihine kadar İstanbul'da İraclei Milliyenin 
tekrar tesisi tarihine kadar geçen müddet 
zarfında İstanbul'da ifa edilen muamelâtı unıu-
miyenin tesiri kanuni ve hukukisini zannedi
yorum Avans Kanuniyle mevzuubahsetmiyeceğiz. 
Bunda yalnız Ayan meselesi mevzuubahis de
ğildir. Bunda namütenahi mesai! vardır. Bu
nu ayrıca bu gibi mesailin tasviyesine esas ol
mak üzere yapacağımız bir lâyiha ile görü
şürüz. Burada, o devreye ait hiçbir cevabım 
yoktur. Yalnız İdarei Milliyenin İstanbul'da 
tesssüs ettiği günden itibaren - zaten bizim 
nazarımızda yok olduğuna göre - bittabi onla
rın da bir hukuku müktesebesini tanımış ol
mayız. 

HAKKI HAMİ B. (Sino.b) — Şu halde 
Heyeti Vekileden çok rica ediyorum, bu Ayan 
meselesi hakkında ayrıca bir teklifi kanuni 
yapsınlar, ya tanıyoruz, ya tanımıyoruz. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Tasfiye, 
tasfiye, Devlet tasfiyesi lâzımdır. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Efendim, 
lâyihai kanuniyenin sekizinci maddeisııde va
ridat hakkında neşredilmiş olan kavanin bir 
Mart tarihinden itibaren... 

REİS — Maddelere dair söz vermedim. 
YUSUF ZİYA B. (Devamla). — Müsaade 

buyurun Beyefendi! Bu maddenin nihayetin
de ise gümrüklerde 28 Temmuz tarihli Kanun 
mucibince rüsum ahiz ve istifa olunacaktır 
deniyor. Buna nazaran İstanbul'da bugün de 
Gümrük îlesmi mevcut tarifeye ve kanunda 
muayyen olan rüsuma göre istifa edilmektedir, 
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Halbuki aldığım habere göre Anadolu sahilin
de de aynı suretle Gümrük Resmi almıyor. 
Şu halde hem İstanbul'da Gümrük almıyor. Hem 
Anadolu sahilinde Gümrük almıyor. İstanbul'u 
mülhakatımızdan addedersek, hem orada, hem 
burada alınmak, - bu bir devletin arazisinde 
iki yerde Gümrük almak caiz olmadığına na
zaran - bu husustaki mütalâanız nedir? 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Hep sö
zümüz vardır. 

Buna dair olanları maddelerlerde söyliyece-
ğiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Arzu ederseniz cevabını şimdi veririm. Arzu 
ederseniz maddelerde... (Maddelerde sadaları.) 

Yusuf Ziya Beye bunun cevabını yalnız 
bir kelimeyle veriyorum. İstanbul'da İngiliz 
işgali askerîsi mevcuttur. Tahlilini maddelerde 
yapalım. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Öteden beri 
Muvazenei Umumiyeden maaş ve tahsisat alan 
Hanedanı Âli Osman bu Avans Kanunu mu
cibince yine alacaklar mıdır? 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Anlıyamadım, lütfen tekrar eder misiniz? 

ALİ RIZA B. (Devamla) — öteden beri 
Hazineden maaş alan Hanedanı ÂL>. Osman 
hakkında bu Avans Kanunu mucibince ne su
retle tahsisat vereceksiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Efendim, bunun takdiri Meclisi Âliye ait
tir. Maİûmuâliniz Makamı Hilâfete yirmi bin 
lira tahsisatı asliye veriliyordu. Tahsisatı mun-
zammasi başkadır. Tahsisatı asliye olmak üzere 
yirmi bin lira vaz 'edildi. Meclisi Âli bu nokta 
üzerinde fikrini izhar eder. Hanedandan di
ğer azaya gelince doğrudan doğruya karar 
ittihazı yine Meclisi Âliye aittir. 

•' ALİ RIZA B. (istanbul) — Şimdi tabiatiy-
le bunlar halihazırda paraya muhtaçtırlar. 
Bunlara para vermek lâzım gelirse neye istina-
dedeeeksiniz? Istinadedeceğiniz esas nedir? 

"MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
- - Henüz kabul edilmiş Avans Kanunu yok
tur. Bu kabul edildikten sonra Meclisi Alinin 
noktayı nazarını sual edeceğim. Fakat ortada 
henüz kabul edilmiş bir Avans Kanunu yok. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Hazinei 
Hassa... (Maddelerde izahat verilsin sesleri) 
(Gürültüler.) 
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REİS — Efendim, sual soran Heyeti Celile-

dir. Bundan biz mesul değiliz. Buyurun Tevi'ik 
Efendi. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Bende
niz o Avans Kanununu, muvakkat bir Bütçe Ka
nunu biliyorum. Bütçe kanunları da kadroyla 
tâyin edilecek kanunlardır. Halbuki şu bi
zim elimize verilen Avans Kanununda kad
roya ait hiçbir şey yoktur. Yalnız bir açık 
bonodur. Ben zannediyorum ki, bütçeler, de-
ğil masarifatı mukanneneyi, masarif atı müphş-
meleri dahi nazarı itibara alarak onun kad
rosunu yapar ve onu bütçesine kor. Lâkin mas
rafı yapmaz. Hattâ ahden terk etmediğimiz 
arazinin kadrolarını dahi bilmek ve bütçemize 
ithal etmek icabederdi. Kaide böyledir. Ahden 
terk etmediğimiz arazinin kadrosunu yapmak 
ve bütçesini bilmek lâzımdır. Biz ise hududu 
millî dâhilinde bulundurduğumuz ve onun hudu
du dâhilinde hiçbir hükümet kabul etmediğimiz 
İstanbul'un kadrosunu neden bütçemize dâhil 
etmemişiz? Eğer Maliyemiz bu kadar gaflet gös
termiş ise - ki, bence gaflettir - neden bizim büt
çemize ithal etmemiş, Maliyemiz neden bu kadar 
gaflet etmiş? Doğrusu ben buna gaflet derim 
Şimdi bütçeye dâhil etmekte bir şekil verdik. 
O şeklin de bir kadrosu vardır denilirse maale
sef yoktur. Efendim şimdiye kadar hakkı mttkte-
sibe malik olan memurine, musdahdemine nısıf 
maaş vermek meselesi ise pek doğru bir mesele 
değildir. Şimdiye kadar mademki kadrosunu,. 
teşkilâtını yapmadınız, mademki bir kanunla ilga 
etmediniz. Meselâ efendiler Ayandan bahsedi
liyor. Efendi korktu mu idi ki, 'Ayan mülgadır 
diye bir kanun yapmadık. Bunu ne Teşkilâtı 
Esasiyemizde ve ne de diğer kanunlarımızda söy
ledik. Şimdi Âyanlık mülgadır, diye neyle di
yeceğiz? Âyanlık maaşını neyle lâğvedeceğiz. 

HACI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Üç 
senedir bütçeye dâhil olmamasiyle. 

HACI TEVFİK Ef. (Kângırı) — Zanne
derim bütçeye dâhil olmaması, senin bu işgal 
ettiğin muhitin bütçesini yaptığın içindir ve 
ondan ileri gelir. Eğer sen benim dediğim gibi 
bir bütçe yapaydın, eğer benim ded.ğim gibi vi-
lâyatı meşgulenin de bütçesini yapaydın, Ayanı 
bütçeye dâhil olmamakla o vakit lağvetmiş olur
duk ve bu suretle kaldırılmıştır diyebilirdik. 
Bugün hakkı müktesebidir, vermek lâzımdır. 
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(Yanlış söylüyorsun sadaları) Efendim bence 
de yanlıştır, vicdanca ve sence de, yanlıştır. Fa
kat efendim bu yanlışlığa dair bir kanun yap
madık ve düşünmedik. Onun için şimdi o yanlış
lığı emrivaki suretinde kabul etmek mecburiye-
tidesiniz. Eğer kanuni bir Meclis isek - ki, şüp
hesiz kanuni bir Meclisiz - onun iyin.bu Avans 
Kanunu müzakereye değer bir kanun değildir. 
Bir açık bonodur. Ne kadrosu vardır, ne de bir 
şeyi vardır. Bir açık bonodur, bunu verelim. 

NECATİ Ef. (Lâzistan) — Elediler geçen
lerde dahi bu mesele, yanr İstanbul memurinin
in müzayakası Mecliste uzunuzadıya mevzuu-
bahsolmuştu. Her halde ilk evvel bunların aci
len imdadına koşmak vaziyeti siyasiyemiz ikti
zasındandır. Yani vaziyetimiz icabı olarak.bun
ların, müzayakasını de'fedecek bir surette bunla
rın ihtiyacatını defetmek lâzımdır. Buna ka
rar verdik. Şimdi Hükümet ve encümen bir 
Avans Kanuniyle Meclise geldi. Bunu müzakere 
ettiriyor. Uzunuzadıya Ayan memurininden mi-, 
dir, değil midir? Filân memuriyette midir, de
ğil midir? Diye işi uzatmak doğru değildir. Bi-
lâhara bunlar uzunuzadıya tetkik edilecektir. Fa
kat her şeyden evvel bir şey vardır ki, bir ihti
yaç vardır ki, berveçhi peşin bunun teemmül 
edilmesi lâzımdır ve bu ihtiyacı def.'etmelidir.-
Bu daha, ziyade müzakereye değmez. Bu gelen 
kanunu hattâ diyebilirim ki, bilâmüzakere kabul 
etmeli, o adamların ihtiyacatını def'etmelidir. 
(Bravo sadaları) düşünülecek pek çok şeyler 
vardır. Biliyorsunuz ki, İstanbul için biz kan 
dökmedik ve kan dökmiyerek elde etmişizdir. 
kan dökmediğimiz için bir milyon, iki milyon 
lira da sarf edebiliriz. Zaten mühim değildir. 
Cüzi bir şeydir, varidatı da vardır. Kendisi ci-
bayet etmiştir. Bunu kendilerine sarf etmek ve 
bilâhara bütçe kanununda varidatı ve masa-
rifatmı tetkik ve tahkik etmek lâzımdır. Bu bi
zim borcumuzdur. Onun için kanunu kabul cile
rek tevziatın acilen yapılmasını teklif ederim. 

FERİD B. (Çorum) — Efendim, bu istan
bul memurini maaşatı hakkında Avans Kanununu 
yanlız bütçe noktai nazarından düşünmeyi bu 
zaman için muvafık görmüyorum. İstanbul Ana 
Vatana iltihak hususunda büyük bir hassasiyet 
göstermiş ve henüz düşmanın işgali askerîsi al
tında olmalarına rağmen bize iltihakta bir an 
bile terecldüdetmemişlerdir. O İstanbul, ki, yüz
lerle, binlerle evlâdını yine Anadoluda şehit ver-
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miş , birçokları buraya bilfiil hizmete koşmuş, 
fakat birçokları da oradaki ıztırarm sefaleti için
de, perişanlığın mecburiyetleri altında geleme
miştir. Binaenalyh İstanbul halkını üç beş haini 
nazarı itibara alarak, yukarıdan aşağıya kadar 
hıyanetle itham etmek doğru değildir. (Kimse
nin itham ettiği yoktur sadaları) Hükümet bir 
masrafı ihtiyar ettiği zaman iki şeyi nazarı dik
kate alır. Biri bir hizmete mukabil vereceği 
muhassasattır. Yahut bir intifaa mukabil yapaca
ğı masraftır. Diğeri de memleketin saadet ve 
selâmetini istihdaf ederek sarf edeceği meblâğdır 
ki bunu vücuhu adîde ile yapar. Tahsisatı mes
tureler de buna misaldir. Tahsisatı mestureleri 
bütçelere korsunuz. Fakat nerelere sarf edilece
ğini soramazsınız. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) - Yeni 
'karar mucibince soracağız. 

FERİD B. (Devamla) — Soracak yine mah
dut zevattır. 

Binaenaleyh bendenim bu kanunun heyeti 
umumiyesiyle beraber kabulü taraftarıyım. Çün
kü bir kere memurları nazarı dikkate alalım. 
Orada memurlar başlıca üç kısma ayrılır. Biri 
fiilen hizmet edenler, diğeri fiilen hizmetten sa
kıt olaajjar. g u hizmetten sakıt olanlar iki ve 
hattâ üç kısma ayrılır. Biri hakkı tekaüdü ih
raz edenler, diğeri hakkı mâzuliyeti ihraz eden

ler, üçüucüsü de her ikisini de ihraz edemiyenlerdir. 
Hakkı tekaüdü ihraz edenler, alelusul tekaüdedi-
lir. Bu hukuku müktesebesinden nezedecek hiç
bir sebep göremiyorum. Hakkı mâzuliyeti ikti-
.sabedenler keza ayniyle böyledir. Geriye yalnız 
hakkı mâzuliyeti Uitisâbetmiyen memurlar kalır 
ki, on beş sene fiilen hizmet etmekle mükelleftir. 
Bunlar için de bir şekil düşünmek lâzımdır ki, 
bu da zamana mütevakkıftır. Sureti ikdarlan 
için aidatlarının tezyidi mi lâzımdır? Ne yapıla
caksa bunu yaparsınız. Fakat sekiz, on sene bu 
Devlete hizmet etmiş bir zatı kolundan tutup so
kağa atmak muvafıkı mâdelet değildir. Çünkü 
efendiler Hükümete raptı hayat etmesi bunun 
için bir kabahat midir? Keza buyurdular ki, bu 
memurların acaba bize ihanet edenleri de Mec
lisin bu atıfetinden müstefidolacaklar mı? Bu 
tetkiki ahval meselesidir. Binaenaleyh pek mü-
tebariz şahsiyetler vardır ki, bunlar hakkında 
tetkikat, tahkikat icrasına lüzum yoktur. Fiilen 
işin başına geçmişlerdir. Ve fiilen Anadolu Hü-
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kümetinin akamete mahkûm kalması için çalın
mışlardır. O şahsiyetler bütün Anadolu ve İs
tanbul'ca malûm şahsiyetlerdir. Ez'anı cümle 
Ferid Paşa Kabinesinde bulunanlar ve o kabine
yi istihlâf edenler.. 

HAMDI NAMIK B. (İzmit) —- Zaten onla
rın hepsi idama mahkûmdur. 

FERÎD B. (Devamla) — Ne ise, bu gibiler 
malûmdur. Binaenaleyh Maliye Vekili Beyefen
di izah buyururlarken bunları nazarı dikkate 
alacaklarını ve bunlara verilmiyeceğini söylemiş
lerdi. 

Ayan maaşatı : Ayan maaşatı demin Tevfik 
Efendi Hazretleri buyurdular ki, «Bütçede» kad
ro olmalıdır. Kadrosu olmıyan bir şeyin sarfı 
caiz değildir. Ayanın mülga olduğunu şimdiye 
kadar söylemeye korktuk mu ki, bu hususta bir 
kanun yapmadık dediler. 

Efendiler Teşkilâtı Esasiye Kanunu diye bir 
kanun vardır, ve bu Bütçe Kanunu ile müeyyet-
tir. O kanun Devletin vaz'ı esasisini daha bun
dan birçok zaman evvel göstermişti. Saltanatı 
Milliyeyi ilân ettiğimiz Teşrinisani iptidası o 
eski Teşkilâtı Esasiyede kabul ettiğimiz esasa-
tm tekrar ifadesinden başka bir şey değildir. 
Binaenaleyh bu kanuna muarız olan bütün teş
kilât hükmen mülgadır. Bunun tasrihine hacet 
yoktur. Binaenaleyh Ayan mülgadır. Keza 
bütçe meselesinde buyurdular ki, «Vilâyatı meş-
gulenin de bütçeleri konulmalıdır. Onların da 
kadrolarını yapmamız lâzımdı. Hükümet zühul 
etmiş.» Maatteessüf zühul kendilerindedir. Çün
kü bütçe iktisabı katiyet etmek için pek iyi tak
dir buyurursunuz ki, fasıl fasıl müzakere edilir. 
Madde madde değil. Bu suretle yapılmıyan de-
vairin kadroları iktisabı kanuniyet etmiş sayıla
maz. Faslın karşısında yazılan mekadiri istedi
ği gibi sarfa hükümet salâhiyettardır. Bunu 
vaktiyle encümeni âliniz na'zarı dikkate almış, 
devair kadrolarını tesbit etmiş ve Meclisi Âliden 
encümenin tesbit ettiği kanundan harice çıkıl
masın diye bir de karar istihsal etmiştir. Yoksa 
aksi takdirde hiçbir zaman kadro, kanun mahi
yetinde değildir. Bir dairenin kadrosu bütçede 
olmazsa sarfı icabetmez diye telâkki olunamaz. 
Eğer Tevfik Efendinin buyurdukları gibi biz 
Ayanı hükmen kabul etmiş olsa idik bütçemize 
Ayan faslını kor ve kenarına sıfır korduk. Çün
kü mahalli sarfı yoktur. Binaenaleyh biz Meclisi 
Ayanın faslını, maddesini mülga olduğunu büt

çe Kanunu ile teyidetmişizdir. Şu halde Ayan 
için söz yoktur. Yalnız Hamdi Namık Bey bira
derimizin sordukları bir şey; Ayan mademki 
Teşkilâtı Esasiye Kanunu ile mülgadır ve ma
demki üç senedir yaptığımız bütçelerde ilgası ka
bul edilmiştir, şimdiye kadar istanbul'da al
dıkları maaşın istirdadı lâzım mıdır, değil midir? 
Efendiler! Bu cihet bugün bu kanun münasebe
tiyle mevzuubahsolacak bir mesele değildir. Bi
zim arıyaeağımız, bizi tenkil için sarf edilen 
paraları kimden alacağız? Onları da arıyacağız. 
Kuvayı inzibatiye namiyle üzerimize gönderilen 
adamlara ayda beş yüz lira yalnız maaşı asli ve 
o nispette tahsisat vererek milyonları bizi imha 
için sarf ettiler. Bu paraları aramıyacak mıyız? 
Bunlar böyle mesaildir ki, 16 Mart tarihinden 
itibaren değil, hattâ mütareke tarihinden beri 
bizi imhaya matuf olarak sarf edilen mebaliğin 
hepsini arıyacağız. Bu ayrı bir meseledir. Rica 
ederim, istanbul'da kırk beş gündür maaş almı-
yai'ak ve sefaletle imrarı vakfeden, inliyen bir
çok memurinin maişetini daha ziyade tazyik et
mek doğru değildir. 

EMlN B. (Ergani) — Altı ay, sekiz ay bi
zim memleketimizde maaş almamış adamlar var
dır. Onları ne yapacağız? 

