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BEİS — Celseyi açıyorum. Zapt! sabık hu
lâsası okunacak. ' "* 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazret

lerinin tahtı Kiyasetlerinde bilinikat zaptı sabık 
hulâsası kiraat ve aynen kabul olundu. Hiyaneti 
vataniye mücrimininden bir kısmının affı hak
kındaki Kanunun tefsirine dair Adliye Encüme
ni mazbatası evrakı varideye tercihan müzakere 
edilerek encümen ekalliyetinin fikriyle memzu-
cen kabul olundu. Kozan Mebusu Fikret Beyin 
mezuniyeti esnasında tam tahsisat itasına dair Di
vanı Eiyaset kararı ikinci defa reye konuldu. 
Damızlık hayvanattan Gümrük Resmi alınmama
sına dair olan Kanunun tefsiri hakkında Maliye 
Vekâleti tezkeresi Kavanini Maliye Encümenine, 
hiyaneti vataniye ile mahkûm Agâh ve Mustafa 
efendilerle Papaz Mardiros hakkındaki Adliye 
Vekâletinden mevrut evrakı hükmiye Adliye En
cümenine, Ziraat Bankası Heyeti İdaresine bir 
âza intihabı hakkındaki İktisat Vekâleti tezkere
si Divanı Riyasete havale edildi. Adana'nm senei 
devriyei istihlâsı ve Bolu Meclisi Umumisinin kü-
şadı münasebetiyle mevrut telgraflara cevap ya
zılması tensibedildi. Kütahya Mebusu Cemil Be
yin, Bahriye Vekâleti ihdasına, Konya Mebusu 
Hacı Bekir Efendinin gümüş (meskukâtın teda
vül ettirilmesine, Lâzistan Mebusu Necati Beyin 
bâzı fedakârların taltiflerine dair teklifi kanuni
leri Lâyiha Encümenine, Diyarbekir Mebusu Ha
cı Şükrü Beyle rüfekasmın Diyarbekir'de bir 
ipekçilik mektebi tesisine dair temenni takriri 
İktisat Vekâletine, Burdur Mebusu İsmail Subhi 
Beyle kırk iki refikinin İstanbul memurininin 
acilen terfihlerine dair takriri Heyeti Vekile Ri
yasetine, Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
Reji memurlariyle tütün zer'iyatına dair takriri 

Maliye Vekâletine, Reşid Hikmet Bey merhu
mun ailesi tarafından verilen istidia Muvazenei 
Maliye Encümenine havale -olundu. Memurin 
Muhakemat Encümeniyle Heyeti için üçüncü 
defa yapılan intihabın'neticesi tebliğ olundu. 
Alâtı ziraiyede müstamel ıııevaddı müştailenin 
Gümrük Resminden istisnası hakkındaki teklifi 
kanuninin memaliki müstahlasa Ziraat banka
ları bütçesinden sonra müzakeresi karargir oldu. 
Dahiliye Vekili Beyefendi tarafından Dersim 
asayişine dair Dersim Mebusu Abdülhak Tevfik 
Beyin sualine cevap ita edildi. Kayseri Mebusu 
Âlim Efendinin Bünyan Kaymakamı hakkındaki 
sual takriri mumaileyhin Mecliste hazır bulun
mamasından sakıt addolundu ve teneffüs için 
Celse tatil edildi 

İkinci Celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Riya

setlerinde bilinikat Kozan Mebusu Fikret Beye 
tam tahsisat ile izin itası hakkında Divanı Riyaset 
kararının 56 kabule karşı 64 reyle reddolunduğu 
tebliğ edildi. Varidat Kanunu müzakere edilerek 
10, İÜ!, 12, 18, 15, 16 ncı maddeleri aynen ve 
14 ncü madde tad'ilen Niğde Mebusu Vehbi Be
yin, İstanbul 'a ithal edilecek buğdaylardan resmi 
munzam alınmamasına dair teklifi kanunisi 
dahi bilmüzakere aynen kabul olundu. İstanbul 
memurini maaşatı hakkındaki Kanunu çarşamba 
günü evrakı varideye tercihan müzakere edil
mesi karargir oldu. Varidat Kanununun heyeti 
ıımumiyesi tâyini esami ile reye vaz'olunarak 
arada nisabı ekseriyet hâsıl olamadı ve Çarşamba 
günü içtima olunmak üzere Celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Ankara Yozgad Muş 

AH Fuad Süleyman Strn Mahmud Said 

REİS — Efendim, zabrt hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) 
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Efendim, zaptı sabıkı aynen kabul odrnler 

lütfen ellerini kaldırsın. Zaptı sabık aynen ka
bul edilmiştir. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 9 Kânunuevvel 133$ tarihli Arans 

Kanununa müzeyyel kanun lâyihası ve Muva-
senei Maliye Encümeni mazbatası 

RElS — Malûmuâliniz geçen celsede İstan
bul vilâyetiyle müessesatmda müstahdem me
murin ve saire maaşatı hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin her şeye tereihan ve evrakı varide
den evvel de müzakeresini kabul buyurmuştu
nuz. Şimdi lâyihai kanuniyenin müzakeresine 
başlıyacağız, dinliydim. Efendim, lâyihai ka-
tıuniyeyi okuyoruz. 

2 . 1 . 1339 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Ce'l'ilesine 
istanbul vilâyeti ile vekâletlere merbut mü

essesatta bilfiil müstahdem memurin ile müteka
idin ve mazulin ve eytam ve eramil maaşatı 
hakkında Kânunuevvel 1338 tarih ve 285 numa
ralı Avans Kanununa zeyleıı tanzim ve İcra Ve
killeri Heyetinin 2 . 1 . 1339 tarihli İ'etimamda 
kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe 
lâyihası sureti musaddakası leffen takdim kı
lınmıştır. İfayı muktazasiyle neticesinin iş'arma 
müsaade buyurulmasmı istirham eylerim efen
dim. 

T. B. M. M. icra Vekilleri 
Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Esbabı mucibe lâyihası 
İstanbul vilâyetiyle müessesat ve devairi saire-

nin Türkiye Büyük Millet Meclisi idaresine intikal 
eylediği tarihten sonra tahakkuk eden maaş ve 
masraf karşılığı olarak üç. milyon liranın sarfı 
mezuniyetini havi 9Kânunuevvel 1338 tarih ve 
285 numaralı Avans Kanununun üçüncü madde
sinde mülkî ve askerî devair ile müessesatta is
tihdam edilecek memurin ve müstahdeminin ma
aş ve tahsisatı ile masarifi daimesi hakkında ic
ra kılınacak tetkikatm hitamına kadar bir defa
ya mahsus olmak üzere Teşrinisaniye mahsuben 
avans olarak vilâyet ve müessesatta bilfiil müs
tahdem bulunan memurin ile mütekaidin ve 
mazulin ve eytam ve eramile tam ve açıkta ka
lan memurin ve müstahdemînine nısıf maaş tah-
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sisat itası musarrah bulunmasına binaen vilâyet 
kadrosuna dâhil memurin ile vekâletlere merbut 
müessesatta ifayı vazife eden memurinin ve 
mütekaidin ve mazulin ile eytam ve eramilin 
elyevm kesbi istihkak ettikleri şehrî Kânunuev
vel 1338 maaşlarının mezkûr kanuna müsteni
den tesviyesine imkân olmadığı gibi mülga de-
vaire mensubolup bir defaya mahsus olmak üze
re nısıf raddesinde maaş almış olan gayrifaal 
memurinin vaziyetlerinin sureti sarihada tâyin 
edilmemiş olmasından nâşi bunlara âtiyen ne 
suretle maaş tahsis ve itası icabedeceği de muh
tacı tavzih görülmüştür. Elyevm bilfiil ifayı hiz
met eden memurinin müstahak oldukları maa-
şatm bu baptaki kadroların neticei tetkikatma 
talikan tehiri tesviyesi memurini mumaileyhimin 
mağduriyetini ve zaruretini müstelzim olacağına 
binaen vilâyet memurini ile bilfiil*vazife gören 
müessese ve devair memurini maaşlarının ve ke-
zalik mütekaidin ve eytam ve eramil ile mâzu-
liyet maaşlarının tam olarak tesviyesi ve gayri
faal memurinden mâzuliyet veya tekaüt maaşı 
tahsisi istidasında bulunanlara da bu baptaki 
muamelenin hitamına kadar intizarda kalma
mak ve âtiyen mâzuliyet ve tekaüt maaşların
dan mahsub e dilmek üzere bir defaya mahsus 
olarak son memuriyet maaşlarının nısfı radde
sinde bir meblâğın itası ve mâzuliyet ve tekaüt 
maaşına müstahak olmıyanlara da haklarında 
yapılacak tetkikatm intacına kadar duçarı zaru
ret olmamaları için son memuriyet maaşlarının 
ınaatahsisatı fevkalâde iki aylık miktarının mü
kâfatı nakdiye olarak itası muktazi görüle
rek bu bapta tanzim olunan lâyihai kanuniye 
takdim kılındı. 

3/2/1338 

Üç milyon liralık 9 Kânunuevvel 1338 tarihli 
ve 285 numaralı Avans Kanununa müzeyyel 

Kanun 

MADDE 1. — istanbul Vilâyetiyle vekâlet
lere merbut müessesatta ve kıtaatta bilfiil müs
tahdem memurin ile mütekaidin ve mazulin ve 
eytam ve eramil maaşatı tam olarak verilir. 

MADDE 2. — Tekaüt veya ınazuliyet maaşı 
tahsisi istidasında bulunanların tahsis muame
lesinin ikmalinde işbu maaşlarından mahsub-
olunmak üzere memuriyeti sabıkaları maaşının 
nısfı ve tekaüt ve mâzuliyet kanunlarından is-
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tifade edilemiyeceklere de ,mükâfatı nakdiye 
ve bir defaya mahsus olarak son memuriyet 
maaşlarının matahsisatı fevkalâde iki aylık 
miktarı ita edilir. 

MADDE 
muteberdir. 

— İşbu kanun tâyini neşrinden 

MADDE 4. — îşjbu kanunun icrayı ahkâmı
na tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

T. B. M. Meclisi İcra 
Vekilleri Heyeti Reisi 

Hüseyin Rauf 
Müdafaai Milliye Vekili 

Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fjsthi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye Vekâleti 

Vekili 
İsmail Safa 

Şer'iye Vekili 
Me'hmecl Vehbi 

Adliye Vekili 
Muhalifini 

Eifat 
Haciriye Vekâleti 

Vekili 
Hüseyin Rai il:' 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
İktisat Vekili 

Malımud Esad 
Erkânı Harbiyei 

Umumiye Reisi Vekili 
Kâzım 

Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 
İstanbul Vilâyetiyle vekâletlere merbut mü-

esasatta bilfiil müstahdem memurin ile müte
kaidin ve mazulin ve eytam ve era.mil maaşatı-
ınm sureti tesviyesine ve mülga devairi merke-
ziyeye merbut ıOİup elyevm açıkta kalan memu
rine verilecek ikramiyelere dair İcra Vekilleri 
Heyetinden mevrut ve Meclisi Âliden encüme
nimize 'muhavvel Lâyihai Kanuniye Encüme
nin 8 ve 9 Kânununsani 1339 tarihli i etim a-
larmda Maliye Vekili Hasan Fehmi Beyefendi
nin .huzuriyle mütalâa ve tetkik olundu. 

Lâyihanın 'birinci maddesi elyevm bilfiil 
müstahdem memurin ile mütekaidin ve mazulin 
ve eytam ve eramil maaşatmm tam olarak ve
rilmesine dair olup 9 Kânunuevvel 1338 tarihli 
İstanbul Avans Kanununun /bu haptaki kuyut 
ve ahkâmının muhafazası lüzumu tasrih edil
mek suretiyle tadilen kaimi . olundu. 

İkinci madde; açıkta kalan memurine ikra
miye ve tekaüt ve mazuliyet istidasında bulu
nanlara da avans suretiyle de nısıf maaş veril
mesi hakkında olup bu hususta, ahkâmı umumi-
yenin tatbiki tabiî bulunmuş ve İstanbul me-

meurları için istisnai ahkâm vaz'ı suretiyle on-̂  
I arın. her türlü mahrumiyetlere katlanarak Mü-
cahedei Milliyeye iştirak etmiş olan Anadolu me
murlarına nazaran hususi bir mevkide tutulma
ları adaletle kabili telif görülememiş olmakla 
iş bu maddenin tayyı- ekseriyetle tensip kılındı. 
Bundan mâada esbabı mucibesi şifahen arz edil
mek üzere açıkta kalan erkân, ümera ve zâbitan 
ile memurin ve mensubini askeriye maaşatı ve 
kanundan istifade hakkının Büyük Millet Mec
lisi Hükümeti dâhilinde sakin bulunmakla tak
yidi ve Harb Kazançları Vergisinin tahakkuk ve 
tahsiline devam olunması hakkında ayrıca üç 
madde ilâve edilmiş ve lâyiha bu esasat daire
linde tadilen tanzim kılınmış olmakla tasdiki 
Heyeti Oelileye arz olunur. 