FERÎD B. (Devamla) — Vallahi ben de si
zin kadar bu vatanla alâkadar ve mütehassisim. 
Fakat milliyetçilik, halkçılık, eğer sizin dediği
niz gibi yalnız bir kısım halkı düşünmek vedi-
ğer bir kısım halkı vatandaşlıktan çıkarmak ise 
o zaman ben de hissiyatınıza iştirak ederim. (Gü
rültüler) istanbul memurini de bu memleketin 
evlâdından, bu milletin selâmeti için uğraşmış, 
çalışmış adamlardır. Keza kan dökmüş, fedakâr
lık etmiş insanlardır. Üç, beş hain müstesnadır. 
Binaenaleyh bendeniz kanunun heyeti umumiye-
si hakkında müzakeratı kâfi görür ve maddelere 
geçilmesini teklif ederim. Ve bir de takrir ve
riyorum, okunsun. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Söz söyleme
den evvel neden vermediniz beyefendi? 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efen
dim, zannedersem istanbul için kimse bir şey 
söylememiştir. Biz bunu cümlemiz müdrikiz. 
Memurinin en ziyade acınacak, en bedbaht bir 
sınıf olduğunu biliriz. Sonra oradaki memurla
ra! muhabbet mi, şefkat mi yoksa kendilerinden 
nefret mi edilmek lâzımgelir? Bu suallere cevap» 
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verilmek için derhal bir karar verebiliriz. Fakat 
efendiler, bu karar karîni hakikatsa ve karîni 
adalet olabilmek için evvelâ birtakım tetkik edi
lecek şeyler vardır. Memur ne demektir? Bir me- j 
murdan istediğiniz şey nedir? Ve bunları iste- { 
mekjçin bir memura ne verdiniz? Ne ile teçhiz 
ettiniz? Bunlar birer meseledir ve sonra bir me
murdan beklediğiniz muvaffakiyatı istihsal için 
ellerine verdiğiniz kanun kâfi midir? Bunlar 
ayrı ayrı meselelerdir. Hiçbir arkadaşımız yok
tur ki, umum memurini tel'in etsin. (Hayır, ha
yır sesleri) Binaenaleyh memurin hakkında 
böyle olduğu gibi istanbul ahalisi hakkında bir 
arkadaş çıkıp dememiştir ki, istanbul ahalisi ha
indir. (Hâşa sesleri) Hâşa onlar da bu vatanın 
evlâdıdır! 

SALÂHADDÎN B. (Mersin) — Vatanı pa-
kimizdir istanbul. Bu memleketin evlâdını ve 
münevverlerini istanbul yetiştirmiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bina
enaleyh burada o mesele yoktur. Ef.endim bk 
burada bütçe ve avans meselesini görüşüyoruz, 
rica ederim, bunu çıkaralım. 

Sonra Hacı Tevfik Efendi Hazretleri buyur
dular ki, bu Avans Kanunu açık bono hükmün
dedir. Niçin? Kadrosu yokmuş, filânı yokmuş | 

' dediler. Efendi Hazretlerinin aflarma mağru-
ran söyliyeyim ki, Avans Kanununun ilmi malî
de yeri yoktur ki, kadrosu olsun. Şayet yeri var
sa af buyurunuz biraz acı söyliyeeeğim. Bu 
Onuncu Avans Kanunudur. Niçin on tane 
avans kanunu çıkardık? On birinci de geliyor, üç 
milyon. Ne için ruznamenin birinci maddesi büt
çe iken bir aydan beri müzakere etmiyoruz? işte 
bütçeyi yapamadığımızdan dolayı Meclise gayri-
kanuni olan ve bugün maatteessüf açık bono de
diğimiz avans kanunları geliyor. 

Efendiler; bütçe mesailinde avans yoktur. 
Bildiğimiz ekseri Hükümetlerde ve bizde muvak
kat bütçe yapılır ki, onun için de müellifin, Ma
liye uleması ne kadar mahzurlar serd etmiştir. 
Fusul, mevadda da onlar dâhildir. Fakat böyle 
değildir ki. Biz Onuncu Avans Kanununu müza
kere ediyoruz. Bunun ilmen yeri yoktur. Kadrosu 
yoktur. Binaenaleyh şunu arz ediyorum; gerek 
istanbul memurini için, gerek ahalisi için fena
dır diyen yoktur. (Hayır sesleri) 

REÎS — Esasen böyle bir muamele de yok
tur, I 
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İCRA VEKİLLERİ HEYETİ BElSÎ RAUF 

B. (Sivas) — Efendiler istanbul memurini hak
kında Heyeti Aliyenize Avans Kanunu teklif 
edildi ve muhterem arkadaşlarım bu hususta be
yanı mütalâa buyurdular. Bendeniz de Heyeti 
Aliyenize vaziyeti hakikıyeyi tasvir etmek ve her 
zaman olduğu gibi salim kararlarınızda teemmü
le medar olmak için bâzı hakayıkı arz etmek isti
yorum. Efendiler, istanbul' memurini denilince 
üç noktai nazardan istanbul'un halini ve istikba
lini teemmül etmek lâzımdır. Birisi içtimai, di
ğeri idari, üçüncüsü ve her ikisine hâkim olan ik
tisadi düşünmek lâzımdır. Cihan payitahtı de
meye bihakkin lâyık olan istanbul şehrimiz... 

YASlN B. (G-azianteb) — Türkiye payitahtı. 
HEYETİ VEKİLE RElS l RAUF £. — Mev

kii coğrafi ve tarihîsi itibariyle cihan payitahtı 
demeye lâyık olan istanbul şehrimiz 'asırlardan 
beri Türk imparatorluğunun makarrı idaresi idi. 
Efendiler merkezi idare olmak itibariyle Afrika'
da, Asya'da kan ve can vermiş o büyük ecdadı
mızın aileleri tabiatiyle o merkezde tecemmu et
miştir. işte bugün istanbul'un islâm ve Türk 
nüfusunu teşkil eden dindaş ve vatandaşlarımız 
o büyük insanların ahfadıdır. Bunun gayrisi, 
muhtelif anasıra mensubolanlar da Türklüğün 
ulûvvü cenabından istifade ederek, Türklerin ken
dilerinin muhafazai hayatları iğinde hudutlarda 
döktükleri kanlan unutarak Türklerin iktisadi
yatına hâkim olmuşlardır. Bunların son gün
lerde gösterdikleri nankörlüğü hatırlatmak fazla 
olur ziannederikn. işte efendiler bugün istanbul 
memuru denince .istanbul'daki Türk ve islâm 
halkının özü diye düşünmek lâzımdır. 

İSMAİL SUBHI B. (Burdur) — istanbul'u 
bugün onlar bize teslüm etmişlerdir. Bir fişek .at
madan; bugün oradan geliyorum, gördüm. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ RElS l RAUF 
B. — Muhterem arkadaşlarım, istanbul memuri
ninin maaşatı mevzuubahsolurken istirham ede
rim. bu noktai nazıardan düşününüz, içlerinde 
ender olarak, bu milletin gösterdiği istikamete 
karşı muhalif olmuş insanlar bulunabilir. Fakat 
hamdolsun bu enderdir ve milletimizden başka 
türlüsü de beklenmezdi. O itibarla nısıf maaş mı 
verelim, ^tam maaş mı verdimden evvel her hal
de bu noktayı teemmül buyurmanız ve ona gö
re salim bir karar vermeniz lâzımdır. Çünkü 
bugün vereceğimiz bu karar bundan yüz sene 
sonrası için istanbul hakkında vereceğimiz ka-
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rardır. işte efendiler Heyeti Celilenizden rica 
ve teklif ediyorum, heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakereyi kâfi görünüz ve maddele
rin müzakeresine geçiniz. Çünkü İstanbul'un 
İslâm ve Türk nüfusu elim vaziyettedir. Aileler 
açtır. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Hepsi açtır
lar. 

RAUF B. (Devamla) — Efendiler üç senenin 
üzerlerine tahmil ettiği elîm evza' neticesi ola
rak hanelerini ve yataklarını terhin etmişler
dir. İktisadiyat çok düşüktür. Efendiler, ban
kalara terhin edilen o insanların eşyaları bu
gün pazara çıkarılıyor ve yok pahasına satılıyor, 
şu suretle serveti milliye noktai nazarından teh
like vardır. Binaenaleyh bir an evvel karar ve
rin ve bu elîm vaziyeti Türklük namına onları 
kurtarın. 

REİS — Efendim söz almış daha on üç arka
daşımız vardır. Aynı zamanda kifayeti müzake
re hakkında da takrir vardır. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Reis Bey bendeniz kifayeti müzakerenin aley
hinde söyliyeceğim. 

REİS — Buyurun. 
ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 

—. Efendim, benden evvel bu kürsüyü işgal eden 
Muhterem İcra Vekilleri Reisi Rauf Bey
efendi ile Ferid Beyefendi biraderimiz ida
rei kelâm ederken burada söz söyliyen hatiple
rin İstanbul ahalisi ve İstanbul memurini aley
hinde söz söylediklerini dermeyan ettiler. Bina
enaleyh mesele çok garip bir vaziyet aldı. İstan
bul memurini ve İstanbul halkı aleyhinde söz 
söylemek yok. Ancak memlekette bir devri sü
kûn açmak için, memlekette düşman istilâsını 
kaldırdığı gibi diğer hususatta da intizamını te- j 
min etmek için kan döken, can veren, felâketle- | 
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rin envama tahammül eden biçare Anadolu aha
lisinin, kocasız, kimsesiz biçarelerin verdikleri 
vergileri göz önüne getiriyorlar ve o noktadan 
söylüyorlar. Yoksa İstanbul ahalisi demek 20 
bini tecavüz etmesi ihtimali olmıyan memurin 
demek değildir. Binaenaleyh bu mesele hakkın
da söylenmesi lâzımgelen daha sözler vardır. Ve 
heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâfi gö
rerek maddelere geçmek doğru değildir. Söyle
necek sözler vardır. Herkes sâyi nispetinde refa* 

•ha nail olmak mevkiindedir. Yoksa Anadolu İs
tanbul'u beslemek mecburiyetinde değildir. Bi
naenaleyh müzakere kâfi değildir, daha söyle
necek sözler vardır. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. — Arkadaşlar bendeniz Abdülkadir Kemali 
Bey arkadaşımızın söyledikleri gibi, aleyhte söy
lenmiş de ben de lehte idarei kelâm etmiş olmak 
için Heyeti Âliyenize hitabetmedim. Hükümetin 
vesaiti ile tetkikatma matuf olan vaziyeti haki-
kıyeyi Heyeti Âliyenize arz etmek için mâru
zâtta bulundum. Abdülkadir Kemali Bey İstan
bul meselesi memur meselesi değildir buyurdu
lar. Bendeniz ifadatımda bunun aksini arz ettim. 
Bu memleketin özünü İstanbul memurları teşkil 
etmiştir, İstanbul ahalisini o noktai nazardan 
teemmül buyurmanız için arz etmiştim. 

RElS —. Efendim kifayeti müzakere hakkın
daki takriri reyi âlinize vaz'edeceğin. Kifayet 
aleyhinde de söz söylendi. Binaenaleyh heyeti 
umumiyesi hakkındaki müzakereyi kâfi görenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakere kâfi görülmüştür. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. Beş da
kika teneffüs. 

Hitamı Gelse; saat : 2,30 



REİS 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,45 

Birinci Reisvekili Hüseyin Avni Beyenefndi 

KÂTİP : Süleyman Sırrı B. (Yozgad) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Evrakı* 
varideyi bitirelim. Dinliydim efendim. 

5. — TEZKERELER 
1, — Hıyaneti vataniyeden 3 sene küreğe 

mahkûm Eskişehir dâvavekillerinden Hafız Os
man Efendiye ait evrakı hükmiyenin gönderil
diğine dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

2. — Hıyaneti vataniyeden idama mahkûm 
Söğüd'ün Dodurga karyesinden Hüseyinoğlu İb
rahim'e aük evraktı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi 

REİS — Efendim hıyaneti vataniyeden maz
nun Eskişehir dâvavekillerinden Hafız Osman 
ve Söğüd kazasının Dodurga karyesinden Hüse
yinoğlu İbrahim haklarında Adliye Vekâletin
den mevrut evrakı hükmiye var. Adliye Encü
menine gönderiyorum. 

Memurin Muhakemat Encümeni intihabatm n 
icrasına dair Aydın Mebusu Esad Efendi ile rü-
fekasmm takriri var. Esasen ruznamededir. Mü
zakeresi ilk fırsatta yapılacaktır. 

Ziraat Bankası Kanununun tercihan müzake
resi hakkında Mardin Mebusu Neoib Beyin tak
riri var. Mükerreren müstacel olarak müzakeresi 
takarrür etmiştir. İlık fırsatta bunu da müzakere 
edeceğiz. 

NECİB B. 
ibarettir. 

(Mardin) — O da iki maddeden 

REİS — İki maddeden ibarettir, evet. Fakat 
imkâ/n olduğu zaman o da müzakere edilecektir. 

ABDtİLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Müstacelen müzakere edileceklerden birisi de 
Kanunu Cezanın iki yüz üçüncü maddesinin zey
lidir. 

REİS — O da var, efendim. 

3. — Abdülmecid Hazretlerinin Hilâfete inti
haplarından dolayı Mısır Hizbülvatani Kâtibi 
Mehmed Zeki Ali Beyden mevrut tebrik telgra
fının takdim olunduğuna dair Hariciye Vekâ
leti tezkeresi 

REİS — Halifei Cedidin intihabı dolayı-siyle 
Mısır Hizbülvatani Kâtibi Mehmed Zeki Ali Bey
den mevrut telgrafın gönderildiğine dair Harici
ye Vekâleti tezkeresi var efendim. (Okunsun, sa-
daları) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Mısır Hizbülvatani Kâtibi Mehmed Zeki Ali 

Bey tarafından Roma Mümessilliği vasıtasiyle 
Makamı Riyaseti Celileye keşide olunan telgraf -
name sureti leffen arz ve takdim kılındı. 

2 Kânunuevvel 1338 
Hariciye Vekâleti Vekili 

Hüseyin Rauf 

Halifei Cedidin intihabı hakkında şer'i şerife 
muvafık olarak ittihaz eylediği karardan dolayı 
Büyük Millet Meclisine tebrikâtı samdmanemizin 
arz ve iblâğını Hizbülvatani namına zatı asîlâne-
lerinden rica eylerim. Halifei Muazzama keşide 
eylediğimiz bir telgrâfnaıme ile Mısır milletinin 
Zatı Hilâfetpenahilerine kargı olan sadakat ve 
merbutiyeti diniyesini arz, hissiyatı meserret ve 
ımahzuziyet beyan ve zamanı Hilâfetlerinin Âlemi 
Islâan için yeni bir devri ikbal ve saadet olması 
temenniyatını izhar eyledik. 22/28 vusulü. 

11 . VIII . 1338 
Büyük Millet Meclisi Roma 

Maslahatgüzarı 
Mehmed Hilmi 

(Alkışlar) 

REİS — Efendim, müsaaıdei Celileleriyle iea-
beden cevabı Divanı Riyaset yazacaktır. (Darısı 
onların başına olsun, sesleri} 

m 
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6. — TAKRİRLER 

1. — Karığın Mebusu Tevfik Efendinin, 
yoklamaların tarzı icrasına dair takriri 

REÎS — Efendim yoklamanın sureti icrasına 
dair Kângırı Mebusu Tevfik Efendinin tak
riri vardır. Nizaannaanei Dahilî Encümenine gön
deriyoruz. 

7. — MUHTELİF EVRAK 

1. — Edirne'nin i-stihlâsı münasebetiyle mev
rut telgraflar 

REÎS — Efendim, Edirne'nin istihlâsi müna-
söbetiyle mevrut telgraflar vardır. Müsaadenizle 
icaıbedm cevapları yazarız. 

istanbul Sosyalist Fırkasının telgrafı vardır. 
(Okunsun sadaları) Buna da icabeden cevap ya
zılır. (Okunsun sadaları) E fendim, okunmasını 
istiyor muşumuz? (Hayır sadaları) 

ABDÜLKADİR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Sosyalistlik Filikası yoldur. 

2. — Abdülmecid Hazretlerinin Halife intiha
bından dolayı mevrut telgraflar 

REİS — Teceddüdü Hilâfet münasebetiyle 
gelem telgraflar var. Mevritleri okunacak : 

Teceddüdü Hilâfet münasebetiyle mevrut tel
graflar 

İnegöl Müftü ve Belediye Riyasetinden, Se-
yidgazi Belediye Riyasetinden, Sandıklı Belediye 
Riyaseti ve Müftülüğünden, Siverek Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden, Siverek Belediye Riyase
tinden, Muş Mutasarrıflığından, Osmancık Müf
tü ve Belediye Riyasetinden. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Reis Bey Divanı 
Riyasetçe ieaibeden, cevaplar yazılısın, bugün 
müstacel işlerimiz vardır. Heyeti Ceİile tensib-
ederse yarınki celsenin iptidasına kalsın. 

REİS — İcabeden cevaplar yazılır, efendim. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Avans Kanununun harcırah maddesinin 

tefsirine dair Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 

REÜS — Avans Kanununun, harcırah mad
desinin tefsirine dair Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası var, ruznanıeye alıyoruz. 
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2. — Kastamonu Mebusu Abdülkadir Kemalî 

Beyin, memaliki müstalılasaya İstiklâl mahke
mesi gönderilmesi hakkındaki takriri 

REİS — İstiklâl malhkemeleri hakkında Aib-
dülıkadir Kemalî Beyin takriri var; ilk celsede 
arz ettiğim giıbi bu ilki fıkrayı reye (koyacağız. 
Ka'bul edenler beyaz, reddedenler 'kırmızı rey 
verecekler... (Neyi kalbul edenler? sadaları) Ab
dülkadir Kemalî Beyin takriri üç ciheti ihtiva 
ediyor. Birisi İstiklâl malhikemesi gönderilmesi, 
ikincisi üç İstiklâl malhikemesi gönderilmesi, 
üçüncüsü de mıntakaların İcra Vekillerince tâ
yinidir. Heyeti Celilenin ka ran mucibince ge
çen içtimada takrir tâyini esami ile bu ahkâm 
dairesinde reyi âlilerine vaz'edilmişti. Ekseriyet 
hâsıl olamadığı için ikinci defa yine vaz'ediyo
rum. Kaıbııl edenler (beyaz, reddedenler Ikırmızı 
vereceklerdir. Reylerinizi istimal buyuru
nuz. (İstihsali araya 'babandı.) (Tasnifi âra (hi
tam .buldu.) Efendim; reye iştirak eden zevatın 
adedi (145) tir. (91) kabul, (44) ret, (10) müs
tenkif var. Binaenaleyh (91) reyle teklif kabui 
edilmiştir. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Reis Bey şu 
halde Mecliste ekseriyet yoktur. '(Var sadaları) 

4. — TEKLİFLER 

t. — Gazianteb Mebusu Yasin Beyin, İstiklâl 
mahkemeleri Kanununun tadili hakkımda kanun 
teklifi (2/609) 

REİS — Bu hususta Yasin (Beyin Ibir takriri 
var : 

Riyaseti Celiieye 
Viliâyatı müstathlasaya gidecek olan İstiklâl 

mahkemelerinden ıbeıklenilen faydayı temin ede
bilmek için, İstiklâl mahkemeleri Kanununun 
üçüncü maddesine fberçevhi âti fıkranın ilâvesini 
arz ve teklif ve müstaeelen ruznameye alınarak 
müzakere edilmesini istirham eylerim. 