8 Kânunusani 1339 

Reis 
Gazianteb 
Ali Cenani 

Kâtip 
Y"ozgad 

Feyyaz Âli 
Âza 
İçel 

Mehmed. Sami 
Âza 

Corum 

Mazbata Muh. 
Hakkâri 

Bâzı mevaddma 
Muhalifim 

Mazhar Müfid 
Âza 

Erzurum 
Âsim 
Âza 

Çorum 
Sıddık 

Âza 
Kırşehir 

İkinci maddenin tayyma, ikinci maddenin tayyı 
üçüncü, maddenin ilâ- doğru değildir. Bina-

vesine muhalifim. 
İsmet 

Âza 
Sivas 
Rasim 
Âza 

Lâzistan 
Bâzı mülâhazalarım vaı 

Osman Nuri 

enaleyh, noktai nazarı
mı Heyeti Umumiyeye 

arz edeceğim. 
Yahya Galib 

Âza 
Kayseri 
Osman 

Âza 
Maraş 

Anadolu memurinivle 
istisnai muamele teşkil 
eden birinci maddeye 

muhalifim. 
Mehmed Hasib 

Âza 
Yozgad 
Bahrî 

m 
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9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanununa 

müzeyyel kanun lâyihası 
« 

MADDE 1. — istanbul vilâyetiyle vekâlet
lere merbut müessesat ve kıtaatta bilfiil müstah
dem memurin ile mütekaidin ve mâzulin ve eytamı 
ve eraımil maaşaıtı 9 Kânunuevvel 1338 tarihli 
Avans Kanununun beşinci ve altıncı maddelerin
deki kuyut nazarı dikkate alınmak şartiyle tam 
olarak verilir. 

MADDE 2. — İstanbul'da açıkta kalan erkân 
ve ümera ve zabıtan ile memurin ve mensubini 
askeriyeden Tahdidi sin Kanununa tevfikan te
kaüde sevk edilemiyen ve Müdafaai Milliye Vekâ
letince caizülistihdam olduğuna karar verilen
lere sülüs maa§ ve sülüs tahsisat verilir. 

MADDE 3. — İşbu kanundan istifade edebi
leceklerin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükü
meti dâhilinde sakin bulunmaları meşruttur. 

' MADDE 4. — Harb Kazançları Vergisinin he
nüz tahakkuk muamelesi icra edilmiyen İstanbul 
ve sair mahallerde kararnamesi mucibince tahak
kuk ve tahsiline devam olunacaktır. 

MADDE 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye Vekili memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz isti-
yen var m\1 

TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Reis Paşa 
Hazretleri! Varidat Kanununda müstacel madde
ler vardır. Lütfen reye konsun! 

DURSUN B. (Çorum) — Kanunun ruhu hak
kında beyanatta bulunmazdan evvel yalnız usule 
dair birkaç kelime arz edeceğim. Malûmuâliııiz-
dir ki; bu kanun hem malî bir kanundur ve hem 
idari bir kanundur. Binaenaleyh düşünülerek ya
pılması lâzımgelen bir kanundur. Binaenaleyh bu 
kanun tabedilip azaya kırfk sekiz saat evvel tevzi 
edilmeliydi. Biz bu 'kanunu şimdi aldık. (Doğru 
sesleri) Şimdi ne müzakere edeceğiz ve ne düşüne
ceğiz? Bunun için müzakeresinin celsei âtiyeye 
talikini rica ediyorum. Müzakere cereyan etme
sin. Eğer müzakere cereyan edecekse sözüm mah
fuz kalmak üzere sözüime hatime veriyorum. 

REİS — Efendim Heyeti Celile Pazartesi iç-
timaında bugün müzakeresini kabul etmişti. (Za
ruridir sesleri) 
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•MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
(Hakkâri) — Efendim bu kanun hakkında encü
menin nöktai nazarını arzdan evvel, benden evvel 
söz söyliyen .arkadaşımıza cevap vermek isterim. 
Filhakika Nizamnamei Dahilîye riayet edilecek 
olursa bu gibi malî olan kavanin evvelce tabı ve 
tevzi edilir. Bilhassa bütçelerin müddeti vardır. 
Müddetinden evvel müzakere edilmezdi. Fakat 
Beyefendi biraderimize hatırlatmak isterim ki, 
şimdiye kadar mütaaddit avans kanunlarında bu 
usule riayet etmeyip de bugün büyük bir zaruret 
içinde, büyük bir sefalet içersinde bulunan İs
tanbul memurinine gelince mi bunu hatırlıyoruz? 
Rica ederim. (Bravo sesleri) Şimdi efendim ka
nunda görüyorsunuz ki, encümen ekseriyetle bu
nu kabul etmiştir. Mazbata Muharriri sıfatiyle 
evvelemirde ekseriyetin nöktai nazarını arz ede
ceğim. Birinci İstanbul Avans Kanununda, yani 
9 Kânunuevvel tarihli Avans Kanununda bilû
mum eytam ve eramil ve. mazulin ve mütekaidine 
tam ve istihdam edilmiyenlere gerek mazuliyet 
ve gerek tekaüt maaşına müstahak olsun, gerek
se olmasın bir defaya mahsus olmak üzere nısıf 
maaş itasını Heyeti Celileniz kabul etmişti. Fa
kat lütfen tahattur buyurmanız lâzımdır ki, ben
deniz o kanunu encümen namına müdafaa eder
ken ikinci bir avans kanuniyle tekrar kadrolar 
üzerinde tetkikat icra etmeksizin para vermeye 
mecbur olacaksınız demiştim, nasıl ki, bu kanun
la o sözüm yerini bulmuş oluyor. Encümen şim
diye kadar verilen kadrolardan Adliye, Nafıa 
kadrolariyle İstanbul Vilâyeti Defterdarlığı kad
rosunu itmam etmiş, binaenaleyh Heyeti Celile-
nin kabul etmiş olduğu Birinci Avans Kanuniyle 
tesbit edilen bu kadrolar mucibince maa§ itasına 
diyeceğimiz yoktur. Fakat diğer kısımları derdest 
ti tetkiktir. Hattâ bir kısmı Heyeti Vekileden 
encümene de gelmemiştir. Şimdi bu kadroların 
Heyeti Vekilede tetkiki, sonra Muvazenei Mali
ye Encümenine gelip tesbit edilmesi meselesi zan
nediyoruz ki, epeyce bir müddete mütevakkıf
tır. 

Efendiler, Hükümet kadrolar üzerinde tetki-
katmı yapamaz ve vaktinde encümene veremez
se encümen de derhal çıkaramazsa bittabi bu as
habı maaşın bir kısmım istihdam ediyoruz, el-
yevm memurdur. Bir kısmı ise kanunen tekaüt 
ve mazuliyet maaşına müstahaktır. Bu adamları 
tülü müddet bizim muamelemizin geri kalmasm-
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dan dolayı maaşsız bırakmak zannederim •ki, mu-
vafıkı adalet ve nasfet değildir. Onun içindir 
ki, Heyeti Celilenize şu kanun Muvazenei Mali
ye Encümeninden geçtikten sonra takdim edili
yor. Heyeti Vekile istihdam edilen memurlara 
ve mütekaidin ve eytam ve eramile tam maaş ve
rilmesini teklif etmiştir. Bu madde üzerinde en
cümende bir ihtilâf yoktur, kalbul ediyoruz. 

Yine Heyeti Vekile ikinci maddede diyor ki; 
istihdam edilmiyen memurlardan mazuliyet ve 
tekaüt maaşına müstahak olan aksamı teşkil eden 
memurlara muamelei tahsisiyesi yapılıncaya ka
dar nısıf maaş verilsin. Halbuki Encümenin ek
seriyeti bunu kabul etmemiştir. Encümenin 
ekseriyeti diyor ki; istihdam edilmiyen memur
lara mazuliyet ve tekaüt maaşlarının itasına ka 
dar nısıf maaş itasına dair kavanini umumiye
tinizde bir sarahat yoktur. Binaenaleyh tekaüt 
ve mazuliyet muamelesinin ikmaline kadar bir 
şey verilmesin. 

Üçüncü maddeye gelince; üçüncü maddede 
Hükümet diyor ki; mazuliyet ve tekaüt maaşına 
kesbi istihkak etmemiş olanlara iki maaş nispetin
de bir ikramiye verelim. Encümenimiz ibunu ka
bul etmiyor. 

Ciheti askeriyeye, yani zâbitana .gelince; ger-' 
çi orduda cari olan usul ve nizam mucibince 
açıkta olan zâbitana nısıf, maaş ve tam tahsisat 
verilmesi lâzımgelirmiş.. Fakat encümende cere
yan eden müzakerede İstanbul'da belki beş altı 
bin zabit vardır. Bunlara memurin gibi değil, 
biz burada harbe girdiğimiz zaman onların ora
dan iltihak etmeleri vazifeleri iktizası iken ilti
hak etmediklerinden, nasıl ki Heyeti Celilenize 
bir kanun verilmişti. Kızılhançerci, beyazcı, kır-
mızıcı bilmem nelerin tasfiyesine kadar zâbitana 
sülüs maaş, sülüs tahsisat verilmesini kabul et
tik. Ekseriyetin fikri bu, şimdi efendiler, ben
deniz, Yahya Galib Bey, Hasib Bey, Osman Bey, 
ve ismet Bey, ki biz ekalliyette kalıyoruz. Müta
lâamız şu idi. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Hasib Beyin-
ki öyle değildi. 

MAZHAB MÜFİD B. (Devamla) — Evet 
öyle değildi. Şimdi efendim hükümetin dediği 
gibi, bendeniz de mazuliyet ve tekaüt müdde
tini ikmal edenlere maaş tahsisine kadar nısıf 
maaş verelim, diyorum. Encümenin ekseriyeti 
bunu kabul etmiyor. Çünkü kavanini maliyemiz
de böyle bir usul yoktur. 
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FEYYAZ ÂLİ B. 'Yozgad) - Anadolu'da 

da o usul tatbik edilsin. 
M AZI] AR MÜFİD B. (Devamla) — Anado

lu'ya da aynı muameleyi yapalım diyorlar. Şim
di efendim, malûmu ihsanınız mazuliyet ve teka
üt maaşlarının tarihi tahsisinde usuller vardır. 
Memur, mazuliyet maaşı alacaksa infikâki tari
hinden itibaren alır. Şimdi biz şöyle farz edelim: 
Biz, onların hakkım 4 Teşrinisaniden itibaren 
tanıyoruz. Mazuliyet ve tekaüt maaşlarının mu
amelesi isterse üç dört ay sonra yapılsın. O üç 
dört aylık meblâğ tarihi, infikâkten itibaren ve
rilir, bu böyledir. Meselâ bendeniz 4 Teşrinisa
nide infisal etmiş olsam benim mazuliyet veya 
tekaüt maaşımın muamelesi Şubatın beşinde hi
tam bulmuş olsa o vakit muamelei lâzime, tarihi 
infisalimden itibaren yapılarak tekmil maaşımı 
defaten hükümet bana1 verecektir. O halde mazu
liyet ve tekaüt maaşına kesbi istihkak edenler 
beklesinler, muamelei itaiyesi 3 - 4 ayda bitecek 
ve sonra da birden veririz. Beyefendiler, acaba 
onların beklemeye dermanları var mı? Dört ay 
sonra o parayı vereceksin, vereceksin fakat, 
öldükten sonra mı veıeeeksin? Zannederim 
ki, Heyeti Celileniz içerisinde hiçbir arkadaşı
mız bilhassa gidip gören arkadaşlarımız hiç şüp
hesiz tasdik buyururlar ki, böyle haklarına kesbi 
istihkak etmiş memurinin ancak maaşlarının mu
amelei tahlisiyesinin uzamasından dolayı sefalet 
ve perişani içinde kalmasına ve zıykı maişet yü
zünden perişaniyete düşmesine razı olsun. İçi
mizde böyle hiçbir arkadaşımız yoktur zannede
rim. Ne cıkaı beyefendiler rica ederim, bundan 
ne çıkar? Muamelesi hitamında biriken meblâ
ğın yekûnunu birden vereceksiniz ve böyle 3 - 4 
bin kişinin muamelesi birikirse Hazine için 
de bir zorluk olacaktır. Üç dört maaşı 
vermek zor olacaktır. Ne olur, şimdiden tah
sis edilecek maaşa mahsuben avans olarak 
nısfını versek de bu adamların da maişetlerine 
bir parça medar olsa ne lâzımgelir? Biz bunu 
Hazineden vermiyoruz. Kesbi istihkak ettiği 
pa rayı veriyoruz. 