Ş) Emvali mıetrukeden mütevellit bdlûmutm 
eera ini; mürt ekiplerini. 

Gazianteb Mebusu 
Yaain 

REİS — Efendim arkadaşınuz, bir fıkra ola
rak kanuna bir kayıt ilâve edilmesini teklif edi
yor. Aynı zamanda ruznameye almmaisını tek
lif ediyor. (Muvafık, sesleri) Müsaade buyu-
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riMi... Bunun mtistacelen müzakeresini kabul bu-
yuranttar, lütfen «e! kaldırsın. Kabul edildi ef en
dim. Tabiî mznameye ithal ediyoruz. Kendileri 
bugünkü raznameye ithalini teklif ediyorlar. 
Kabul edenler... Lütfen el kaldırsın. Kalbul ed!-
mişrtıir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Fakat Avans Ka
nunun/dan sonra... (Bîr fıkradır, «esleri) 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
mıüişanıe) — Bir fılkraidır, kabul edelim çıksın. 

REÎS — Ruznameye alındı, müzakeresi ka
bul edildi. Bir fıkra olarak ilâvesi teklif olunu
yor. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Zaruridir Reis Bey... 

REÎS — Fıkra şudur : 
«Emvali .metrufceden mütevellit bilûmum'cü-

rümüeri...» 
REÎS — Fıkra 'hakkında söz istiyen var mı ? 
YASÎN B. (Gazianteb) — Efendim malûmu-

âlileri olduğu üzere İstiklâl malhlkemeleri Ka
nununda, bu fıkra yoktur, bu fıkrayı kabul et
mekle ımesell'eyıi esasından 'halletmiş olacağız. 
Yani bu şayanı müzakere bile değildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karabasan Sahiıb) 
—• Arkadaşlar îsıtlklâl mahalkiıminin ımemaıliki 
müsıtalılaısıaya gönderilmesinin sebebi hiç şüphe
yiz, «emvali metrukeden 'mütevellit eeraamin ni
yetidir. Bunun hudusü dolayısiyle îstiklâl mah
kemesi gönderiliyor. Bu müttefekunaleyhtir. Fa
kat. İstiklâl Mahakimi Kanunu başkadır. Bu 
salâhiyeti îstiklâl ımahaMımine, gidecek 'heyete 
veranek başkadır. Bu kanuna fıkra halinde ilâ
ve lediilecek olursa, günün birinde bir yene baş
ka şekil ve mahiyette İstiklâl mıahkemesi gön
derilecek olursa bu fıkra o zaman ona da dâ
hil olacaktır; onun da niyeti lâzımgelecektir. 
Binaenaleyh bu, İstiklâl ıraalbakiımi Kanununa 
katiyen giremez. Ancak aynoa bir madde ola
rak tesbit edilebilir. «Emvali raetrukedlen mü
tevellit ccraim'i, ımıemaliki müstahlaısaya gide
cek olan İstiklâl- mahkemeleri rüyet edebilir.:» 
diye ayrıca bir maddei kanuniye yapılabilir. 
Fakat bu îstiklâl mahkemesi Kanununa gire
mez. Girecek olursa mahiyeti değişir. Çünkü 
İstiklâl mahakimi Kanununu doğuran -esbap, 
aıvamil ve hâd'isât başkadır. Memlekette böyîe 
fevkalâdelik yoktur ki, bunu kanuna sdkalıım. 
İdari, malî işlerden dolayı böyle kanun ttefc'Mf 
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. edilmez. (Teklif ediniz, «dsl'eri) (Kalbul et Ya

sin Bey, sesleri) 
YASÎN B. (Gazinanteb) — Tenevvür etme

dim, kabul et diyorsunuz ama.. îstiklâl mah
kemesi Kanununun üçüncü maddesinin (A), 
(B), (S) faslına kadar fıkaratı var. Bunu da 
bendeniz (Ş) fıkrası olarak kalbul ediyoram, 
yoksa başka değildir. 

ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
J Sözü doğrudur. 

NECÎB B. (Mardin) — Madde şeklinde ka
bul ederiz. 

REÎS — Efendim başka söz alan yok... Meh-
med Şükrü Bey, bu hususi meseledir umumi 
kanun arasına girmesin, diyor. Bu husustaki 
şekil elime geçmediği için bir şey yapamıyaca-
ğım. (Yazıyor sesleri) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

i. — Reisisani Doktor Adnan Beyin istifana
mesi 

REÎS — Efendim yazılıncaya kadar müsaa
de buyurursıanız Reisisani Adnan Beyefendi
nin istifanameleri var, o okunacak : 

T. B; M. Meclisli Riyaseti Oelilesiııe 
Göğsümdeki hastalık, mütemadi sayı istil

zam eden vazifei Riyaseti ifaya mâni olacak de
receyi bulduğundan tabip arkadaşlarımın mu-
sırrane tavsiyelerine ittibaen ve kemali tees
sürle Meclis Riyaseti Saniyesinden af buyurul-
maklığımı ihtiram'atı mahsusamla arz ve rica 
•ederim efendim. 

6 Kânunuevve] 1338 
istanbul Mebusu 
Doktor Adnan 

j , 

(Olmaz sesler), ('Çok teessüf ederiz sesleri), 
(Afiyetler temenni ederiz sesleri), (Sebep bu ise 
kabul sadalan) 

REÎS — Arkadaşlarımız teklif edilen mad
deyi bekliyorlar. 

Riyaseti Celileye 

Madde 1. — Memaliki müstahlasaya gidecek 
olan îstiklâl mahkemeleri 'emvali metmkeden 
mütevellit ceraimi rüyet etmeye mezundur. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren mer'idir. 
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Madde 3. — İşbu kamunun icrasına Büyük 

Millet Meclisi memurdur. 
Karahisarı Sahib 
Mehmed Şükrü 

REİS — Bu şeklil hakkında söz istiyeıı var 
mı? 

ALÎ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim Yasin Beyefendi; İstiklâl mahkeme
leri Kanununun üçüncü maddesine bir fıkrai 
âhire olmak üzere bir fıkra teklif ettiler. Şük
rü Beyefemdi de buna mukabil buyurdular ki 
«İstiklâl ımahkeımesü Kanunu umumi bir ka
nundur. Halbuki talebolunan fıkra, ancak istih-
lâs olunan memalike gidecek olan istiklâl 
mahkemeleri için lâzımdır. Binaenaleyh ayrı 
bir kanun yapalım.» Bendenizce; her iki fikrin 
netice itibariyle pek farkı yoktur. Bu, istik
lâl mahkimi hakkındaki, Kanuna b*r fıkra ola
rak ilâve edilse bile, o kanunun dördüncü mad
desinde Meclisin, her hangi istiklâl mahkeme
sinin, üçüncü maddede muharrer ceraimden bâ
zısı hakkındaki salâhiyetini takyid ve tahdi-
dedebileceği musarrahtır. Binaenaleyh umumi 
kanun olan İstiklâl Mahakimi Kanununa bu 
fıkranın derci, hiçbir mahzuru dâfi değildir. Ayrı 
bir kanun da olalAlir. Fakat böyie bir tekLf-
ten bilistifade bendeniz mühim bir noktayı arz 
edeceğim; tahlis olunan vilâyala gidecek istik
lâl mahkemeleri bilhassa emvali metruke hu-
susatındaki suiistimali meni için giaiyor. Bu, 
hepimizce malûmdur. Fakat malûmuâlileridir 
ki, istiklâl mahkemeleri hukuka şahsiyey-3 lıiik-
medemezler. Emveli ınetrukenin tazmin, veya 
istirdadı meselesi de, hukuku şahsiyedendir. 

Şimdi istiklâl mahkemesi gönderiyorsunuz. 
Güzel, Şükrü Beyefendinin tekLfi veçhile ayrı 
bir kanun olarak yapılsın, fakat o mahkeme 
gideöek ancak ceza için hükmedebilecek. Taz
min meselesi yok, çünkü teşkilâtı kanuniye-
lerinde o salâhiyet yoktur. 

HAŞlM B. (Çorum) — Hukuku şahsiyeden 
mâdud değildir. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Be
yim, İstiklâl Mahakimi Kanununun onuncu 
maddesi şöyledir; İstiklâl mahkemeleri Askerî 
Ceza Kanununun yedinci f aslındaki hukuku emî-
riyeden maada hukuku şahsiyei umumiyeye hük-
medemezler. Şimdi bu maddeye nazaran sui-
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istimal edilen emvali metrukenin tazminine han
gi İstiklâl mahkemesi hükrnedeb-lür ? 

SALÂHADDlN B. (Mersin) — Yalnız ceza 
hükmü verebilecek, asayişi ihlâl eden muame
lâtı tertibeden kimselere ceza hükmü verebile
cekti* Binaenaleyh tecziye edecek, tazmin et-
tirmiyecek, mesele budur. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Evet, 
onun için Pleyeti Celileniz gasbolunan emvali 
metrukenin tazminini dahi istiyorsa - ki, isle
diğinize şüphe yoktur - şimdi şu teklifi muva
fık görürseniz Adliye Encümenine tevdi buyu
runuz. Bu arz ettiğim mealde b.r madde daha 
ilâve edilsin. Fakat bu madenin istiklâl Maha
kimi Kanununa girip germemesinde be~de.iz 
fark görmedim, fakat hukuku şahs.yeye hük
meder diye eğer böyle bir maddenin ilâvesini 
kabul buyuruyorsanız o vakit Şükrü Beyin tek
lifinden ayrı bir kanun yapmak daha doğru 
olur. 

RElS — Başka söz alan var mıdır efendim ? 
SALÂHADDlN B. (Mersin) — Arkadaşımı

zın teklifinde bendenizin gördüğüm şey, emvali 
metrukeden mütevellit ceraimdir. Ceraim istisna 
olunacaktır. Yoksa mahkemeler, tazmin hüküm
leri, Ihuku'ku şahsiye üzerine büküm verecek de
ğildir. Eğer böyle ise bendenizce mesele tama-
miyle salkaıt olduğu gibi 'evvelki kamunu da sa-
'kat eder. 

Benim anladığıma göre ernivali mreltru'keye ta
gaddi ve tecavüz etmek, onları sureti gayrimeş-
ruada yediteımel'lülk ve yedigaspa geçirme'k su
retiyle cürüm irtilkalbedemier, Ikavanini Devlete 
imulhalüf hareket efcmiş olduklarından dolayı is
tiklâl malh'keıneleırine verilecelktir. Yoksa taz
min ıhü'bmünü, salâhiyetini de eğer bunlara 
verirsek featî hüGdiım verdiklerinden mesainin 
sürati icrası ve cürümlerin (tecziyesinde kâfi za
man bulamıyacakları için sakat olur. Arfcad aş
lar bunu üzerine almamalıdırlar. Ve İstiklâl 
mıaihbemıesi Kanununun ruhuna, yani onuncu 
mıadde mi, yedinci madde midir? ona münafidir. 
Bendenizce istiklâl maihkemelerinin vazaifi, taz
min mes^Lesine ikanşmıyarak ibreten lissairin 
'olarak eeza vermektir. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim ibendeniz alelıtlak istiklâl malh'kemeleri 
ihu'ku'ku şahsiyeye ıhüikmetsinler demedim. îstih-
lâs olunan yerlere 'gönderilecek: olan istiklâl 
maMterneleri - (mademlki asıl maksat da budur -
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»nvali metrukeye münhasır olmak üzere hulku-
iku şaiMyeye de hükmetsinler. Beyefendiler her 
hangi bir memuru ipe çektiniz, öldürdünüz. Fa-
Ikaıt suiistimal ettiği şeyi tazmin .ettirmedikten 
sonra (bir faydası yoiktur. Sonra İstiklâl mah
kemeleri ımalûmuâlileri mahakimi cezaiytden-
dir. Mahalkimi umumiyei cezaiyeye dahi şuruttu 
•kanuniye dairesinde -müracaat olunduğu zaman
larda hukuku şahsiye dâvalarına bakarlar ve 
hattâ bunlarda hulkulku şahsiye esastır, 'kaidedir. 
Biz bir kaideyi bozmuş olmuyoruz. Bilâkis ye
rine getirmiş oluyoruz. Şu halde te'krar ediyo
rum, bu teklifi encümene gönderiniz, lütfen 
ıböyle fbir madde kaleıne alınsın. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Arfkadaşlar bu hususta histen ziyade hâdisata 
meseleyi istinadederek serinkanlılıkla takibetmek 
medburiyetindeyiz. Malûmuâlileridiır ki İs
tiklâl mahakiımi Kanunu vaiktiyle tatbik edildi
ği zaman o mahkemelerin hükmettiği huiKuku 
şahsiye «mesailine itiraz edilerelk Meclisi Âlinize 
gelmiş, Adliye Encümeninde tetkik edilmiş ve bu 
hükümlerin hemen 'kısmı âzami Meclisi Âlice 
ref'edilmiştir. MalûmuâMniz (bir huikuiku şahsi-
yenim suveri sübutiyesi başıbadır. Bir cürmün su
reti sübutiyesi b aşkadır. İstiklâl mahlkemesinde 
hukufcu şahsiyeye ait mesail rüyet 'edileceği za
man emrvali müfredatiyle usulen ispat ettirmesi 
lâzımT-elir. E^er İstiklâl mahkemeleri bunların 
birer birer ispatiyle meşgul olacak olursa bu 
İstiklâl mahakimi lâzımgelen tesiratı yapamama
ya mahkûm kalır. Binaenaleyh, İstiklâl maha
lkimi vukua gelen suiistimalâtm Jkatî bir surette 
önüne geçmelk için yalnız emvali nıetrulkeden 
müt'evell'it ceraimi rüyet ederler. Eğer hukuku 
Hazine varsa onu aidolduğu hu'ku'k mahkemesi
ne göndermekte hiçıbir beis yoktur. Vaktiyle 
İstiklâl mahalkimi hu'kuku şaihsiyeyi rüyet ede
mez, meselesi Meclisi Âlinizde uzunbıoylu mü
nakaşa olundu ve o esbabı mucibe o vakit na
zarı dikkate alınarak kabul edilmedi, çünkü 
mazarratı sabit olmuştur. Mazarratı sabit oldu
ğundan dolayıdır' ki, hukuki şahsiyeyi hükme 
mahkeme mezun kılınmamıştır. Bugün mezun 
kılacak olursak yalnız emvali metrukeye aid-
olsun, deyince arz ettiğim gibi hukuki şahsiye
yi mahkeme suveri sübutiyesi olmadan hükme
decek bu hükümler birçok şikâyatı ve saireyi 
mucibolacak, belki ilerde Meclisi Âlinizden usu
lüne tevfikan hüküm verilmediğinden dolayı 
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ref'i dahi mucibolacaktır. Çünkü, hukuki şah
siye tazmindir, efendiler. Usulüne tevfikan sa
bit olmıyan şeylerin tazminine Konya'da ol
duğu gibi hükmedilecek olursa bunun bir ma
hiyeti hukukiyesi olamaz. Malûmu âliniz Kon
ya hâdisei isyaniyesi dolayısiyle böyle hukuku 
şahsiyelere hükmolunmuştu. Filân gelmiş bir 
liste vermiş, yüz bin lira dâva ediyor. Kavli mü
cerredinde ne şahit var, ne şu var, ne bu. Yüz 
bin lira tazminat.... Emvali metrukede suiisti-
malât yapılmış, İstiklâl Mahkemesi suiistima-
lâta kaani olmuş, kanaat getirecek vesaik var. 
Mahkeme bunun üzerine o adamı mahkûm edi
yor. O adamın irtikâbetmiş olduğu cürümden 
dolayı onun tecziyesini İstiklâl mahkemesi seri 
bir surette yapıyor. Diğer taraftan bu suiisti-
malâtı, zarar ve ziyanı tazmin ettirmek üzere 
mahakimi aidesine veriyor. 

ŞÜKEÜ B. (Bolu) — Sabit olmazsa? 
ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — Zaten 

suiistimalât yok demektir. Binaenaleyh, sabit 
olmıyan bir şeye hükmedebilir misiniz? Bu iti
barla bendenizee İstiklâl mahkemelerinin em
vali metrukeden mütevellit hukuku şahsiyeye 
hükmetmeye mezun kılınması, bilâhara Meclisi 
Âlinizi çok meşgul edecek ve o hükümleri ref'-
etmek mecburiyetinde kalacaksınız. Bundan do
layı mahkemeler yalnız ceraimi rüyet etsin ve 
buna mezuniyet verelim. Hukuki şahsiyeden 
mütevellit ceraim mahakimi aidesine havale edil
sin. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 
evvelce İstiklâl Mahkemeleri Kanunu mevzuu-
bahsolurkerı hukuki şahsiyeye ait meselelere 
hükmedilsin mi? Edilmesin mi? diye çok mü
zakere cereyan etmiştir. Bendeniz Ali Süruri 
Efendi biraderimizin teklif ettiği veçhile haki
katen bunun emvali metruke marazının halline 
medar olması mütalâası üzerine bir kere tetkik 
edilmek için Adliye Encümenine gönderilme
sini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, evvel beevvel usulü mü
zakereye dair takrirler vardır. Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Istihlâs ve istirdadolunan mahallere gönde

rilecek İstiklâl mahkemelerinin yalnız emvali 
metruke ceraimine münhasır olmak üzere hu
kuki şahsiyeye. dahî hükmetmeleri lâzımdır. 
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Binaenaleyh, bu mealde bir madde dahi ilâv^ j 
edilmek üzere lâyihanın müstaceliyetle Adliye | 
Encümenine tevdi buyurulmasını teklif ederim, i 

6 Kânunuevvel 1338 
Karahisarı Şarki Mebusu 

Ali Sûrun 
Riyaseti öelileye 

Müzakere 'kâfidir. 
Keyfiyetin tetkik ve tesMti zımnında mü

zakere olunan Maddei Kanuniyenin Adliye En
cümenine tevdiini teklif ederim. 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Riyaseti Celileye 
Şükrü Beyin teklif ettiği maddei kanuniye 

ile bendenizin teklif ettiğim fıkra esas itibariy
le maksadı asliyi temin ettiğinden ve arada bir 
şekil ihtilâfı olduğundan Süruri Efendinin me-
selei müstehhire olarak ortaya attığı mesele
nin müzakeresinin kifayetiyle fı'kra veya. ka
nunun reye vaz'mı tefclif ederim. 