HASİB B, (Maraş) — Hakketsin de alsın. 
MAZHAK MÜFİD B. (Devamla) — Tarihi 

infisaîinden itibaren hakket/mistir. Tarihi tah
sisinden itibaren değil Beyefendi, maaşı infisal 
tarhind endir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Anadolu me
murlarını niçin düşünmüyorsunuz, 
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MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Anado

lu memurlarında böyle mazuliyet ve tekaüt ma
aşı istiyen beş bin 'kişi yoktur. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Geçen sene 
1 200 kişi istida vermiş. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Altı ayda muamele bitmiyor. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Anado
lu memurlarının iğinde olsa olsa ayda 10 ma
zuliyet, 3 te tekaüdiye muamelesi vardır, ki 
bu da yirmi günde çıkar. 

İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) — Anadolu, 
İstanbul d'iye memleket ikiye ayrılamaz. Bu mil
letin hepsi bir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bina
enaleyh maruzatımı yalnız İstanbul'a tahsis et
meyiniz. Umumi yaparsanız nurun alâ nur olur. 
Kim size kaibul etmeyiz diyor? Madem'ki, altı 
ay sonra bu maaşlar tahsis edilecektir, bakınız 
Şükrü Beyefendinin buyurduğu gibi altı ayda 
bu maaş muamelesi bitmiyor. Daha doğrusu; 
Hükümet bu muameleyi yapmasın, ben hakkı
mı alamıyayım, üç ay aç kalayım, bu doğru 
mu rica ederim? Bu adalet mi Allah aşkına? 
Benim ne günahını vardır? Hükümet memurun 
sicilini bulamamış, dairesine havale edememiş, 
heyet toplanamamış, bilmem ne olmuş, altı ay 
ben bekliyeyim, hattâ bir sene de be'kliyen var. 
Halbuki maaş tahsis edildiği zaman Hükümet 
bir seneliğini birden veriyor. O halde hay hay, 
buna mendeniz de taraftarım. Maaş ve tahsisatına 
maıhsuben tekaütlüğünü istida eden bir memu
ra maaşının tahsisine kadar, her yerde nısıf ma
aş verilsin. Beyefendiler geçen defa da söyle
dim, İstanbul memurları deyince, içinde ihti
mal, bir kısmı kalili - Çünkü henüz tefkikat ik
mal edilmemiştir. İhtimaldir ki, bir kısım ka
lili - bizim istihdaf ettiğimiz gayeye ve Müea-
hedei Mill'iyeye hakikaten muhalif hareket et
mişlerdir. Beyefendiler, kim bunlara maaş ve
rebilir ve bunları kim iltizam edebilir? Hiç kim
se. Bunları Hükümet ayırsın, bunlara acımayız. 
Bunlar acınacak adam değildirler. Fakat İstan
bul'daki memurlar arasında Millî Mücahedeaıi-
zin aleyhinde yüz, iki yüz memur var d'iye bin
lerce memuru k i ; şimdiye kadar hizmet etmiş. 
bir fenalığı görülmemiş ve içlerinde hakikaten 
hiç şüphesiz bu millete büyük büyük hizmetler 
etmiş adamlar varken ve İstanbul memurları 
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denince bunların tekaüdolacaklarırfın bir kısmı 
senelerce Anadolu'da memuriyet vermiş, dön
müş, dolaşmış, gitmiş, İstanbul'da oturuyor. Bu 
adam İstanbul'da bulunursa nasıl buna tekaü-
diye vermezsiniz? Yani hayatının son senele
rinde nasılsa İstanbul'a memuriyetle gitmiş bir 
adamcağız, bu adam da tekaüde sevk edilecek. 
İstanbul memuru demekle, bunların hepsi mu
halif memur demek değil, şüphesiz bunu siz de 
kabul edersiniz. Şu halde arz ettiğim gibi; Müea-
hedei Milliyeye muhalif olanları Hükümet tet
kik etsin. Sonra geçenlerde arz ettiğim gibi - ki 
bendeniz en ziyade buna muterizim - her devre
de, her şekli hükümette Eyyüp Sultan hacıyat
mazları gibi hop atarsın, yine ayak üzerine dü
şer, böyleleri de vardır ve maatteessüf böyleleri 
belki bugün seri kârda da bulunuyor ve maaş da 
almaktadırlar. Biz bunları himaye etmiyoruz. 
Hükümete diyoruz ki; bunları tetkik etsinler, 
haklarında lâzımgelen muamelei kanuniyei yap
sınlar. İstanbul memurları arasında böyleleri 
var, diye binlerce memurun aç ve sefil bırakıl
masını, memurin kütlesinin ölmesini zannede
rim ki, birçok defalar adaletini, büyüklüğünü 
gösteren bu Meclis talebetmez. Bu varidi'hatır 
değildir. Bu Meclis açlıktan adam öldürmez; 
efendiler! Sonra diğer bir madde vardır. O mad
dede Hükümet diyor ki; tekaüt ve mazuliyet 
maaşlarına kesbi istihkak etmiyenlere iki aylık 
ikramiye verelim. 

Beyefendiler, bendeniz bunu çok sakat görü
yorum. Çok hatalı bir şey görüyorum. Yani Hü
kümet ne demek istiyor? Mazuliyet ve tekaüt 
maaşına kesbi istihkak etmiyenlere ikişer maaş 
vererek bunlarla büsbütün alâkasını kesmek isti
yor, atıyor demektir. Ben hatayı burada görüyo

rum. Belki mütalâatım yanlıştır, bilmiyorum. Şahsi 
mütalâatımı söylüyorum. Böyle iki maaşla atı
lacak memurlar, yani mazuliyet maaşına kesbi 
istihkak etmemiş memurlar demektir ki, on, on 
dört senelik memur demektir. İşte efendiler, ben 
en münevver, en zeki, en çalışkan zevatı on sene 
çalışan, hizmet eden memurlar arasında daha zi
yade bulacağınıza kaaniim. (Çok doğru, sesleri) 
Şu halde beyefendiler nasıl olur da on sene on 
dört sene hizmet etmiş olan, hiç şüphesiz zama
nımızda daha ziyade münevver olan ve daha zi
yade çalışması lâzımgelen bu 'memurları al iki 
aylığı, defol, diye başımızdan savarız, efendiler. 