Graziantd) 
Yasin 

REİS — Efendim usul itibariyle teklifin, 
evvel beevvel Adliye Encümenine İm valesi tek- I 
lif ediliyor. Bu hususta, yani usul hakkında 
müzakerenin 'kifayetini kabili edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. Müstacel en 
Adlive Encümenine havalesini kalbul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

RAG-IB B. (Kütahya) — Efendim, müsaade 
'buyurursanız şahsıma aidolan bir meseleden 
dolayı söz isterim. Efendim Meclisi Âli Avans I 
Kanununu ikmal etmek istiyorsa ondan sonra I 
söz veriniz. I 

REİS — Bundan sonra söz veririm efen- I 
dim. Evrakı varide meyanında, İstiklâl malike- I 
meleri azaları arkadaşlarım TZ hakkın d a bir I 
mesele vardır. I 

Avans Kanunu vardır. I 
İstizaha, cevap verilmedi var, (Sonraya kal- I 

sm sesleri) I 
Efendim evrakı varide meyanm'da bulunan I 

takrirlerin muamelesini sdmdi imi yapalım, yok- I 
sıa Avans Kanunundan sonra mı-' (Sonra ses- I 
leri) 

Avans Kanunundan sonra evraikı varideye I 
devam edilmesini kabul buyuranlar lütfen el- I 
lerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. I 
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Üç. milyon lira avans itasına dair Kanım 

MADDE 1. — İstanbul vilây'otiyle nıüesse--
sat ve devairi sairenin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi idaresine intikal eylediği tarülıten son
ra tahakkuk eden maaş ve "masrafı karşılığı 

olarak üç milyon liranın mevaddı âtiye daire
sinde avans olarak sarfına 'mezuniyet verilmiş
tir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Arkadaşlar bu Kanunun en mühim madde
si bittabi birinci maddesidir. Bendenizce diğer 
maddelere lüzum yoktur. Biz, i'ki Teşrinisani
de ittihaz etmiş olduğumuz bir kararla İstanbul'
da yeni bir vaziyet ihdas etmiş bulunuyoruz. 
Binaenaleyh İstanbul'daki mevcut teşkilâtı bitta
bi tanımamak mecburiyetindeyiz. Tanıyacak olur
sak kendi mevcudiyetimizi, varlığımızı inkâr et
miş oluruz. Bu itibarla İstanbul'daki memurini 
merkeziye, orası tahtı idaremize dâhil olduğu gün
den "beri terki faaliyet etmiştir. Şimdi İstanbul 
bir vilâyet olarak idare edilmekte bulunuyor. 
Tabiî İstanbul vilâyetinde istihdam edilen me
murin ve devairi merkeziyede hasbelieap istihdam 
edilmek zaruretinde bulunulan zevat Büyük Mil
let Meclisinin bir memuru olarak bulunmaktadır. 
Bu itibarla onlar Büyük Millet Meclisi memura 
olduğuna nazaran nimet külfet mukabili olduğu
na göre tam maaş almaları lâzımdır. Bunların 
bâzıları hakkı tekaüde maliktir. Bâzıları malu
liyet maaşına, kesbi istihkak etmişlerdir. Bâzıla
rı da henüz vazife ve memuriyete duhulleri iti
bariyle bunlardan mahrum •bulunuyorlar. Bun
ların içinde maluliyet maaşı alanlara mazuliyeL 
mütekaitlere tekaüdiye maaşı vermek lâzımdır. 
Aynı zamanda İstanbul idarei merkeziyesin.de bu
lunan memurlara vaziyet ve hâdisat karşısında 
bir kısınma eğer mecburi mezuniyet namı altın
da maaş verecek olursak İstanbul'un şekli sabıkı
nı (idame ve kabul etmiş oluruz. Anadolu'da, bir 
idarei merkeziye İstanbul'da bir idarei merkezi
ye olmuş olacaktır. Aynı zamanda İstanbul idarei 
merkeziyesinde vaziyet ve hâdisat karşısında bir 
kısmını medburi mezuniyete sevk etmek dolayısiy-
le, İstanbul Hükümetinin yaptığı gibi maaş ver
mek bilmem nasıl olur ve bizim mevcudiyetimiz
le nasıl kabili telif olur?. (Bunlar bu maddede 
değil, sesleri) Bendenizce hepsi bu maddededir, 
Bu maddenin ifade ettiği mâna avans hakkında 
dır. Ben de avans hakkında söylüyorum. Istan 
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bul'da eytam ve eramil var, mütekaidîn vardır. ! 
Bittabi bunlar bugün değül daha çok zaman evvel I 
bu maaşlara kesbi istihkak etmişlerdir ve bun- I 
dan sonra da müstehakdırlar. Dün bu mem'le- I 
'ketin, bu milletin gdar&sinde hizmet 'etmişlerdir. 
Ve kendilerinin bırakmış oldukları tekaüdiye hak- I 
İarını almakta bulunuyorlar. Bunun için hiçbir I 
söz yoktur. Mütekaidin, eytam ve cramilin maaş- I 
larının tamamen verilmesi lâzımgeliir. istihdam I 
edilen memurinin maaşları tamamen verilmek I 
ieabeder. istihdamlarına lüzum kalnııyan memur- I 
lar için mazuliyete müstehak olanlarına mazuli-
yet maaşı veridir. Tekaüdiyeye kesbi istihkak 
edenlere tekaüt maaşı verilir. Yalnız bunların 
tekaüdiye, mazuliyet muameleleri yapılıncaya ka- I 
dar uzun bir zaman geçecektir, denecek. Bunlara I 
da tekaüdiye ve mazuliyetlerine ileride mahsube- I 
dilmek üzere avans verilir. Ve illâ başka suret- I 
te maaş verilemez. Muvazeneli Maliye Encümeni- I 
nlin yapmış olduğu lâyihai kanuniye bu noktai I 
nazara göre tanzim edilmek lâzım gelir. Ve avan- I 
sın da buna göre verilmesi ieabeder. Eğer Muva- I 
zenei Maliye Encümeninin tesbit ettiği seldi ka- I 
bul edecek olurtaak, bizim 'eskiden kabul ettiğimiz I 
esasata mugayirdir ve bizi takyideder bir m ahi- I 
yettedir. I 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Efendim, bendeniz heyeti umıumiyesi fraikkm-
da ısöz söylemiş olsaydım ve benim de verdiğim 
bir takrir o'kunsaydı şimdi söz söylemeye lüzum 
kaOımıyacaktı. Bendenize nazaran îsîtanbul vilâ-
yetiylıe müessesaıt ve devairi saire Türkiye Bü-

'yük Millet Meclisinin idaresine lintiikal etti. 
Eğer Şüikrü Bey biraderiımizin -buyurduğu gi
bi Sultan Vahideddin'in bıraktığı gibi .'teşkilât 
aynen bakidir, 'denilecek olursa Saltanatı Mil
liye b'ir lâfızdan -ibaret battır. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Saltanatı Mil
liye -değil, Hâkiımiyeti Milliyedir. 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Devamda) — 
Yok: eğer bizim, burada bidayeti teşökkülümüz-
de Heyetti Vekile arkadaşlarınııza tek biir ana-
ba vernuek için yaptığımız cidali nazarı itibara 
alarak Heyeti Vekille arkadaşlarımıza, milletin 
parasını israf ettinmemek için titrediğimizi ve 
aynı zamanda memlekette fuzuli teşkilâtın aley
hinde bulunduğumuzu derlıâtır ededeik olursak 
istanbul'un iht'iyaeatı halkikayesi ımeyanında 
olan, /masarifini kabul 'etmemek (mecburiyetinde-
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yiz. Oraıdalki 'memurin buıgün aç (bırakılsın. Bu
nu iddia etmiyorum. Demiyorum ki, îstıanıbur-
da 3 0 - 4 0 sene hizmet ©dip tekaüt müddetini 
ddlduıraralk hizmet etmiş memleketim sabık hiz
metkârları bugün aç bırakılsın. Bunu ildıdia et
miyorum. Hattâ Mazüıar Müfid Beyefendinin 
16 Mart diye tekrar edip durduğu şeyi de hu-
kukan bunlara teşmil etmek imkânını bendeniz 
görmüyorum. 16 Marttan sonra ölsün, evvel 
olsun tekaütlüğe kesbi isıtihlkaik <ed!m adam, ken
di vermiş olduğu tekaüdiyeyi geri allmafctadır. 
Marffctan evvelidir, sonradır diye vermemenin 
imkânı mantıkisi, ilmîsi, hulkuk'isi yoktur. Son
ra 16 Mart meselesi doğrudan doğruya İstan
bul Hükümetinin Anadolu biçareleri nam ve he
sabına Devleti felâkete srürüklememesi için ya-
pıltmış ıbir kanundur. Yolksa 20 - 30 sene tekaü-
diyesini vermiş olan 'bir* adamım istihkak ettiği 
tekaüdiye maaşını 16 Marttan sonradır, diye 
Vermemek doğru değildin". Sonra vefat eden
ler yavrular bırakmış, bunların da parasını ver
mek mecburiyetindeyiz. 'Sonra tefendiler bilfiil 
vazife gören insanların da parasını vermek 
mecburiyetindeyiz, İş çıikaı'aeak insanlarla mem
leketin umurunu ellerine verdiğimiz insanlara, 
bu nokttai nazardan, ımievcudolan bütün mamur
lara, Ikaibil olursa, istanbul'un variyeti iktisa-
diyesini de nazarı itibara alarak, daha fazla-
maaş vertmıelk suretiyle bu memurlara müreffeh 
bir vaziyet; vermeye taraftanm. 

Üçüncü kısım geliyor kri: İstanbul Hüküme
ti tarafından ya fazlalıkları dol'ayısiyie veya 
bâzı arkadaşların dedikleri gibi bize taraftar 
oldukları için açığa çıkarılmış olanlara, burada 
da devairi! merkeziye mevcudolduğu için, bun
lara para venmek meselesi var. En muhlim me
seleyi bu teşkil »ediyor. 

Memurinden mezun addedilenler eğer tekaüt 
müddetini ikmâl etmişlerse, Allah rızası için. 
Anadolu'nun vergi veren zavallı yetimleri, biça
releri hesabına, kendileri tâlibolsunlar ve tekaüde 
çekilsinler. 

Maızuliyette kesbi istihkak etmişler varsa bun
lardan da aynı veçhile istirham ederiz. Bu mem
leketinin fazla memur ıbaslemeye 'kudret ve takati 
yoktur. Onlar da mazuliyet tahsisatı almak sure
tiyle vatanperverliklerini göstersinler. (Sözünüz 
bu maddeye ait değildir sesleri) Bu maddeye ait
tir. Avans vereceğim beyefendiler, söz söylemiye-
cek miyim? 
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Maddelerinde söyle
yiniz. 

ABDÜLKADİR KEMALÎ Bî (Kastamonu) 
— Beyefendi 3 milyon lira veriyorum. Söz söyle-
miyeyim mi? (Devam sadaları) 

Arz ettiğim gibi; evvelce İstanbul Hüküme
tince mezun addedilerek itam maaş ve nısıf tahsi
sat verilenlerin bendeniz bâzı arkadaşların dü
şündükleri gibi bize taraftar oldukları için çıka
rıldıklarına kaani değilim. Esasen öyle olsaydı 
tam maaş ve nısıf maaş vermek lütufkârlığında 
istanbul Hükümeti bulunmazdı. Onlar ayrıldık
tan sonra da Devletin idaresi durmamıştır ve 
lûtfu âlülâl olmak üzere bunlara tam maaş ve tah
sisatın nısfını verdiler. Şimdi bize kalınca efen
diler; bu kadar paracı vermenin bizim için imkâ
nı yoktur, velevtki yirmi bin lira kadar cüzi bir 
para bile olsa... Bizim bu zavallı Anadolu halkın
dan alıp da boş oturacak olan, iş göırmiyeeek bu 
insanlara, bir ay için bile olsum, para vermemize 
imkân yoktur. Onların hamiyeti bizim bu parayı 
vermememizden müteessir olmamalaıını icalbetti-
rir. Çünkü Anadolu tahammülünün fevkinde kül
fetlere katlanarak gayesine doğru yürüdü. Sonra o 
efendilerin sabık işlerini ve sairesdnd katiyen Ana
dolu düşünmek mecburiyetinde değildir, efendi
ler. 

Anadolu; ilmen, fikren, hâmiyeten yüksek 
olan bu efendilere topsuz, tüfeksiz, cepanesiz, si
lâhsız kaldığı zaman gibi muhtaoolarak inledi, 
durdu. O vakit o efendiler, buraya gelmediler ve 
ekserisi buranın davetini kabul etmediler, bir kıs
mı da çoluk, çocuğunu bahane ederek kendilerini 
Anadolu'nun 'kucağına atmadılar. Binaenaleyh 
bunlara katiyen para vermek - Anadolu namına -
doğru değildir. Sonra ikinci kısım geliyor 'ki • 
Devairi merkeziyenin lağvı dolayısiyle vazifeleri 
hitama eren birtakım zevat... Onlara vazife kal
mamıştır. Biz burada beş kişi ile, sekiz kişi ile 
idarei merkeziyenin işini gördürüyoruz. Memle
ketin münevver olan bu evlâtlarını parasız bırak-
mıyarak para verirsek iyi olur. Fakat bendeniz 
onlardan da aynı vatanperverliği dilerim ve Mec
lisi Âli bun oktai nazardan bunların tekaüde kes-
bi istihkak etmiş olanlarını tekaüde sevk etmek. 
mazuliyet maaşına kesbi istihkak edenlere mazıı 
liyet maaşı vermek suretiyle meseleyi halletsin. 
Yoksa (900 bin) liraya baliğ olan memleketin 
parasını hiç olmazsa birkaç yüz (binini askerde 
ölenlerin evlâtlarını okutmak suretiyle sarf ede-
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lim. Çok rica ejderim, bunlara rermiyelim. Son
ra bunlar ne yapsınlar? suali vâridolursa... 

Rica ederim, fevkalâde iki zümre var. Bir 
zümre hem mütefekkir, vaziyeti görür bir züm
re. Diğeri de bütün 'külfeti yüklenmiş, bütün va
rını, yokunu feda etmiş bir zümre, hangisini 
tercih ederseniz, ediniz isterseniz bir yumruk 
daha vurun, çok mütehammildir. Zavallı Ana
dolu halkından toplıyaralk onlara verelim ve mü
tefekkirleri geçindirmek üzere saltanatı idame 
edelim... Binaenaleyh teklifimin kabulünü rica 
ederim 

DURSUN B. (Çorum) — Arkadaşlar İstan
bul vilâyeti için Avans Kanunu münasebetiyle 
pek mülhim, milletin derdini teşrih edecek bir 
müzakeredeyiz. İstanbul bir vilâyettir, vilâyet 
teşkilâtı, gerek inzibatı için, gerek adliyesi için 
ve gerek devairi sairesi için bunlar malûm ve 
muayyendir. Bittabi İstanbul vilâyeti sair bir 
vilâyetle kabili kıyas olmadığı için yine orada bu 
teşkilâtın, bu kadronun ve memurin adedinin 
fazlalaşması tabiîdir. Fakat bu maddede diyor 
ki ; devair ve müessesat maaşı... Hükümetten ri
ca ederim, İstanbul'da öyle devair ve müessesat 
vardır ki, ne biz ve ne de Hükümet onların ne 
olduğunu bilemeyiz. 

Darülhiitometü Islâmiyesinden al da Darülbe-
dayi, Mehterhanesine kadar hep bunlar müesse
sat meyanındadır, biz bunların da maaş ve mas
rafım üzerimize 'alacak mıyız, 'almıyaeak mıyız. 
Bunu bilmiyorum, sonra birtakım damatlar, gü
zideler maaşatı var, bunlar da bu müessesat, de-
vairde dâhil midir, değil anidir? Bunu da bilmi
yoruz. 

Efendiler saimîm vicdanından ve Anadolu'
nun köylüsünün eminim İki ruhundan kopan bir 
feryadı, bir derdi teşrih etmeye burada bende
nize müsaade buyurun. 

Efendiler, öteden beri tâ kuvvetli zamanı
mızda bile Anadolu'nun ve Rumeli'nin müesse-
satı irfanını ve müessesatı Ihayriyesini mahvet-
' ik, İstanbul'da temerküz ettirdik. Taşradaki va-
kıflammızı taşralardaki müessesatı hayriyenizi, 
esbabı hayrat tarafından verilen levfcafı zapt ve 
müsadere ederek İstanbul'da topladık. Yine aynı 
şeyi kuracak mıyız, kurmıyacak mıyız? 
• HACI IŞÜKRÜ B. (Diyarbefcir) — Eytam 

paraları da oraya gitti1. 
DURSUN B. (Çorum) — Sonra efendiler, 

birtakım müessesatı ilmiye ve irfaniyemiz İstan-
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fbul'da bulunuyor. Darülfünunlarımız, tıbbiye
liniz, ziraat mekteplerimiz, dişçi mektepleri bun
dan sonra İstanbul'da idame! mevcudiyet ede
mez. Bu münasebetle biz bunları Anadolu'nun 
«muhtelif yerlerine dağıtalım. Bir Vanlı, bir Di-
yarfoefeMi, bir Harputlu ulûmu baytariye tahsili 
aiçin, ulûmu ziraiye tahsili için İstanbul'a gide
mez. Asıl zürra bu onüessesattan istifade edemi
yor. 

Sonra Darülfünun meselesi; Maliye Vekili 
Beyefendi zannederim İstanbul Maarif umu
runa mütaallik üç aylık masrafı mübeyyin cet
vel tanzim etmiş, gelmiş, o da dört milyon lira 
tutuyor. Buradaki Maarif Vekâletinin umumi 
bütçesi aşağı - yukarı yedi sekiz yüz bin lira
dır. Bu dört milyon lirayı nereye sarf edecek
ler? Rica ederim, Anadolu'ya şimdiye kadar 
yaptıkları ihanet, hıyanet kâfi gelmiyor da bir 
de Anadolu'nun maliyesini çürütmek için böyle 
suikast mı tertibediyorlar ? Ve böyle suikastı 
orada tertibedenler kimlerdir1? 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Vahided-
dinin eski metaları. 

DURSUN B. (Çorum) — Binaenaleyh, mü-' 
essesatı âliye ve smaiyemiz varsa bugünden 
itibaren falsodur, diyelim, vilâyetlerimizde mü-
essesatı ilmiyeyi tertip ve tesis edinceye kadar 
oraya beş para vermek günahtır, haramdır. 
Yine eski saltanatı şahsiyeyi ipka ederek İstan
bul'da kuvvei müfekkere denilen hizbin eline 
bu milletin maliyesini, hayatını verecekseniz 
bu uğraşmalar, bu didişmeler beyhudedir. Rica 
ederim, Anadolu'nun köylülerine bakınız, orada 
yüzlerce aç kalmış insanlar var. Çıplak, sefil, 
elinde bir karış arazisi yok, başını sokacak bir 
damı yok, elinde beş parası yoktur, rica ede
rim, İstanbul artık bizim için merkezî Hükü
met olmaz. Anadolu'nun şehirlerinden birisini 
tensip ve ona göre idaremizi tesis ediniz, yok
sa bu gürültüler beyhudedir. Dağıtalım, gide
lim. 

HACI ĞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Ekseri
yet yoktur. Yoklama yapınız. 

REİS — Reye koyacağım zaman düşünürüz. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Efendim, 

İstanbul teşkilâtı sabıkası dolayısiyle söylenen 
sözler ifrat ile tefritten hâli değildir. Evvel
emirde şurasını arz edeyim k i ; tabiî teşkilâtı 
sabıkanın ipkasını arzu eden yoktur ve buna 
imkân yoktur. Ancak, İstanbul'u da alelade 
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Anadolu vilâyetinden birisi gibi idare edeceği
mizi zannediyorsak bunda aldanıyoruz. Misal 
olarak polis kısmını ele alalım. Bütün mema-
liki Osmaniyede, bütün Anadolu'da dört bin 
polis varken İstanbul ancak üç bin beş yüz po
lis ile güç idare olunabiliyor. Binaenaleyh» ten
kis olunacak kısmı var. Tenkis oluıımıyacak 
kısmı vardır. Yani İstanbul'u alelade bir Ana
dolu vilâyeti gibi idare etmek imkânı yoktur. 
Sonra İstanbul'u Anadolu besliyemez, diyorlar. 
Bunda da zannederim arkadaşlar, biraz insaf
sızlık ediyorlar. İstanbul'un kendi varidatı var
dır. İstanbul kendi kendini besledikten maada 
Anadolu'ya milyonlar da verir. Arkadaşlar bu 
maddeten sabittir. İstanbul'da 3,5 gün bulun
dum, yeni geliyorum. İstanbul'un halini gör
dük, ilk gittiğim günlerde varidatı yedi, sekiz 
bin lira iken biraz sonra yedi, sekiz gün zar
fında altmış bine çıktı. Binaenaleyh İstanbul'u 
beslemeyiz tarzındaki sözler pek muhik olma
sa gerektir. İstanbul ihanet etmiştir, tarzındaki 
sözler pek doğru olmasa grektir. İçinde ihanet 
edenler dö vardr . Fakat emin olunuz bunlar 
kısmı kalili teşkil eder. Ve bunlar kamilen tes-
bit edilmiştir. Gerek sivil ve gerek asker malû-
muâliniz, orada hükümeti milliyemizin teşkilâtı 
vardır. O teşkilât fena adamların isimlerini kay
detmiştir. Binaenaleyh o noktada endişeye ma
hal yoktur. Yalnız bendeniz avans münasebetiyle 
Halifeye ve Hanedanı Hüâfete verilecek maaşa-
tm mevzuubahsolmasjnı arzu ediyorum. Eskiden 
padişahların maaşı yirmi beş bin lira iken firari 
Sunltan altnrş bin liraya çıkarmıştır. Sonra 
efendiler bilmem Istablı Âmire, Ağalar Dairesi. 
susu, busu yüzbinlerce liraya varan bir sefahet 
sarayı vardı. Hiçbir arkadaşımız bu hususta 
şakkı şefe etmedi. Tenkis yapacaksanız, bura
lardan yapm. Yoksa beş yüz kuruş maaşlı bir 
memurun maaşından, yok üç yüz kuruşlu bir te
kaüdün maaşından no istiyorsunuz? Evvelemir
de Halifenin maaşını, Hilâfete verilmekte olan 
paraları mevzuubahsedin. Oralardan tenkis et
melidir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Vazifesini 
tefrik edin de Öjde. 

FERİD B (Çorum) — Efendim birinci mad
de üç milyon lira avansın verilmesi meselesidir. 

I Diğer maddelerde tekaüt maaşatı, tetkikat ve 
saire vardır. Bütün rüfeka o maddelerde sözle-
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rini söylesinler. Binaenaleyh sözlerini saklasın
lar, birinci madde hakkında söylemesinler. Hem 
vakit kaybediyoruz, hem kanun çıkmıyor. 

RElS — Avans için olan birinci madde bü
tün maddelere şâmil olduğu için söylüyorlar. 

MALÎYE VEKlLÎ HASAN FEHMİ B. 
(Gümtişane) — Efendim bâzı rüfeka birinci 
maddenin ihtiva ettiği avans miktarı üzerine, 
avansın sureti sarfını gösteren diğer maddelere 
temas ettiler. Malûmuâlileri Avans kanunları ve 
bütçe müzakerelerinde diğer maddeler mevcudol-
masa bile paraya taallûk ettiği için her şey söy
lenebilirdi. Yalnız zaman kazanmak için arka
daşlar o maddeler geldiği zaman söyleseler de 
olabilirdi. Fakat birinci maddede, söylemek hak
larıdır. Müsaadenizle bendeniz görüyorum ki; 
arkadaşların şikâyeti, tenkidatı hep bir neti
ceye varıyor. Deniliyor ki İstanbul'da açıkta 
kalan mülga idarei merkeziye memurinine neden 
mezuniyet maaşı verilsin? Tekaüd addedilsin. 
Efendiler; müddeti tekaüdiyesini ikmal edenleri 
tekaüde sevk etmek pek tabiîdir. Bunlara mazu
liyet maaşı tahsis edilmiyor da neden mezun ad

dolunup nısıf maaş veriliyor? Malûmuâlileri bir me
murun mazuliyet maaşına kesbi istihkak etmesi 
için on beş sene hizmet etmesi şarttır. Yani bu 
müddeti ikmal edenlerin mazııl addedilmesi, 
onlara mazuliyet maaşı tahsis olunması pek ta
biîdir. Yalnız tekaüt ve mazuliyet müddetlerini 
ikmal etmemiş olan üçüncü bir İrsim kalıyor. 
Bu kıs'ım hakkında katî karar vermek, bu hu
susa nıütaallik kadroları tetkik ile; caizülistih-
dam olanlarla olmıyanları tetkik ettikten sonra 
mümkün olabilir. Şimdi bu kanunun, bu lâyiha
nın ihiiva ettiği birinci maddeden sonra gelecek 
maddeler bunlara bir defaya mahsus olmak üze
re ̂ bir nısıf maaş veriyor ve ondan sonra tediya-
tı kadroların tetkikatı neticesine tehir ediyor. 

Dursun Bey İstanbul'daki müesseşatm çoklu
ğundan, Anadolu'nun bugüne kadar bunlardan 
mahrum kaldığından şikâyet ettiler. Efendiler, 
zannediyorum ki, bu noktada hiç biriMiz bu şi
kâyetten hâli değiliz. Fakat İstanbul'dan hangi 
müesseseyi nakledeceğiz? Darülfünunu mu, Tıb
biyeyi mi? (Hepsini sesleri) Müsaade buyurun 
Anadolu'ya nakledilecek müessesesleri Anado
lu'ya nakletmek, Anadolu'ya nakline lüzum gö-
rülmiyerek lağvı icabedenleri lâğvetmek, yine, 
arz etiğim gibi, İstanbul'da ipkası lâzımgelen kıs-
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mı ipka etmek ayrıca bir zamana muhtaçtır. Hiç 
olmazsa bu da arz ettiğim gibi».. 

YUSUF ZİYA B (Bitlis) — Altı aya muh
taç. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Altı aya 
muhtacolmasa dahi bu müddet zarfında yapıla
bilirse bendeniz âzami muvaffakiyet addedelim. 
Bugün müessesat mevcuttur. Meselâ Tıbbiyesi 
vai'dır. Darülfünunu vardır. Hukuku vardır. Sekiz 
on tane sultanisi vardır. Bunları bugün senenin 
ortasında lâğvetmek doğru mudur, hayır. Ora
dan .kaldırıp Anadolu'ya nakletmek mümükün 
müdür? Yani esasda hep müttefik olduğumuz 
halde birbirimize dertlerimizi söylüyoruz. 

ABDÜLKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Yüreklerimiz sizin gibi yanık olduğu için 
söylüyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — İstanbul'dan Anadolu'ya nakledile
cek birçok müesseşatm olduğuna bendeniz de 
kaaniim. Bunun ne olduğunu tâyin etmek zama
na mütevakkıftır. Ve bugün orada müesseseler 
çalışırken ve o memurlar da vazifelen ifa eder
ken senenin nihayetinde bunları kapatmak 
doğru olmadığını zannediyorum. Siz de tak
dir edersiniz. Zannetmem ki, tenkid eden arkadaş
ların hepsi de şimdiden bunları kapatalım diye 
söylemedi. O halde yapılacak iş tahsisatı kabul 
etmek ve tahsisatın sureti sarfını takyid eden 
mevaddı âtiye üzerinde görüşmektir, zannede
nin lâyihanın heyeti umumiyesi de bundan baş
ka bir şey değildir. 

ABDÜKKADİR KEMALİ B. (Kastamonu) 
— Mezunlar kaydı çok lastiklidir.... (Müzakere 
kâfi sesleri) 

REİS — Rıza Bey İstanbul. 
RIZA B. (İstanbul) — Müzakere kâfi ise za

ten lehinde söyliyeceğim, vazgeçerim. 
ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendiler ben-

denizce biraz evvel burada söz şöyliyen Maliye 
Vekilinin ifadesi veçhile bu birinci maddeyi ka
bul etmek ve mevaddı saireyi bilâhara müzake
re etmek zarureti mevcuttur. Çünikü arkadaş
lar Avans Kanunu .münasebetiyle söyleıftneşî 
lâzımgelmiyen mesaili tabiî şevki zarurette 
söylüyorlar. Bu mesele uzayacaktır. Halbuki 
heyeti umumiyesi hakkında söz soyliyen arfca-
daşlanmız vaziyetin ne 'kadar nazife ve dar 
olduğunu söylediler. Birçok maaşatı birikmiş 
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ve çok zamandan beri maaş alamamış ve kırk 
beş günden beri de ancak almış olduğu yarım j 
maaşı yemekle meşgul ve varını yoğunu sat
mış olan zavallı memurları göz önüne getirin. 

• Her evde beş ons çocuk ve kadın var. Bizim 
cinsimizden olup da inlemekte olan bu halka 
(merhamet ediniz. 

LÛTFÎ B. (Malatya) — İmarethane ma aça
cağız? 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Rica ederim 
•bu hemcinslerimizi, vatandaşlarımızı hu hali 
elim ve perişanide bırakmak doğru değildir. 
Velevki bir gün için dahi olsa. Binaenaleyh 
Hükümet teklifinde diyor İki, şimdi biz siyya-
nen şunu verelim, bilâhara kadrdlar üzerine ma-
aşatı tesbit edelim diyorlar, doğrudur. Hükü
metin bu teklifini derhal kabul edelim. Diğer
lerini burada görüşelim. Yoksa bu suretle 'iş 
uzıyacaktır. 

Arkadaşlarımız ve bilhassa Abdülkadir Ke
mali Bey memurlardan bahsetti. Bilmem nere
lerden bahsetti. Azizim bu öteden beri söyle
niliyor. Fakat ben buna ımütehayyirim, İstan
bul 'u be^liyemeyiz, istanbul'u şöyle yapma
yız, diyorlar. Yani istanbul'u öldürelim mi? 
Ne yapalım? 
• ABDÜLKADÎR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— istanbul, biraz bize baksın. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — istanbul ayrı 
bir yer 'midir'? Ben bunu anlamıyorum. istan
bul bizden ayrı gayrı bir şey değildir. Bizim
dir ve biz istanbul'dan başka bir şey değiliz. 
Binaenaleyh Anadolu'ya bakılaımanıış bilmem 
neye bakılamamış, şöyle imiş filân... Efendi
ler Anadolu'ya bâlkılmıamış, ben de biliyorum. 
Efendiler sistem değişmezse, şekil değişmezse 
siz Anadolu 'ya' hiçbir şey yapamazsınız, im
kân yoktur! Rica ederim şimdiye kadar bizim I 
burada yaptığımız, ordumuzu tanzim ve takvi
yeden ibarettir. Başka ne yaptık? Soruyorum 
size efendiler. Emvali metrulkeye bakınız, ba
ğırdınız, durdunuz. Benitarafta maaş alacak- I 
lar duruyor. Maaş çoktur, diyorsunuz, getirin 
onları o işleri görsünler. Hayır, onlar orada 
O'tursun, işler burada böyle yüzüstü kalsın. Yi
ne iş görülmesin ve böyle devam edilsin. Bu- I 
nu mu istiyoruz? Efendiler zaıman geliyor ki 
Avrupa'dan mütehassıs eelbediyoruz. Münev- I 
verler açlıktan ölsün, ne demek bu efendiler? I 
Bunlara 'muhtaç değil miyiz? Anadolu'yu imar 1 
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edecek olacak melelkler midir? Onları buraya 
çağırdınız mı? Onları bugün çağırırsınız, lâ-
zımgelen vezaifi tevdi edersiniz ve bu suretle 
işinizi yaptırırsınız. (Gürültüler) Müsaade bu
yurunuz efendim. Eğer çağırdınız da gelmiyen
ler olduysa o gelmiyenler malûmdur. Demek 
haindir, gelmemiş, cezasını verirdin. Bizim 
birçok defalar istanbul'dan kimse buraya gelme
sin diye karar verdiğimiz vâkıdır. (Hayır, öyle 
diyen yoktur, sesleri) 

ABDÜLKADlR KEMALÎ B. (Kastamonu) 
— Evet iş işten geçtikten sonra karar vermişiz
dir. 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Evet, çok de
falar, istanbul'dan kimse gelmiyecektir demişiz-
dir ve karar vermişizdir. 

Efendiler; size sorarım, ufak siyasi bir nok
tadan düşünelıim. istanbul'u tamamlyle boşaltmak 
doğru mu idi? Efendiler; benim elimden gelse 
doldurmak için istanbul'a adam gönderirdim. 
Yanlış düşünmiyelim. îatanbul bu memleketin, 
evet Anadolu'nun ve hattâ birçok memleketleri
mizin kanı bahasına kurulmuş bir inci, kıymetli 
bir taşdır. ölsün ve sönsün diyemeyiz. Binaena
leyh istanbul'a sen yolsuzsun diyemeyiz. Orası 
da bizim malımızdır. Bu itibarla rica ederim, 
bu mesele üzerinde günlerce söylenecek sözler 
vardır ve bundan müstağni kalınamaz. Buna kar
şı söylenecek her söze cevap verilebilir.' 

Evvelce arz ettiğim veçhile, birçok aileler se
fil ve perişan olarak orada kalacaktır. Bu doğru 
değildir. 

Heyeti Icraiye Reisi, iktisadiyat noktai naza
rından ve siyasi noktaıi nazardan burada birçok 
şeyler söylemişlerdir. Bunlara ilâve edilecek bir 
şey bulamıyorum. Binaenaleyh rica ederim, im
kânı varsa, Hükümet tetkikatmı ikmal edanjceye 
kadar, Hükümetin talebettiği avansı şimdiki va
ziyete acilen çaresaz olmak üzere verelim. Âtiyen 
söyliyeceğimizi söyleriz. (Müzakere kâfi sesleri) 

HAMDULLAH SUBHt B. (Antalya) — 
Bu meselenin sırf maddi bir kısmı vardır. Bu 
kısım para meselesidir. Bir de sırf mânevi' ve 
hissi bir kısmı vardır. Maddi kismmı, arz ettik
leri mütalâalarla muhterem arkadaşlarımın teş
rih ettiklerine kaaniinı. Bizim memleketimiz için 
olduğu giibi ve bütün dünya için de en mühim 
merkezlerden biri olan istanbul'da biz emniyeti 
istihsal ve idame etmeye mecburuz. Emin olabi-
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lirsiniz ki, musahabeniz, müzakereniz günlerce 
uzadıkça açlar rahat bir kalble sözlerinizi dinli-
yemezler. istanbul'da senelerce bu Devlete hiz
met etmiş olan memurlar açlık içinde beklerken 
burada namütenahi uzamak istidadını gösteren 
bir münakaşa devam ediyor. Onlar diyebilirler 
ki, toklar açların halinden anlamazlar. Buna mü
masil birçok mesailde yüksek bir hissi merhamet 
ile, ulûvvüeenaplıkla hareket eden Meclisi Âli; bir 
kapıda on beş, yirmi sene hizmet eden emektar 
bir uşağın bile günün birinde, çoluğu, çocuğu ile, 
ne yaparsan yap diye sokağa atılmasının doğru 
olamıyacağmı takdir eder. Bu memurlar bu mille
tin çocuklarıdır. Emektar memurlar senelerce ifa
yı hizmet ettikten sonra Hükümet kapısından se
falete, perişanlığa atıldıkları vakit kendilerine 
zulüm ettiğimizi düşünseler haklı değil midirler? 
Dedim ki, meselenin hissi bir ciheti vardır, evet 
yalnız bizim topraklarımızda değil, Fransa'da, 
İngiltere'de dünyanın her tarafında bütün bü
yük payitahtlar (hakkında, burada duyulan in
fiale benzer infial hisleri vardır. Meclisi Âli iç
tima edip de çalışmağa başladığı ilk günden 
beri bâzı mebuslar İstanbul aleyhine beyanat
ta, muhtelif beyanatta bulunmuşlardır. İstan
bul'a karşı bir infial vardır. Meclisi Âli İstan
bul'a karşı bu infiali hissettirmiştir. 

ALİ RLZA B. (İstanbul) — İnfial İstanbul 
halkına değil, Hükümetine ait idi. 

HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — Mü
saade buyurun. Ben kısaca bir tahlil arz ede
ceğim. Bugünkü münakaşatımız olmadan evvel 
İstanbul ne vakit mevzuubahsolmuşsa üzerimiz
de için için icrayı tesir eden bâzı sebepler üze
rine dikkati âlinizi celbedeceğim. Payitahtlar, 
dünyanın bütün memleketlerinde, memleketin 
diğer kısımları aleyhine teşekkül etmiştir. (Gü
rültüler) Dünyanın bütün payitahtları hep 
böyledir. Paris böyledir. Londra böyledir ve 
bugün Ankara'da böyle oluyor. Payitahtlar sa-
fahet yeridir, israf yeridir, eğlence yeridir. 
Bunlar saray erkânının, merkezi Hükümet 
teşkilâtının ve memurlarının masraflariylc, re-
faihiyİe, ümraniyîe vücut bulmuştur. Diğer ta
raftan inkâr etmeyiniz ve unutmayınız ki bü
yük payitahtların ikinci bir siması daha var
dır. O da ilmin merkezi, sanatın merkezi obua
larıdır. Bugün Hükümeti Milliyemizin en yük
sek memurlarından en küçük memurlarına ka-
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dar, hemen hepsi payitahtımızın mekteplerinde 
okumuşlar, orada yetişmişlerdir. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Parafcı 
Anadolu'dan gitmiştir. 

HAMDULLAH SUBHİ B. (Antalya) — 
Evet payitahtlar ilim merkezidir. Sanat mer
kezidir. Memleket üzerine bâzı masraflar yük
letmiş olmalarına mukabil ilim ve sanat neşret-
mişlerdir. Evet buna binaendir ki milletler re
fahını, saadetini, hattâ israfını gördükleri bu 
merkezlere karşı bir taraftan infial duyarlar. 
Fakat yine oraya koşarlar ve onu kalabalık 
bir hale getirirler, imar ederler, zenginleştirir
ler. 
.' ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Mektepleri, irfanları 

başımızın üstünde beyefendi. 
HAMDULLAH SUBHÎ B. (Antalya) — 

Anadolu parasını İstanbul'a yollamıştır. Bu 
muhakkaktır. Efendiler, bu milletin Devlet 
hakkındaki telâkkisine asırlarca istinadederek 
yaşamış olan payitaht, şekli idaresi ve teşki
lâtı neticesi yine bu milletin tasvibiyle mem
leketin birçok paralarını kendine çekip almış
tır. Memleketin birçok varidatını massetmiştir 
ve orada bütün memleketten ayrı daha müref
feh, daha zengin bir hayat idame etmiştir. Ar
kadaşlar, vakayiin maziye ait telâkkilerden do
ğan neticelerini zaruri görmek ve bundan dola
yı müesses bir usul, müesses bir şekli idareye 
aidolan masrafları birden bire binlerce ailenin 
maişeti, hakkı ve hayatı aleyhine derhal ilga 
etmeye kalkmamalı. Çünkü b'ir hak vardır ve 
hakkın hürmet germemesinden tevellüdedebi-
lecek bir zulüm tehlikesi vardır. Vakayiin 
mantıki silsilesine ve ondan hâsıl olan zaruret
lere hürmet etmelidir. Eski İstanbul, eski İm
paratorluğun bir zaruri neticesinden başka bir 
şey değildir. İstanbul'u eski şeklînden çıkaran 
kararlar ittihaz buyurdunuz. Fakat bu kara
rınızı ittihaz ettiğiniz gün .İstanbul, bir*Van 
vilâyeti olabilir mi? İstanbul, bir Kastamonu 
vilâyeti olabilir mi? 