- 2 5 5 — 
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HASÎB B. (Maraş) — Kendi fikrinizi mü

dafaa ediyorsunuz. Ben encümende bu noktaya 
muhaliftim. 

MAZHAR MÜFÎI) B. — Siz encümende de 
yalnız idiniz, beyefendi! Burada fikrinizi mü
dafaa edersiniz. 

OSMAN B: (Lâzistan) — O Mecliste de tek
tir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Şimdi 
on üç senelik, hattâ on dört senelik memurlara, 
yani mazuliyet maaşına kesbi istihkak etmiyen 
memurlara mazuliyet maaşı verilemez. Hükümet 
diyor ki; iki maaş ikramiye verelim, bırakalım, 
sonra icabederse lüzum görürsek bunları yine 
alırız. Efendiler, ben on sene çalışmışım, son 
maaşım da on liradır. Al bu yirmi lirayı, ben 
seni araymcaya kadar bekle! Yirmi lira ile kaç 
ay beklenir? Bu memurlar ne yapacaktır rica 
ederim ve neyi bekliyecektir? Evet şunu anla
rım; eğer Hükümet umum Anadolu için, umum 
vilâyat için bir kadro yaparak idaresini tesbit 
eder ve fimabait bana lâzım olan memur kadro
su budur diye ve daha doğrusu siyaseti idariye, 
siyaseti dahiliye, siyaseti maliye ve iktisadiye-
sini tâyin ve tesbit ederek bir kadro yapar, ba
na lâzım olan memur on bin tanedir,, fazlasına 
lüzum yoktur diye bir çare düşünürse bunu an
larım. Bir tensikat yapacağım der, meselâ on 
senelik verdiği tekaüdiye maaşını toptan mı ve
recektir? Onlarla bütün bütün kat'ı alâka mı 
eecektir? Böyle yapılmıyor. Bütün bütün kat'ı 
alâka değil, sana mükâfatı nakdiye vereceğim. 
Sen git, ben seni lâzım olduğu vakit çağıraca
ğım. Ben bunu akılla, mantıkla kabilitelif gör
müyorum. Memurların içerisinde nasıl ki en zi
yade onlara muhtacoluyoruz ve nasıl ki en çok 
da onlar şayanı terahhümdür. Çünkü öteki; ma
zuliyet maaşı, tekaüdiye maaşı alacaktır, bir 
ekmek parası bulacaktır. Fakat en ziyade na
zarı dikkati celbeden, şayanı terahhüm olan, on 
dört sene hizmet eden ve fakat on beş seneyi 
ikmal etmiyen zavallı memurlardır. Bunlar on 
dört sene hizmet ettikten sonra böyle kolundan 
tutulup atılamaz efendiler! Maatteessüf söylü
yorum ki, efendiler, mesâlik erbabı içinde en za
yıfı, en bedbahtı zavallı memurlardır. Memur 
meslekine intisabedenler zavallıdır. Binaenaleyh 
Hükümetin iki aylık maaş vererek... 

ŞEVKET B. (Bayezid) — Zavallı olan me
murlar değil, köylülerdir. 

.. 1339 C : 1 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Şevket 

Beyefendi zatıâlinizi temin ederim ki köylü bile 
senin gibi demiyor. O büyük kalbli köylü bile 
memurlara zavallı diyor beyefendi! O zavallı 
dediğin büyük kalbli köylü «Zavallı memurlar» 
diyor. Bugün her hangi köylüye baksanız o ka
dar vicdanı büyüktür ki o, gözünü öptüğümün 
köylüsü, onlar bile memura zavallı diyor. Bina
enaleyh benim burada söylemek istediğim mese
le budur. On dört sene istihdam edilen bir me
mura iki maaş vermekle kapıdışarı etmek ve 
sen bu iki maaşla bekle, ileride lüzumunda yine 
alırım demek bence doğru değildir. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Bunlara tam 
maaş verilsin. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Efendim 
şimdi bunlara ne yapalım? Bence mazuliyet ve 
tekaüt maaşına kesbi istihkak edenlere maaş 
tahsisine kadar nısıf maaş verilecekse bunlara 
da sülüs maaş verelim. On dört sene hizmet eden 
bu zavallıları da hiç olmazsa sülüs nispetinde bir 
maaşla öldürmemek lâzımdır. Bunları ileride me
muriyete alacaksanız efendiler! İzzetinefisle ya-
şıyan insanların şereflerini açlıkla nakîsadar et
memek lâzımdır. Binaenaleyh mademki bunları 
ileride kullanacaksınız, haysiyiteni, şerefini na
kîsadar etmemek lâzımdır. (Pek doğru sesleri) 
Eğer hiç kullanmıyacak iseniz o başka... 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Mazhar Bey! Millet aç, ayağında çarık yoktur. 

SÂMÎ B. (içel) — Encümen namına mı söy-
lüyomraııız? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Efendim 
ilk önce ekseriyettin fikrini söyledim. Şimdi de 
ekalliyet nalınına kendi fikrimi söyledim. 

SALÎH Ef. (Erzurum) — Ben ne yapayım? 
Mazhar Müfid Boy! Bir parlâmento siyaseti yap
tınız, ha&sas davrandınız, soracağımız suallere 
daha evvel cevap verdiniz. Güya sual soracak ken
di imiş gibi anlatacağı şeyi kendi anlattı ve me
seleyi kapatltı. Beyefendi! Büyük Millet Meclisi 
en ziyade milletle alâkadardır. Yalnız memurlar
la değildir. Bu Memurin Meclisi değil, Millet 
Meclisidir, îleriye değil, biraız da geriye bakmaik 
lâzımdır. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Memur
ların milletten olmadığını bilmiyordum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Köylüye bak! Aya
ğında don, sırtında gömlek yoktur. Hâlâ siz mem
leketi soyup, adam mı besliyeceksiniz? 

£ . 
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MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Şuradaki 

zevattan en aşağı yüz elli tanemiz memurdur efen
di! (Evet sesleri) 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efendim 
ben Mazlhar Müfid Beyefendi gibi zavallı memur
lar diye söze başlamıyacağım. Memurlar bu mil
lete, bu vatana hizmet etmiş, onun mukabilinde, 
maaş almış, maaşından bir miktarını tefrik ederek 
ilerde azline ve tekaütlüğüne karşılık koymuştur. 
Osmanlı Hükümeti inhilâle uğramış, onun yerine 
Tüılkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti kaini ol
muştur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinin merkezi burasıdır. Burada, merkezde me
murlar vardır. Burada açık yer yoktur ki, onlar: 
yerleştirsin, tabiatiyle bunlar açıkta kalmıştır. 
Elimizde de bir kanun vardır. O kanun Tekaüt ve 
mazuliyet Kanunudur ki, o kanun mucibince bu
gün bir memur azlolunursa müracaat eder. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Reis Bey bu 
«özler maddeler hakkındadır. 

YAHYA GALÎB B. (Devamla) — Eğer ce
vazı istihdam kararını alırsa mazuliyet maaşı ve-

* 
rilir. Telkaütite kegbi istihkak etmişse tekaüt maa
şını alır. Fakat bunlar öyle birbirine merbut iş
lerdir ki, azledilebilmek için kanunen bir mücri-
miye'ti tahakkuk etmek lâzımdır, bir şeyle itham 
edilmesi lâzımgelir. Bu memurların tabiî infisnle 
uğramaları bir kanun mucibince değildir. Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinin merkezi burada bu
lunmak cMayısiyle oradaki merkezin memurları 
tabiatiyle muattal kalmıştır. Böyleler, maaşlarını 
almak için derhal müracaat ederek o müracaatleri 
neticesinde bunların muameleleri yapılır, maaş
ları -verilir. 

Efendiler! Bugün iki ay oluyor ki, o kadro 
mesailiyle iştigal etıtiğimiz halde henüz Mııva-
zenei Maliye Encümeni bunu ikmal etmemiştir. 
İstanbul merkezi İstanbul'da kalmış, Anadolu 
merkezi burada. İstanbul'da maluliyeti için mü
racaat edecek bir memur mutlaöıa nezareti aidesi-
ne müracaat etmek mecburiyetindedir. Buradaki 
vekâletlerden birisine müracaat edecektir, fa
kat onun memuriyetine ait dosyaları İstanbul'
dadır. İstanbul devâiri ise mülgadır. Orada 
memur yoktur. Bu efendi nereye müracaat eder, 
nereden maaşını alır. Arkadaşlardan 'bâzısı di
yor ki ; 'biz mütekaitleri 'bselemeye mecbur de
ğiliz. Elbette mecbur değiliz, onlar da bizi bes
leyin demiyor. Fakat bir kanun var ki o ka
nunu Büyük Millet Meclisi .kendi kanunları me-
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yanma ithal etmiştir. O kanunla, mütekaidine 
karşı verilecek olan paranın ya defaten kendi
sine ' verilmesi lâzım, yahut mazulse ne kadar, 
maaşı kaç kuruş tutuyorsa onu almak, te'kaüt-
se kaç kuruş tutuyorsa onu vermek ica'beder. 
Hükümet <bu kanun suretini teklif ediyor, on
da diyor k i ; muvazzaf olan memurlar maaşını 
alsın; mütekaidin de alsın, mazulin de alsm, 
fakat açıkta kalanlara nısıf maaş verilsin. Ne 
vakte kadar? O adamın tekaüt veyahut mazu-
liye'ti tahakkuk edinceye kadar. Arkadaşları
mızdan bâzısı bunu kabul etmiyor, kabul etme
melerinde de !hakları vardır. Çünkü bu, Tekaüt 
ve mazuliyet Kanununu tadil mahiyetinde olu
yor. E Anadolu'da birisi te'kaüdolursa ne ola
cak? Tekaüdolduğu dakikadan itibaren nısıf 
maaş almıyacak. Ne vakit tekaüdolursa o vakit 
kesfoi istihkak ettiği maaşı alacak. İstanbul için 
ise tekaüdoluncaya kadar nısıf maaş alacak, 
eğer sonra .maaşı tahakkuk ettirildiği, tes'bit 
edildiği zaman fazla aldığı varsa aldığı tekaüt 
maaşından mahsubedilecek, noksan almışsa ik
mal edilecek. Bu teklifi arkadaşlarımız iyi gör-
n*edi. Arkadaşlarımız dedi ki 'bu. umumiyet iti
bariyle teşmil edilmek lâzımgelir, bu doğrudur. 
Çünkü bir memlekette İstanbul için böyle, Ana
dolu için şöyle olamaz. Fakat Maliye Vekili 
Bey diyor ki bu, o kanunu tadil mahiyetinde de
lildir. Bugün mec'buri bir 'hal İstanbul'ca vâkı-
dır. O vukuat dolayısiyle 'ben bunu teklif ettim. 
Eğer Anadolu'da böyle on bin kişi, beş bin kişi 
birden tekaüdolsaydı onlar hakkında da böyle 
muamele yapardım. Sonra Anadolu'da tekaüde 
sevk edilecek adamların işi beş altı gün için
de, nihayet belki o ay hitam bulmadan evvel 
'biter. Tekaüt ve mazuliyet maaşını alır. öa-
ziülistihdam olduğu tebeyyün ettikten sonra 
cavı sual değildir. İşte bu asalbiyet Muvazenede 
iki fikrin tebellür etmesine s elbebiyet verdi. 
Simdi mesele Heyeti Celilenizin bunu hakem 
olarak halletmesine kaldı. İstanbul'da ahkâmı 
umumiye muhafaza edildiği takdirde ne olur? 
Onu da arz edeceğim. Da'hiliye Vekâletine men
sup - evvelki nezaret - memurlarından bir efen
di nereve müracaat edecek? Doğrudan doğru-
va Dah'ilive Vekâletine gelecektir. Onun müd
deti hizmet cetveli nerededir? Eski Dahiliye 
Nezaretinde. Tekmil evrak, dosyalar oradadır. 
R""ium için teşkilât mı yaDacak'tır Hükümet? 
Eski Dahiliye Nezaretindeki evrakından dola-
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yi bu memur nereye müracaat edecektir? (Dos- , 
yaları buraya getiriniz sesleri) Dosyaları bu- j 
raya getirtecek, ne ile gelecek efendim? Dosya- | 
lar dediğin vakitte sekiz, on dosya zannetme- j 
yin, bu dosya oradan buraya gelinceye kadar I 
karışır o dosyaların intizama ircaı için altı I 
ay geçer, mâkul bir şekil meydana getirmek 
için bu adamların hakkı sarihi olan bir parayı I 
vermeli, bunları muhtaç bir vaziyette bırak- ] 
manialıdır. Onun için ikinci madde müzakere j 
edildiği zaman teklifimi Heyeti Aliyenize arz 
edeceğim. 