İstanbul; kararınızın ferdasında içindeki bir 
buçuk milyon halkiyle içindeki yirmi biriden 
fazla erbabı maaşiyle ücra bir vilâyet merkezi 
haline girebilir mi? (Girer sesleri) Maddeten 
giremez, lâfzan girer. 

Arkadaşlar, elinizde çareler vardır. Ben sizi 
temin ederim ki ; İstanbul'un Anadolu üzerinde 
daimî bir yük olmasına sizin kadar ben de 
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aleyhtarım ve bunu asla tecviz etmem. Fakür 
Anadolu birtakım lüzumsuz masrafları idame 
elîmek suretiyle kendi boş kesesinin içinden son 
parayı da oraya ilânihaye gönderemez. Buna ben 
de kaanilim. Yalnız bunun için bir vakte ihti
yaç vardır, ik i üç ay zarfında bütün lüzumsuz 
teşkilâtı lâğveder ve eski şekli idareyi kaldı
rabilirsiniz. Fakat onlara medarı maişet gös
terelim, yer gösterelim, toprak gösterelim için
de binlerce Rum, binlerce Ermeni ve bin türlü 
ecnebi entrikaları bulunan ve bu kadar sefalet 
arz eden bir yerde, açlığı da idame ettirecek 
olursanız, Anadolu'nun emniyeti ııoktai naza
rından fena ve hatalı bir li§ yapmış olursunuz. 

, İki üç ay zarfında lüzumsuz teşkdâtı ortadan 
kaldırmak, beyhude masarifi kökünden kazımak 
suretiyle .bu vaziyeti ıslah edebilirsiniz. Fakat 
açlığın devam etmesine mukabil, müzakerenin 
uzaması da doğru bir şey değildir. 

ABDÜLKADlR KEMALİ B. (Kastamonu) 
Anadolu da açtır Hamdullah Bey! 

LÜTFl B. (Malatya) — istanbul'u bir vilâ
yet olmak üzere kabul ediyoıuz. B\ğer vilâ
yetlerde müstahdem olan memurinin kadıoıru 
her yerde nasılsa, istanbul vilâyetinin de kad
rosu onların aynıdır. (Hayır sesleri) Müesse-
satı sairenin demiyorum. Yalnız istanbul bir 
vilâyet kadrosunu ihtiva ediyor. Şu halde is
tanbul'da bulunan nezaret daireleri ne işler 
görüyor idiyse, bugün Ankara'da teessüs eden 
vekâletler de o dairelerin vazifelerini tama-
miyle ifa ediyor. Bugün milletin umurunu ta
mamen temşiyet eden daireler vekâlet daireleri
dir. Vekâlet daireleri burada mevcutken, biz 
bir de nezaret dairelerini tanıyacak mıyız, tanı-
mıyacak mıyız? Elbette tanımıyacağız. Madem-

• ki istanbul 'daki nezaret dairelerini tanımıyo-
razy şu halde onların müstahdem, memurları ne 
demektir? Bunu anlamıyorum. Onların müs
tahdem, memurları artık yoktur. 

HAŞlM B. "(Çorum) — F a k a t müterakim 
maaşlarını vermek icabetmez mi? 

LÜTFl B. (Malatya) — Müsaade edin. Bu
güne kadar hizmeti sebk etmiş, olan memurin 
haklarında öteden beri mer'i Tekaüd ve Mazıı-
Hyet kanunlarımız vardır. Hakkı tekaüdü ikti-
sabetmiş olan, zaten tekaüde sevk olunacaktır; 
Bunu kabul ediyoruz, ister nezaret dairesinde, 
ister vilâyet dairesinde istihdam edilmiş ol
sun, her hangi dairede istihdam edilenlerden 

2.1338 C : 2 
ı olursa olsun hakkı tekaüdü iktisabetmiş olan 

larnı teaküde şevkleri icabeder. 
Yirmi, otuz sene bu memlekete hizmet et

mekte, olan memurları kolundan tutup atmak 
suretiyle harekette mâna yoktur. Biz bunları 
dışarı atmıyoruz. Bunları haklarından mahrum 
etmiyoruz. Yine kanun ve adalet dairesinde bun
ları tavzif edelim diyoruz. Sonra mazuliyet 
maaşına kesbi istihkak etmiş olanların da yine 
kanunu mahsus mucibince mazuliyet maaşlarını 
kabul edelim diyoruz. 

Maliye Vekili de hâlâ, şu kürsüde İstan
bul kadroları tamamen gelmedi diyor. Onlar 
kadrolarını bize getirmedikleri halde biz ne
den mecbur oluyoruz da defaten üç milyon 
lira avans veriyoruz? Bu, israftır. Bu, imaret
hane tesisidir. Bu milletin parasını istediğimiz 
gibi sarfa mezun değiliz, onun sarfiyatından 
vicdanen mesulüz, bu böyle... Sonra arkadaşlar; 
bu Avans Kanununu müzakere ederken başta 
bir kere üç milyon lirayı kabul ediyoruz, bi-

j lâlıara maddelere geçiyoruz. 
Hayır efendiler; en evvel maddeleri müza

kere etmeli ve ihtiyacın derecesi anlaşıldıktan 
sonra ona göre avans vermelidir. Vereceğimiz 
parayı bilmeliyiz, alelımıyya para verilemez. 
İsraf olur. (Müzakere kâfi sadaları.) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efen
dim, müsaade buyurun da ben de hakkı kelâ
mımı istimal edeyim : Maliye Vekâletinin İs
tanbul için üç milyon liralık bir avans iste* 
m esi dolayısiyle bıi kadar müzakerat cereyan 
etti. 

istanbul bir vilâyet olmuştur, istanbul'un 
bir vilâyet olmasına en evvel, bir İstanbullu sı-
fatiyle, teşekkür eden bendenizin]. 

Emin olunuz ki, İstanbul ahalisinin ekseriye
tini teşkil eden memurindir, istanbul ahalisi 
bugünden sonra, istirahat ne. demek olduğunu 
anlıyacaktır. Bugünden sonra kendi mevcudi
yetini anlıyacaktır. Merkezi Hükümet, hangi 
vilâyetin üzerinde temerküz ederse oranın aha
lisini şimdiden taziye ederim. 

Efendiler, istanbul ahalisi denildiği zaman 
semadan zembil ile inmiş, yerden mantar gibi 
çıkmış ahali değildir, istanbul, umum Anado
lu 'mm camiasıdır. Umum Anadolu, evlâtla-
riyle bir. istanbul vücuda getirmiştir. Fatih'in 
aldığı istanbul, bir İslâm, İstanbullu değildi. 
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Hep bilir, derhatır buyurursunuz ki, Fatih, 
istanbul'da temerküz eden Müslümanları, aile
leri, Anadolu'dan toplamış getirmiştir. Bugün 
İstanbul demek, Anadolu'nun camiası demektir. 

Anadolu, İstanbul'u beslemiş deniyor, is
tanbul'u beslemiş ama, kimi beslemiş efendiler? 
Memurlarını beslemiş, askerlerini beslemiş.. 
Memurlar, askerler keddi yemini ile çalışmışlar, 
onlara ücret vermişsin. Bir aroe'eyi tutturun 
vaküt ücret vermeye mecbur değil misin? işte 
onlara da öylece ücret vermeye mecburdun... 
Bir memlekette memurlara ne kadar ziyade ih
tiyaç hâsıl 'olursa o memleket ahalisi o kadar 
tembel olur. 

Merkezi Hükümet istanbul'da imiş... Mektep
ler istanbul'da imiş, herkes evlâtlarını mektebe 
vermiş, zabit çıkartmış, mektebe vermiş, memur 
yetişmiş... Ve bunlar ücret mukabilinde memle
kete hizmet etmiş, Sultan Hamid zamanında me
murlar, eseri cefadan, maaşlarının yüz kuruşu
nu virmi kuruşa kırdırmak suretivle bir loi?ma ek
ilmeğe yüzsuyu dökerek geçinmişlerdir. Birtakım 
insanların da kimi hafiyelik yapmakla tezyidi 
servet etmiş, ikimi sahtekârlık, edepsizlik yap
makla.... 

Bir kere bunları memurin arasından çıkarın.. 
Biz memurları beslemeyiz diyorlar. Size kimse 
memurları besleyin diye teklif edemez, buna 
(hakkı yoktur. Bir memur, memuriyete geçtikten 
sonra, kendi maaşından bir miktarım vermiş ki 
mazul olduğu zaman veyahut tekaüdolduğu va
kit senden alarak infak ve iaşesine sarf edecek. 
Ne salâhiyetle Hükümet bir memurdan evvelce 
aldığı parayı vermez1? 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karaihisan Sathüb) — 
Verilmesin diyen vok ki... 

YAHYA GALlB B. (Devamla) — Muvaze
ne! Maliye Encümeni, her şevi Anadolu ruhiyle 
tetkik etmiştir. Encümen Hükümete diyor ki : 
iSen kadrolarını yan, hangi memurları istihdam 
edeceksen, hangi kısmı mazul 'âddedeceksen, 
hangi kısmı tekaüde sevk eyliyeceksen, bunları 
tâyin et, ben kadrolan tetkik edeceğim. Ondan 
sonra bunlara para vereceğim. Mazul olanlara 
mazuliyet maaşı vereceğim, tekaüdolanlaıra te
kaüt maaşı vereceğim, istihdamı caiz olimıyan 
hâinleri atacağım. Çünkü kanunda hainlere pa
ra vermek yoktur, diyor. Evet bunu ben de ka
bul ederim. Fakat şimdilik nısıf maaş derecesin
de bir para veriniz, sonra kadroları tetkika da 
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meydan veriniz. Kadrolan eğer burada tetkiîk 
edersek işin künhüne tamamiyle vâkıf olamayız. 
Mahallinde tetkik edeceğiz. Zaten sizin kıskanç
lığınızın on mislini Muvazenei Maliye Encüme
niniz göstermiş ve taibiatiyle de böyle olması 
icabeder. 

Şimdi hepsine maaş vermek... Neden, sebep 
ne?.. Neden mezun addetmeliî Arkadaşlarımız 
bu cihette haklıdırlar ve Muvazene Encümeniniz 
saatlerce, günlerce bu iş üzerinde çalışmış ve 
bunu tamamiyle teabit etmiştir. Şimdilik üç mil
yon lira avans verilir. Bu para da buradan gön-
derilmiyecektir. Onların da kendisine mahsus 
varidatları vardır. Kendi varidatlarından sarf 
ederiz. 

Müessesatm Anadolu'ya kaldırılmasına gelin
ce, buna en evvel taraftar olan benim. Müessesat 
her yere taksim edilmelidir, istanbul diğer vilâ
yetler gibi aynı suretle kalmalı, bunu kabul 
ediyorum, (öyle ise ıbütçe vardır demeyiniz sa-
daları) (Gürültüler) m 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Efendiler, 
istanbul'a sen buradan para vermiyorsun... Be
nim istanbul'da evim var, vergisini veriyorum. 
istanbul Gümrüğüne sen para vermiyorsun, güm
rük, gelen maldan varidat alıyor. Tabiî, ken
di varidatiyle kendisini idare edecektir. Bunun 
en ehveni yarım maaş nispetinde şimdilik bir tev
ziat yapmak, nihayetini tetkik ettikten sonra 
mütekaidolanı tekaüde, maztil olanı mazuliyete 
sevk etmek, caizülistihdam olanlarına da gel 
Anadolu köylerinde muallimlik yap, hocalık yap 
demektir. Giderse febiha, gitmezse hakkını ıs
kat eder. Memlekette kalır. (Müzakere kâfidir, 
ekseriyet yoktur sadaları) (Gürültüler) 

BEİS — Rica ederim hatibin sözü kaybolu
yor, sükût ediniz, sizi gürültü yapmaya ne mec
bur cdivor? 

ŞEVKİ B. (içel) — Müzakerenin uzaması. 
REÎS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak

rir vardır. Karar vermek için ekseriyet yoktur, 
yoklama yapacağız, esasen söz alanlar da sözle
rini söylediler 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Efendim 
encümen namına söz istiyorum. 

ŞEVKİ B. (içel) — Ekseriyet yoktur diyor
sunuz. 

RElS — Bekliyoruz, belki hâsıl olur. 
MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Beyefen

diler, gerek Şükrü Bey, gerek Abdülkadir Ke-

— 235 — 



t : 151 6.: 
malî Bey, gerek Hamdullah Subhi Bey, Yahya 
Galib Bey, ve gerek diğer rüfekamn sözleri hep 
Muvazenei Maliye Encümeninin kabul ettiği 
mevaddı âtiyeyi tetkik etmemekten ileri geli
yor. Hiç karışık değil, rica ederim. Şimdi bütün 
rüfekamn hülâsai mütalâatı şu oluyor. Biz İs
tanbul'da açıkta kalacak olan memurları kolun
dan tutup atamayız, yine rüfekayı muhtereme 
diyor ki ; müstehak olanların bir kısmına teka-
üdiye ve mazuliyet maaşı vermeli. Efendiler 
Muvazenei Maliye Encümeni de mevaddı âtiye-
de bunu teklif ediyor. Bendenize göre bir ihti
lâf var. Bir arkadaş buyurdu ki, ismi hatırımda 
kalmadı, af buyursunlar. Tetkikat yapılıncaya 
kadar sizin kabul ettiğiniz nısıf maaşı vereme
yiz. îşte aramızdaki fark budur. Encümen di
yor k i ; Muvazenei Maliye Encümeni bu kadro
ları tesbit edinceye kadar pek çok vakit geçer, 
bu vakte kadar birtakım rüfekamızm delâil ile 
burada serd ettiklerine ve bildiklerimize nazaran 
pek çok muhtacolan mamurlara bir defaya mah
sus bu da eseri insaniyet olmak üzere, Hükümetin 
işgali tarihinden sonraki istihkaklarına mahsııb-
olmak üzere bir nısıf maaş verelim. Sonra Ope
ratör Emin Beyefendi Hanedana maaş verecek 
miyiz dediler. Emin Beyefendiyi temin ederim 
ki, bu meseleyi düşündük, encümen Hanedanın, 
şehzadegânm, sultanların, hanımefendilerin, da
mat beylerin isimleriyle aldıkları maaşın cetve
lini getirtmiştir, düşünmüştür. Fakat rica ede-
yorum, encümen şuna maaş verelim, buna maaş 
verelim demiyor. Bunu Hükümet halledecektir. 
Encümene gelince encümeniniz hanedanı salta
nat pardon Hanedanı Hilâfet kadrosu üzerinde 
bir tetkikat yapacak, Heyeti Aliyenize takdim 
edecektir. Bunu nazarı dikkate aldınız mı, al
madınız mı demek için daha f ncümeninize böy
le kadro, gelmedi ki, nazarı dikkate alalım. Bir 
muhterem arkadaşımız buyurdu ki, «Ayanı ne 
yapacaksınız, Ayanın feshine dair kanun yok
tur.» zannederi'm, bizim dördüncü maddede sa
rihtir. Diyoruz ki, «4 Teşrinisanideki istihka
kına nazaran....» Rica ederim, biz Hükümete 
vazıyed ettiğimiz dakikadan itibaren Ayan 
kalmış mıdır? Kalmamıştır. Farzımahal olarak 
sövlüyorum. O halde Ayan mevzuubahsolamaz. 
Tabiatiyle maaş alamaz! 

HAGI AHMED HAMDI Ef. (Muş) — Ya 
Hanedan? 
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I MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Anlat-
ı tık ya birader... 

Hamdullah Subhi Bey buyurdular ki ; ara-
sıra bu Meclis istanbul memurlarına inkisar ve 
infial göstermiş. Zannediyorum ki, bu Mecli
sin arasıra infiali, memleketin hayatını, memle
ketin istiklâlini kurtarmak için silâha sarılmış 
olan vatanperverlere, kaatil, âsi gibi fetvalar 
vermekte ihaneti irtikabedenleredir. Ve yine 
zannediyorum ki, bu Meclisin infiali ve inkisarı, 
memleketi kurtarmak için, namusu kurtarmak 
için silâha sarıldığımız zaman üzerimize Kuv-
vei inzibatiye diye ordular sevk edenlere ve o 
orduya girenleredir. Yoksa hiçbir zaman dâva
mıza sadık kalmış, hiçbir zaman bu fetvalara ve 
Kuvayı Inzibatiyeye iştirak etmemiş olan ma
sum istanbul halkıyle, istanbul memurinine 
katiyen müteveccih değildir. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Halife ordusuna 
giren zâbitanın her birisini hain tanımıyacak-
sımz. Halife ordusuna giren zâbitandan birçok
ları buraya yazmıştır ki, biz bir maksadı mah
sus üzerine girdik, size iş yapacağız diye bu
raya yazıldık. 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Müsa
ade buyurun. Bunu o kadar iyi bilirim ki, Kay
seri istiklâl Mahkemesinde bulunduğumuz za
man bize Kuvayı Inzıbatiyeden bir zabit tutup 
getirmişlerdi. Bu zabit mahkememizde beraet 
etmişti. Çünkü sizin dediğiniz esbab dolayısiy-
le girdiği anlaşılmıştır. 

SALlH Ef. (Erzurum) — Bir miralay var
dır ki, buraya yazmıştır, Halife ordusuna giri
yorum, gelirsem orduya iltihak edeceğim de
mişti. 

MAZHAR MÜFlD B. — Bizim istanbul hal
kına ve memurlarrıa hiçbir infialimiz yoktur. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Efendim, bende
niz usulü müzakere hakkında iki kelime söyli-
yeceğim. Meçlisi Âli bu teklifi esas itibariyle 
kabul etmiştir. Arkadaşlarımız buna dair bi
rer sual sorarsa bunun çıkmasına imkânı mad
di kalmaz. Kadroları gelince kırpacağız. Bil
mem ne yapacağız. Fakat bugün bunlar açtır, 
ne yapacaksak yapalım. Bir an evvel bitirelim. 

REİS —: Efendim kifayeti müzakere takrir
lerini reye avz'edemiyorum. 

FERÎD B. (Çorum) — Efendim! Mesele 
katı olursa reye konulduğu zaman ekseriyet 
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aranılır. Kanunun bir maddeden diğer madde
ye geçilmesi için mevcut azanın ekseriyetine 
müracaat olunur. (Doğru, sesleri) 

REİS — Efendim, isimlerinizi yoklama ma
hiyetinde istimal buyurunuz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — isimlerimizi veri
yoruz. Yoklama mahiyetinde olsun. Neticesiz 
olursa biz burada ne duralım? 

FERlD B. (Çorum) — Efendim, ekseriyetle 
başlanan celse devam eder. Kanunun bir mad
desinden diğer maddesine geçilmesi mevcut aza
nın ekseriyetiyle olur. Yalnız kanunun heyeti 
umumiyesi reye konacağı zaman nisap aranılır. 
Usulü müzakere böyledir, Nh.amnamei Dahilî 

*>•" 

Momaliki müstahlâsaya İstiklâl mahkemeleri izam] 
Kemali Beyin takriri hakkın di 

(Kabul ed 

Mcmaliki müstahlâsaya istiklâl mahkemeleri izamı hakkındaki Kastamonu Mebusu Abdülkadir 
Kemali Beyin takriri hakkında verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

ibrahim Süreyya B. (Saruhan), Operatör 
Emin B. (Bursa), Ali Rıza B. (Kars), Ali Saib 
B. (Urfa), Ferid B. (Çorum), Hüseyin B. (Elâ-
ziz), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Hüsrev Sami 
B. (Eskişehir), Abdülkadir Kemali B. (Kasta
monu), Ali Rıza B. (istanbul), Midhat B. (Mar
din), Rasih Ef. (Antalya), Ali Fuad Pş. (Anka
ra), Abdülgani B. (Siverek), Fevzi Ef. (Batum), 
Edhom Fehmi B. (Menteşe), Tevfik B. (Erzin
can), Tevfik Ef. (Kângırı), Esad B. (Mardin), 
Rüstem B. (Oltu), Mehmed B. (Gümüşane), Re
fik Şevket B. (Saruhan), Hamdi B. (Canik), 
Reşad B. (Saruhan), ismet B. (Çorum),,Hâmid 
B. (Biga), Mehmed B. (Biga), Celâl Nuri B. (Ge
libolu), Tahsin B. (Aydın), Halil Hulki Ef. (Si-
ird), ismail Subhi B. (Burdur), Abdullah Ef. 
Bolu), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Kâzım Kara-
bekirpaşa (Edirne), Resul B. (Bitlis), Osman 
Kadri B. (Muş), Mustafa Vasfi B. (Tokad), Hacı 
Feyzi B. (Elâziz), Hüseyin Necati B. (Bursa), 
Necib B. (Ertuğrul), Hafız ibrahim Ef. (İspar
ta) , Abdullah Ef. (Sinob), Mustafa B. (Gümüşa
ne), Nüzhct Dede Ef. (Ergani), Dr. Suad B. 
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de böyledir. Binaenaleyh Reis Bey şimdi birin
ci maddeyi reye koyabilir. (Koyamaz, sesleri) 

RElS — Efendim, mevc.ut.puslası vermiyen-
ler varsa lütfen isimlerini istimal buyursun
lar... 

Ekseriyet hâsıl olamadı. Yarın ruznamemiz-
de Nevahi Kanunu vardır. 

ÖMER LÛTFI B. (Amasya) — Yarın bu 
Kanunun müzakeresini teklif ediyorum. (Gü
rültüler) 

REÎS — Efendim o, meclisin kararı ile ola
bilir. Şimdi ekseriyet yoktur. Yarın saat birde 
içtima edilmek üzere Celsei tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat: 5,30 

(Kastamonu), Diyab Ağa (Dersim), Nuri B. (Bo
lu), Mehmed Kadri B. (Siird), Hasan Fehmi B. 
(Gümüşane), Şevki B. (içel), Memduh Necdet B. 
(Karahisarı Şarki), Tahsin B. (Maraş), İzzet B. 
(Tokad), Ali Cenani B. (Gazianteb), Süleyman 
Sırrı B. (Yozgad), Derviş B. (Mardin), Tahir 
Ef. (Kângırı), Mehmed Şevket B. (Sinob), Şeyh 
Fikri Ef. (Gene), Hulusi Ef. (Kastamonu), Ali 
B. (Karahisarı Sahib), Yahya Galib B. (Kırşe
hir), Dr. Mustafa B. (Kozan), Avni B. (Saru
han), Haydar B. (Van), Pozan B. (Urfa), Mus
tafa Hilmi Ef. (Niğde), Ragıb B. (Kütahya), is
mail Şükrü Ef. (Karahisarı Sahib), Rasdm B. 
(Sivas), Hasan Ef. (Denizli), ihsan B. (Cebeli
bereket), Feyzi B. (Diyarbekir), Hilmi B. (Bo
lu), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Muhiddin B. 
(Elâziz), Hamdi B. (Gene), Haşim B. (Çorum), 
Dr. Refik B. (Bayezid), Cevad Abbas B. (Bo
lu), Necib B. (Mardin), Mazhar Müfid B. 
(Hakkâri), ibrahim B. (Mardin), Yasin B. 
(Gazianteb), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), Rıza 
B. (Yozgad), Sıdkı B. (Malatya), Necmeddm 
B. (Siird), Cavid B. (Kars). 
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(Reddedenler) 

C : 2 

Nusrat Ef. (Erzurum), Ali Vefa B. (Antal
ya), Hafız Mehmed B, (Trabzon), Halil B. (Er-
tuğrul), Mehmed Şükrü B. (Karahisar), Mazlum 
Bata Ef. (Denizli), Arif B. (Bitlis), Jİalil İbra
him B. (Antalya), Ömer Lûtfi B. (Amasya), Ri-
fat Ef. (Konya), İsmail B. (Erzurum), Nebil Ef. 
(Karahisarı Sahib), Hasib B. (Maraş), Bahrî B. 
(Yozgad), Ruşen B. (Gümüşane), Şükrü B. (İs
tanbul), Ali Şükrü B.~ (Trabzon), Abdülgani B. 
(Muş), Yusuf Ziya B. (Bitlis), Salâhaddin B. 
(Mersin), Şevket B. (Bayezid), Niyazi B. (Eski

şehir), Akif B. (Burdur), Ömer Lûtfi B. (Kara-
hisarı Sahib), Osman B. (Lâzistan), Hacı Atıf 
Ef. (Ankara), Şükrü B. (Canik), Mustafa B. 
(Dersim), Rifat B. (Kayseri), Cemal Pş. (İspar
ta), Celâl B. (Gene), Hacı Ali Sabri Ef. (içel), 
Fikri Faik B. (Gene), Salih Ef. (Erzurum), 
Dursun B. (Çoram), Mehmed Emin B. (Erga
ni), Hafız Hâmid B. (Biga), Rüşdü B. (Maraş), 
Ömer Mümtaz B. (Ankara), Haydar Lûtfi B. 
(İçel), Necati Ef. (Lâzistan), Behçet B. (Kân-
gırı), Mustafa Taki Ef. (Sivas), (İsimsiz red) 

(Müstenkifler) 

Ziya B. (Sivas), Abdülhalim Çelebi Ef. (Kon
ya), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Osman Fev
zi Ef. (Erzincan), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), 
Said B. (Kângırı), Nacd B. (Elâziz), Cevdet B. 

(Kırşehir), Hacı Mehmed Ef. (Bayezid), Ahmed 
B. (Yozgad), Hacı Tahir Ef. (İsparta), (İsimsiz 
'müstenkif) 

İçtimai âti roznamesi 

1 — Zaptı sabık hulâsası 

Müzakere edilecek mevad 
Nevahi Kanunu 

V rW^I 
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S. SAYISI 14 
istanbul'a ithal edilecek unlarla hububattan alınacak Gümrük Res
mi hakkında, istanbul ve mülhakatında tahakkuk ettirilmiş olan 
Müsakkafat, Temettü ve Temaşa vergilerine dair, istanbul'da ilga 
edilen devair memurlarına mezuniyet maaşı tahsis edilmesine 
dair, İstanbul teşkilâtı hazırası için üç milyon lira avans itasına 
daîr kanun lâyihaları ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 

encümenleri mazbataları 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
îcra Vekilleri Heyeti Reisi r Ankara 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Aded : 6/1937 12 . XI . 133P 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesme 

İstanbul'a ithal olunacak ecnebi unlarla hububattan alınacak Resim hakkında tanzim ve İcr* 
Vekilleri Heyetinin 12 . XI . 1338 tarihli içtimai ada kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı muci
be lâyihası sureti musaddakası lef fen takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin işarına 
müsaade Duyurulmasını rica eylerim efendim. 

•Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI SURETİ 

Dersaadet'te bulunan Refet Paşa Hazretlerinden varidolan telgraf namede havayici zaruyei gıdaı-
yenıin tarifei umumiye zamaiminden dolayı fevkalâde müteessir olarak eşya fiyatlarının İstanbul ah
vali* iktisadiyesiyle gayrimütenasip bir surette tezayüdedeceği cihetle sızıltıyı mucibolmamak üzere 
canlı koyun, sığır, kuzu, oğlak, lâhm, buğday, yulaf, pirinç, buğday unu, şeker, gıl'ikoz, margarin ve 
kuru fasulyeye ait zamaimden muvakkaten sarfınazar olunarak tarifei umumiyedeki esas resimlerin 
istifası ile iktifa olunması lüzum ve zarureti ehemmiyetle bildirilmektedir. Filhakika te-lgrafnamede 
tadat buyurulup canlı hayvanlardan maadasını teşkil eden mevaddm Zıiynet Kanunu mucibince ta
rifeleri on beş misline iblâğ edilmiş ve kanunu mezkûrun neşir ve ilânını icabettiren âvamilden baştı-
eası Hükümeti Millîye dâhilinde mebzulen mevcut hububat ve mathunatın dâhilde sarfiyle hem mah
sulâtı zaraiyemizi himaye hem de paramızın ecnebiye ihracına mâni tedabir zümresinden bulunmuş
sa da vesaiti nakliyenin ciheti askeriyeye hasrı icabından olarak dâhilde mevcut hububat ve mat-
hunat sahillere indirilememek yüzünden bu gibi havayici dâhilden tedarik eden sahillerimizde müş
külât çekilmiş ve hattâ Karadeniz iskelelerine hariçten getirilecek unlar hakkında Heyeti Celilelerin-
©e bâzı müsaadât bahşedilmiş olduğu gibi ahiren memaJIki mustahlasadan olup un ve hububatı İs
tanbul'dan bilâresim tedarik eden Mudanya ve İzmit havalisinde de bu gibi ihtiyaç karşısında kalın
dığı anlaşılarak Heyeti CeLileee bir karar ittihazıua talikan Mudanya Gümrüğüne gelen on beş bin 
çuval Dakik Resmi Gümrüğüne mukaSb'il Mudanya Belediyesinden teminat senedi ahziyle imrar mec
buriyeti hâsıl olmuştur. Aynı mesele İzmir hakkında da varittir. Binaenaleyh istanbul gibi sekenesi 
milyonlara varan bir şehrimizde Hükümeti Mül'; "înizin tahtı hâkimiyetine duhulünü mütaakıp sç-
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kenesini ntüterakkip bulunduğu refaha mukabil gümrükçe Rüsumu munzamına ve istihlâk yüzünden 
emri maişette duçarı müzayaka olması da tecviz edilemiyeceğinden Refet Paşa Hazretlerinin teklif
leri veçhile 6 Teşrinisani 1338 tarihinden 1 Mart 1339 tarihine kadar İstanbul iaşesi için hariçten 
celbine meeburiyet derkâr bulunan mevaddı mezkû reden fakat kasaplık hayvanat ile gılikoz ve şeker 
Rüsumu kemakân tarifei umumiyeye yani beş misline tâbi kalmak üzere hububat ve mathuuattan 
Mart 1332 tarihli Gümrük Kanununda muharrer miktar üzerinden istifayı Rüsum suretiyle iktifa 
olunması «amri görülmekle bu bapta tanzim edilen kanun sureti merbutan takdim kılındı. 

9 Teşrinisani 1338 

Kanun lâyihası 
MADDE 1. — İstanbul şehrine ithal oluna

cak ecnebi unlarla buğday, arpa, yulaf, pirinç 
ve hububatı saireden 10 Mart 1332 tarihli Tari
fe Kanununa merbut cetvelde muharrer Resim 
alınacaktır. 

MADDE 2. — İşbu kanunun ahkâmı 1 Mart 
1339 tarihine kadar meriyülieradır. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Maliye Vekili memurdur. 

12 . XI . 1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Fehmi 

Müdafaai Milliye Adliye Vekili 
Vekâleti V. Rifat 

Fevzi 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti V. 

Ali Fethi Hüseyin Rauf 
Maliye Vekâleti V. Maarif Vekili 

Ali Fethi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekâleti V. 

Feyzi Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye Vekâleti V. Umumiye Vekili 

Dr. Tevfik Rüşdü Fevzi 

t t • • • I I 
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4 Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 12 . XI . 1338 

Aded: 6/1936 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

İstanbul ve mülhakatında 1338 senei maliyesine mahsuben tahakkuk ettirilmiş olan Müsakka
fat, Temettü vergileri bakiyesinin tahakkukları veçhile ve Temaşa Vergisinin dahi vukuuna 
göre sene gayesine kadar devamı tahsili hakkında tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 . XI . 
1338 tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası sureti ıımsadda-
kası leffen takdim kılınmıştır. İfayı muktazasiyle neticenin işarına müsaade buyurulmasmı rica 
ederim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

ESBABI MUCİBE LÂYİHASI 

İstanbul ve mülhakatında Müsakkafat Vergisi yedi ve dört misli zamaimiyle ve Temettü Ver
gisinin maktu kısmı beş misil tezyidiyle tahakkuk ve tahsil edilmekte olup Meclisi Millînin ka-
vaninine göre tebdili halinde bir milyon liraya yakın tahakkukattan tenzilât icrası ve: bir kısmı
nın reddi lâzımgeleceği gibi ayrıca muhdes müleyyifat ve temaşa vergilerinin tahakkukatı dört 
yüz bin liraya baliğ olduğundan fbathsile bu vergilerin kemakân tahsilline devam edilip edileıniye-
ceği Refet Paşa Hazretlerinden alman 7 Teşrinisani 1338 tarihli telgrafnamede istifsar olunmuştur. 
Meclisi Âlice kabul olunan 21 Eylül 1336 tarihli Kanun mucibince Temettü Vergisinin tahakkukatı 
asliyesi beş ve (B) cetvelinin ikinci kısmındaki mekadiri on misline iblâğ olunduğu cihetle Hükü
meti Milliyece istifa olunan Temettü Vergisi İstanbul Hükümeti zâilesince matruh vergiden daha 
fazla ise de senenin sülüsamı mürur ettiği cihetle faikın ıkuyuda zammı ve mükellefine ezserinev 
tebliği karışıklığı ve tealhhuratı mucibolmasına Müsakkafat Vergisine gelince; bu verginin tezyid 
nispeti hakkında takdim olunan lâyiha henüz Meclisi Âlice kabul ve tasdik buyuruknadığı ci
hetle İstanbul Hükümetince 27 Mart 1338 tarihli kararnameyle mezkûr Muısaikkafat Vergisine ya
pılan zamaimin tenzili halinde 'kuyudun duçarı teşevvüş alacağından kat'ımazar bir kısım mükelle
finden berveçhi zam tamamen tahsil olunduğu halde henüz ifayı deyruetmiyen mükellefinden za-
maimin tenzili madelete muvafık olamıyacoğından tahsil olunan a'ksamm iadesi zaruretine binaen 
ihtiyacatı Hazineye nazaran bir milyon liranın tahakkukatından tenziline mahal kalmamak üzere 
vergi bakiyelerinin senei maliye gayesine kadar tahakkukları veçhile devamı tahsili, 

Ve Mükeyyifat ve Temaşa vergileri bahsine gelince : Hükümeti Milliyede şimdiye kadar bu 
namlarla vergi ihdas olunmama'kla beraber bir lâyiha da teklif edilmemiş olup bunlardan Mükey-
yifat Vergisinin ihdasına Men'i Müskirat Kanunu mâni ise de İstanbul ve mülhakatındaki tema
şa mahallerinin 'kesreti hasebiyle bu baptaki kararname ahkâmının tevsi veya tadid suretiyle 
Meclisi Âliye teklifi ve senei âtiyede bu esas dairesinde Temaşa Vergisinin sureti istifasının temini 
zımnında işpu verginin dahi İstanbul Hükümetince vaktiyle yapılan kararname dairesinde kezalik 
senei maliye hitamına kadar vukuuna göre devamı istifası zaruri görülerek buna muktazi lâyihai 
kanuniye Mttanzim leffen tşfaâlm tkümaniftır. 

(S. Sayısı : 14*) 
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Kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul ve mülhakatında 
1338 senei maliyesine mahsuben tahakkulk et
tirilmiş olan Müsakkafat, Temettü vergileri 
bakiyesinin tahakkukları veçhile ve Temaşa 
Vergisinin dahi vukuuna göre tahsiline Ma
liye Vekili mezundur. 

MADDE 2. — İşbu kanım Teşrinisani: 1338 
tarihinden itibaren meriyülicradıı'. 

MADDE 3. — İşbu (kanunun icrasına Maliye 
Vekilli memurdur. 

12 .11.1338 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 
Hüseyin Rauf Fehmi 

Müdafaai Milliye V. V. 
Fevzi 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye V. V. 
Ali Fethi 

Nafıa Veküi 
Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti iç
timaiye Vekâleti V. 

Dr. Tevfik Rüşdü 

Adliye Vekili 
•Rifat 

Hariciye V. V. 
Hüseyin Rauf 

Maarif Vekili 
îsmail Safa 

İktisat V. V. 
Feyzi 

Erkânı Harbiydi Umu
miye V. 

Fevzi 

Türkiye Büyük 31illet Meclisi 
Kavanini Maliye Ecümeni 

Aded : 7 

İstanbul 

Ankara, 2.12.1338 

Riyaseti Celi leye 

w e mülhakatında 1338 senei mali
yesine .mahsuben tahakkuk ettiıömş olan Mü
sakkafat, Temettü vergileri bakiyesinin, tahak
kukları veçhile ve Temaşa Vergisinin dahi vu
kuuna göre sene gayasine kadar devamı tahsili 
halkkında İcra Vekilleri Heyetinin 12.11.1338 
tarihli tezlkere&me -merbut iâyihai kanuniye ile 
esbabı mucibe mazbatası encümenimizce bittet-
kik aynen kabul edilmiş olmakla Heyeti Umu-
ımiyenin nazarı tasvibine arz ve takdim kılınır. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Eeiâli 

Mardin 
Necib 

Kâtip 
Lâzistan 

Ziya Hurşid 
Âza 

Konya 
Rifat 

Mazbata Muharriri 
Bolu 

Şükrü 
Âza 

Ertugrul 
Halil 
Âza 

Sinob 
Haikkı Hami 

Türkiye Büyük 31illet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Ankara 

Aded : 295 17 Kânunuevvel 1338 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

İstanbul ve mülhakatında 1338 senei maliye- mıştır. 
sine mahsuben tahakkuk ettirilmiş olan Müsak
kafat, Temettü ve Temaşa vergileri hakkında 
İcra Vekilleri Heyetinden mevrut İâyihai ka
nuniye ledettetkik 9 Kânunuevvel 1338 tarihli 
İstanbul Avans Kanununun yedinci maddesiyle 
İstanbul varidatı hakkında umumi bir esas ka
bul edilmiş olmasına mebni bu bapta ayrıca 
muamele ifasına mahal görülememiş ve lâyiha
nın berayı hıfız iadesi lüzumu tezekkür kılm-

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb 
Ali Cenani 

Kâtip 
Yozgad 

Feyyaz Âli 
Âza 

Kırşehir 
Âza 

Maraş 

Hakkâri 
Mazhar Müfid 

Âza 
Muş 

tlyas Sami 
Âza 

Sivas 
Yahya Galih Mehmed Hasib Ziyaeddin 

•<t 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Ankara 
îcra Vekilleri Heyeti Riyaseti — 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 22 . XI . 1338 

2008 Karar 
6/2017 Aded 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

istanbul'un Hükümeti Milliyeye ilhakiyle muamelâtı tatil edilen devair ve müessesata men-
subolup ahiren mezun addedilmeleri takarrür eyliyen memurine maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri
nin nısfı raddesinde mezuniyet maaşı tahsisiyle Teşrinisani 1338 mahına ait mezkûr maaşın avans 
suretiyle tesviyesine ve mazulinin kemakân mazuliyet maaşlarının devamı itasına dair tan
zim ve icra Vekilleri Heyetinin 22 . XI . 1338 tarihli içtimamda kabul edilen lâyihai kanuniye 
ile esbabı mucibe lâyihası sureti musaddakası leffen takdim kılınmıştır, ifayı muktazasiyle netice* 
sinin işarına müsaade Duyurulmasını istirham eylerim, efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 

Elyevm Hükümeti Milliyeyeye ilhak edilmiş olan istanbul vilâyeti teşkilâtı hâzırasiyle orada 
vekâletlere merbut olarak muhafazai mevcudiyet etmekte bulunan deavir vo müessesatm maaş ve 
masarifinin alelûsul yeniden bütçe tanzimiyle istihsal olunacak tahsisattan tesviyesi muktaziyatı 
kanuniyeden bulunmakta ise de mezkûr vilâyet vo devair ve müessesata ait teşkilâtla bütçeleri 
celp vo tetkik edilmedikçe bunlar için muktazi tahsisatın tesbitiyle yeniden bütçe tanzimi mü-
taassir olmakla beraber elyevm mevcut bütçe ve teşkilât hakkında icra edilecek tetkikatm ikmal 
ve intacı da bir hayli zamana mütevakkıf bulunmasına ve devair ve müessesatı mephusenin o za
mana kadar tahakkuk etmiş ve edecek olan maaş ve masarifinin tehiri tesviyesi de rehin cevaz 
olamıyacağma binaen senei haliye Kânunuevvel gayesine kadar lâzimüttediye halini iktisabet-
miş olan maaş ve masarif atın mevcut bütçeleri üzerinden ve mahallî varidatından avans suretiyle-
tesviyesi zaruri görülerek bu hapta, icabeden kanun lâyihası tanzim ve takdim kılındı. 

(S. Sayısı : 14) 
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Türkiyo Büyük Millet Meclisi 
Maliye Vekâleti 

Muhasebi Umumiye 
Müdüriyeti 

Umumiyesi Kalemi 
Aded : 2008 

Kanun 

MADDE 1. — İstanbul'un Hükümeti Milli-
yeyo iltihakiylo * muamelâtı tatil edilmiş olan 
Muvazenei Umumiye dahilindeki mülga bilcüm
le devair ve müessesat momurininin bin üç yüz 
otuz sekiz senesi Teşrinisanisinden itibaren mezun 
addiyle bunlara maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri
nin nısfı mezuniyet maaşı olarak verilir. 

MADDE 2. —• Memurini mumaileyhimin bin 
üç yüz otuz sekiz senesi Teşrinisanisi mezuniyet 
maaşları devair ve müessesatı mezkûreye ait teş
kilât ve bütçelerin tetkikinden sonra Düyunu 
Umumiye bütçesinden faslı mahsus olarak istih
sal edilecek olan tahsisattan mahsubed ilmek 
üzere mahallî varidatından avans suretiyle tes-
viyo olunur. 

MADDE 3. — Hükümeti zâilece tahsis edi
lip İstanbul'daki Muhassasatı Zatiye İdaresince 
tediye edilmekte olan mazuliyet maaşları ma-
zulinin esami ve miktar maaşlariyle memuri
yeti sabıkalarını müş'ir cetvellerin bilcelp tet
kikinden sonra mensuboldukları daireleri büt

çesine vaz'edilecek tahsisattan mahsubedilmek 
üzere avans suretiyle kemakân ita olunur. 

MADDDE 4. 
den muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrin-

MADDE 5. — İşbu kanunun icrasına Heye
ti Vekile memurdur. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 
Dahiliye Vekili 

Ali Fethi 
Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye V. Vekili 
Dr. Tevfik Rüşdü 

Şer'iye Vekili 
Fehmi 

Adliye VekiM 
Rifat 

Hariciye Vekili 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
İktisat V. Vekili 

Feyzi 
Erkânı Harbiyei 
Umumiye V. V. 

Kâzım 

(S. Sayısı.- 14) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 18. .11 . 1338 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti Ankara 

Aded ; f 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

istanbul vilâyeti devair ve müessesatmm sen el haliye gayesine kadar tahakkuk edecek olan 
maaş ve masarifinin mevcut bütçeleri üzerinden ve mdhallî varidatından avans suretiyle tesvi
yesi hakkında tanzim ve İcra Vekilleri Heyetinin 16 . 11 . 1338 tarihli içtimaında kabul edi
len lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası sureti musaddakası leffcn takdim kılınmıştır. 
İfayı muktazasiyle neticesinin işarına müsaade buyurıümasmı istirham eylerim efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Maliye Vekâleti 

Muhasebei Umumiye Müdüriyeti 
Umumiyesi Kalemi 

Aded 

Esbabı mucibe lâyihası sureti 

İstanbul'un Hükümeti Milliyeye ilhakiyle muamelâtı tatil edilmiş olan devair ve müessesata 
mensup memurin i] e mütekaidin ve eytam ve er amil maaşatı hakkında icra Vekilleri Heyeti Ri-
yasetince teklif olunup Büyük Millet Meclisinin 11 Teşrinisani 1338 tarihinde münakit ve yüz 
Otuz Altıncı İçtimainin Üçüncü Celsesinde kabul edilmiş olan mevadda eytam ve eramil ve müte
kait maaşlarının tediyesine devam olunacağı ve memurinin halihazırda vaziyetlerinin de mezu-
niyet addiyle ona göre maaş ve tahsisatlarının tesviye edileceği muharrer bulunmuşsa da mezu
niyet maaşlarının vecih ve sureti itası izah edilmemiş olduğu gibi memurini mâzule maaşatı hak
kında da birgûna sarahat gayrimevcut bulunmuş olmasm-i binaen işbu mâzuliyet maaşatınm me
murini mumaileyhimin Hükümeti sabıka zamanında en son tahakkuk etmiş olan maaş ve tahsi
satı fevkalâdelerinin nısfı raddesinde tesbit edilmesi ve şimdiye kadar Hükümeti zâilece tahsis 
edilmiş olan mâzuliyet maaşlarının kemakân itasına devam olunması suretiyle salifülarz mevad 
ahkâmının tavzih ve ikmali muktazı görülmüştür. Şu kadar ki, Hükümeti zâilece muhtelif tarih
lerde neşrolunan ihtiyari ve mecburi mezuniyet kanunlarında memurini mezuneye tam maaş ve 
nısıf tahsisatı fevkalâde ita olunması tasrih edilmiş olmasına göre bu defa nısıf maaş ve nısıf 
tahsisatla mezun addedilmekte olan memurini mumaileyhimin vaziyeti hâzıradan mütevellit zaru
ret ve müzayakaları teşididedilmemok üzere mezuniyet maaşlarına ait tahsisatı fevkalâdelerin 
evvelce kat'olunan yüzde yirmileri iade edildikten sonra hesabedilmesi muvafık telâkki olunmuş
tur. Hükümeti Milliyenin İstanbul'da teessüs tarihi olan iptidai Teşrinisani 1338 den itibaren ta
hakkuk edecek olan işbu mezuniyet maaşlarının ita olunabilmesi mülga devair ve müessesatın 
celbine teşebbüs edilmiş olan teşkilât ve bütçelerinin tetklkıyle muktazi tahsisatın tesbitine ve 
mâzuliyet maaşlarının tesviyesi de kezalik memurini mazulenin esami ve miktar maaş ve memu
riyeti sabıkalarını müş'ir cetvellerin vürudiyle tetkikinden sonra meaivsuboldukları daireleri büt
çesine tahsisat vaz'ma mütevakkıf olup işbu tetkikat ise bir aydan evvel intacedilemiyeceğine 

(S. Sayısı : 14 ) 



— 8 — 
binaen o zamana kadar memurin ve ^nazillini mumaileyhimin duçarı sefalet olmamaları için m~ 
nei haiiye Teşrinisani mezuniyet ve mazuliyet maaşlarının istihsal edilecek tahsisatlarından bu 
bapta tetkikatın mütaallikalanndan mahsubu icra edilmek üzere avans suretiyle tediyesi zarurî 
görülerek bu. bapta ieabeden kanun lâyihası bit tanzim taıkdim krlıı$dı. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — İstanbul vilâyeti teşkilâtı hâ-
zıra'siyle orada vekâletlere merbut o'laraJk el-
yevm muhafazai mevcudiyet etmekte bulunan 
devair ve nıüessesata mütaallik bütçe ve teşki
lâtın aidolduğu vekaletlerce celp ve tetkikin
den sonra muktazi tahsisat tesıbit edilerek alel
usul yeniden bütçeleri tanzim edilmek üzere 
mezkûr vilâyet ve devair ve müeşsesatın senei 
.ha'Mye Kânunuevvel nihayetine dair taha/kikuk 
edecek olan maaş ve masarifi mevcut bütçele
rinde muayyen tahsisat dâhilinde mahallî vari
datından sarf edilmek üzere üç milyon lira 
avans suretiyle tesviye edilecektir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

MADDE 3. 

işbu 'kanun tarihi neşrinden 

İşbu kanunun icrasına He-

1934 

yeti Vekile 'memurdur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
. İcra Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye V. V. 

Kâmın 
Dahiliye Vekili 

Ati Fethi 
Maliye V. V. 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye V. V. 

Dr. Tevfik Rüşdü 

1 6 . X I . 1338 

^er'iye Vekili 
Fehmi 

Adliye Vekili 
Rifat 

Hariciye V. V. 
Hüseyin Rauf 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
İktisat V. V. 

Feyzi 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Kâzım 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Aded : 278 

Ankara 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
25 Teşrinisani 1338 

îstaufbul vilâyeti varidatının sureti cibayeti 
ve maaşatı ile masarifi sairesinin sureti tesviyesi 
Iha'kkında icra Vekilleri Heyetinden mevrud iki 
(kıta lâyiha! kanuniye Maliye Vekili Hasan Feh
mi Beyefendinin huzuriyle mütalâa ve tetkik 
olundu. Bu bapta cereyan eden uzun müzalkerat 
neticesinde tevhiden ve tadilen tanzim olunan 
lâyihai kanuniye, esıbalbı mucibesi şifaıben ber-
tafsil arz edilmek üzere merbutan Heyeti Celi-
leye takdim kılındı. Şu kadar 'ki vaziyeti ahire 
dolayısiyle pek büyük bir inkılâbı idari ve si
yasi devresinde 'bulunan istanbul'un muıhtelif 
umur ve masalihinin temşiyei ve tesisine her 
ine de «olsa ıbir şahsiyetin kuva ve kafoiliyatı f i!k-
riyesi kâfi gelemiyeeeği gibi muamelâtı tensik 
ve 'kadroları tlanzim namlardyle ahiren vekâ

letlerden izamına iptidar olunan heyetlerin de 
maslahatı ve Meclisi Âlinin noktai nazarını te
min edemiyeceğini her gün şahidi olduğu hâdi-
sat ve muamelâttan istidlal eden Muvazenei Ma
liye Encümeniniz âtiyen pe(k müşkül bir mevki
de ve pefe zararlı ve gayri'kabili kaimi emrivaki
ler karşısında bulunacağı ıkanaatini Heyeti Çe
liklerine şiımçüden 'arz ve izhar etmeyi mühim 
'bir vazifei hamiyet telâkiki eder. 

Bir taraftan salbık merkezi Hükümette mev-
eudolup kıymeti milyonfl'ara ıbaliğ olaın mülga 
saraylar ve devair! merkeziye eşya ve malzeme
sinin israf ve ziyamdan ve ibirtaıkım namlarla 
şunun veya <bunun yedi'ketmine geçmesinden ve 
diğer taraftan kadîm hir zihniyetle türlü tür
lü unvanlar, makamlar, menıuriyetlıer ihdasiyle 

( S . Sayısı : 14), 
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p*e*k yafkm bir mazide, dâvayı millîye yaıbancı 
kalmış değil belki perverdei husumet etmiş ve 
fakat iter devrin ve her zamanın ieabatma tev-
filkı 'hareketi de lâzımei basiıret ve şiar ittihaz 
eylemiş olan bâzı eşhasın sabık nezaret ve daire
lerden Millî Hükümetin istanbul vilâyeti kad
rolarına naıklinam ve mevki imlkânım istihsal 
eylemelerinden encümeniniz bihakkln endişe 
<ederök icrad ve teşriî salâhiyeti nefsinde certı-
eden Meclisi Âlinin bütün bu mesaile şimdiden, 
salâhiyeti ieraiyesini istimal suretiyle, vaziyed 
etmesini pek lâzım ve faideli telâkki etmekte
dir. Bu bapta en sehil ve kabiliyeti tatbikiyeyi 
haiz bir tedbir olmak üzere de bütün varidat ve 
masarifi derecei ulâda tetkik, tanzim ve mura
kabe vazifesini uhdesine tevdi buyurduğunuz 
encümeninizin buradaki ekseriyetine halel gelmi-
yecek surette âzasından bir kısmının, vaziyet ve 
muamelâtı mâruzayı mahallinde yakından tetkik 
etmek ve her vekâletten gönderilmiş veya gön
derilecek zevat ile bilmüzakere heyet halinde 
kadroları tesbit eylemek, ve şu suretle vukuu 
muhtemel zararların, emrivakilerin ve kendisin

ce mahiyet ve derecei lüzum ve isabeti nâmalum 
ve belki de tamamen bisût ve bilüzum masrafla
rın tetkik ve tasdiki muvacehesinde kalmamış 
olmak, gerek encümen ve gerek Heyeti Celilele-
rine esaslı tetkikat ve müşahedat üzerine arzı 
izahat eylemek üzere istanbul'a izamı lüzum ve 
vücubunu müttefikan. arz ve teklif eyleriz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Hüseyin Avni Hakkâri 

Bâzı mevaddına 
muhalifim 

Mazhar Müfid 
Kâtip vekili Aza 

Maraş Kırşehir 
Bâzı mevaddına Yahya Galib 

muhalifim 
Mehmed Hasib 

Âza Âza Âza 
Sivas Yozgad Sivas 
Rasim Bahri Ziyaeddin 

Âza Âza 
içel Muş 

Hini imzada bulunamamıştır îlyas Sami 

T. B. M. M. 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Aded : 

Ankara 
. 1338 

Lâyihai Kanuniye 

MADDE 1. — İstanbul vilâye tiyle müessesat 
ve devairi sairenin Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İdaresine intikal eylediği tarihten sonra ta
hakkuk eden maaş ve masrafı karşılığı olarak 
üe milyon liranın mevaddı âtiye dairesinde avans 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — işbu avansın sureti tevziini 
takrir ve memurinin tetkiki ahvaliyle Hükümet 
tarafından verilecek kadroları tetkik etmek ve 
vilâyatı mustahlasada plduğu gibi badehu bu 
kadroları Meclise arz eylemek üzere memurini 
maliyeden Maliye Vekili tarafından intıihabedile-
cek bir zatın terfikiyle Muvazenei Maliye Encü
menimin, nisabıma halel gelmemek suretiyle ara
sından intihabedeceği bir heyet Dersaadet'e azi
met edecektir. Diğer vekâletler dahi bu heyete 
birer .memı# terfik edebilirler . 

MADDE 3. — İkinci madde mucibince icra 
kılınacak tetkifcatın hitamına (kadar bir defaya 

•mahsus olmak üzere Teşrinisaniye mahsuben ev
velce Meclisin tasvibine iktiran eden beyanname 
mucibince bilûmum memurin ve mütekaidin ve 
eytam ve eramıile bir nısıf maaş ita olunacaktır. 

MADDE 4. — Teşrinisani 1338 den itibaren 
kadroların tesbitine kadar müessesatın masarifi 
mübremesinin tesviyesine devam olunacaktır. 

MADDE 5. — Hükümeti zâilece tahsis edilip 
istanbul Muhassesatı Zatiye idaresince tediye 
edilmekte olan mazuliyet maaşları 16 Mart 1336 
tarihindeki momuriyetleriyle miktarı maaşlarını 
mübeyyin cetveller celp ve tetkik olunduktan son
ra aidoldukları daireleri bütçelerine vaz'edilecek 
tahsisattan tesviye edilir. 

MADDE 6. — 16 Mart 1336 tarihinden sonra 
istanbul idarei zailesince memurin maaşatınayâkı 
olan zamaim ve tahavvülât gerek mazuliyet ve te
kaüt ve gerek mezuniyet maaşlarınım hesap ve 
tahsisinde haizi tesir olamaz. 

( S . Sayısı; 14) 
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MADDE 7. — İstanbul idarei zailesinin Te

kaüt Kanununda icra eylediği tadilât ile tekaüde 
sevk edilmiş olanlar hakkındaki muamele aynen 
ipka edilmiştir, istanbul memurlarından altmış 
yaşını ikmal edenlerle müddeti hizmeti yirmi beş 
seneyi tecavüz eyliyenlerM dahi mensuboldukları 
vekaletlerce tekaüdü icra edilebilir. 

MADDE 8. — Büyük Millet Meclisince vari
dat hakkında neşredilmiş olan kavanin 1 Mart 
1339 tarihinden itibaren tatbik edilecektir. İstan
bul'da şimdiye kadar tahakkuk ettirilmiş olan bil

ûmum vergi ve tekâlifle Rüsum ve Harclann 1338 
senei maliyesi Şubatı gayesine kadar tahakkuk ve 
nispetleri dâhilinde kemakân tahsil ve cibayetine 
devam olunacaktır. Ancak gümrüklerde şimdilik 
28 Temmuz 1336 tarihli Kanun mucibince Resim 
ahiz ve muamele ifa edilecektir. 

MADDE 9. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 10. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

\>9<i 
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