SALİ HEf. (Erzurum) — Ücret hizmet mu
kabilidir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar, lâ-
yihai kanuniyeyi bendeniz de okudum, bende
niz bu lâyihai kanuniyenin ruhunda malî ııok-
tai nazardan bir fikri tefrit görüyorum. İs
tanbul'daki memurin hakkında hükmü katiye 
esas olacak bir şekil kabul etmek için İstan
bullu bugünkü vaziyeti dâhilinde siyasi ve 
harsî noktai nazardan biraz mütalâa etmekliği-
miz lâzımgelecektir. Ben de bu noktai nazar
dan mülâhaza dermeyan edeceğim ve bittabi 
Mazhar Müfid Bey gibi asabiyet göstermiyece-
ğim için arkadaşlarımın bendenizi sükûnetle 
dinliyeceğine kaaniim. Arkadaşlar bugün İs
tanbul siyalseten bir hususiyeti imtiyaziyeyi 
haizdir. Bu hususiyet ise İstanbul'un halen 
maatteessüf işgali askerî altında bulunmasıdır. 
Bu noktai nazardan İstanbul'daki Türk vatan
daşlarımızın, Türk kardeşlerimizin velev saikai 
maişetle olsun, gösterecekleri her türlü tema-
yülât, Anadolu'daki Türk heyeti içtimaiyesi-
nin zararına olacaktır. Ben, sureti katiyede 
hakikati söylüyorum. İstanbul'daki memurların 
ve halkın yüksek olan ahlâk ve seciyesinin ma
suniyeti, bugünkü menfaatlerimizle tevemdir. 

Efendiler; insanları maddi noktai nazardan I 
tetkik edecek olursak heyeti içtimaiyeyi teşkil I 
eden fertlerin, o heyeti içtimaiye dahilindeki 
mevcudiyetleri menfaatleriyle kaimdir. Fertle- I 
rin menfaatleri zail oldukça, o fertler, hiçbir 
zaman o heyeti içtimaiyeye karşı müfidolamaz- I 
lar. Bu gayet büyük bir hakikattir. Bu gibi I 
mesailde, bu gibi nıkatı mühinımeyi nazarı dik- I 
katten dur tutmıyalım. 

Saniyen efendiler; İstanbul, asırlardan beri I 
Türkiye'ye payitahttık etmiştir. Tabiatiyle İs- I 
tanbul» bizim bugünkü vaziyetimiz itibariyle j 
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merkezi irfanımızdır ve İstanbul'un irfauma 
ve dimağlarına daima muhtacız. Asri bir dev
let idaresi tesis etmek lüzumu hissedildiği za
man, behemahal İstanbul'dan fstiano edeceğiz. 
Yani bu arz ettiğim, hakikatlerden ikincisidir". 

Üçüncüsü; İstanbul'daki islâm ekseriyeti
nin daima muhafazası meselesidir. İstanbul'da
ki şeraiti iktisadiye, bu halde devam ettikçe 
biz, bu ekseriyeti kaybedeceğiz efendiler. İs-' 
tanbul'da İslâm ekseriyetinde vukua gelecek 
tenakus, aleyhimize büyük zararları mucibola-
caktır ve bittabi bunda bilvüeuh Anadolu mü
teessir olacaktır. Sırf malî noktai nazardan İs
tanbul memurları hakkında ihtiyar edilen bu 
tefritin neticei muzırrası olarak bendeniz üç 
mahzur görüyorum. 

Bunlardan birincisi; memurinin altı sene
den beri devam eden ve mütarekeden sonra 
had bir devreye giren sefaletleri, 

İkincisi; İstanbul'daki İslâm ekseriyetinde 
hâsıl olacak tedenni ve tenezzül, 

Üçüncüsü; sefaletin tevlidedeceği aksülamel. 
Efendiler; sefaletin ve zıykı maişet, daima ak-

sülameleller tevideder. Aksülâmeller ise, Anado
lu için daima vahamet tevlideder. Aksülâınelleri 
icabedecek ahvalden tevakki etmek, bizim için 
lâzımdır. 

Bir de İstanbul vaziyetini mütalâa etmek lâ-
zmıgelirse; Anadolu'nun daima İstanbul'a muh-
tacolduğu herkesçe malûm olur. Malûmuâlileri-
dir ki, İstanbul, vaziyeti coğrafiyesiyle, manazı-
rı tabiiyesiyle, maabidi mukaddesesiyle, âbida-
tı diniye ve îslâmiyesiyle, müessesatı ilim ve ir-
faniyle Türkiye'nin pırlantasıdır, ve hiçbir za
man İstanbul'dan vazgeçemeyiz ve oraya karşı 
müstağni vaziyet alamayız. Bunların her biri bi
rer hakikattir ve hattâ askerî noktai nazardan 
söylemek lâzım gelirse, burada mütehassıs arka
daşlar vardır. Bunu onlara terk ediyoruz, İstan
bul'un bu baptaki ehemmiyeti bâzılarımızın dü
şündüklerinden pek çok fazladır. 

Efendim biraz da bugünkü Hükümetimizden 
bahsedeceğim. Bugünkü Hükümet kadroları, su
reti katiyede vaziyeti maliyenin icabatma göre 
yapılmış, noksan kadrolardır. Bu kadrolarla - he
pimiz eminiz ki - bugün hidematı Umumiyei 
Devlet, lâyıkiyle ifa edilemiyor. Bu kadroları 
takviye etmek bir zarurettir. Bugün yapamıyo
ruz. Fakat âtiyen yapmaya mecburuz. Âtiyen 
bu kadroları takviye etmek mecburiyeti hâsıl ol-
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duğu takdirde, müracaat edeceğimiz memuri
nin membaı neresidir? Tabiî İstanbul'dur. Şim
di biz, bu adamları paçavra gibi atarsak, bilâha-
ra bunlara müracaat ettiğimiz vakit bunları ne 
halde bulacağımızı bugün düşünmemiz lâzımdır. 
Meydana getirilecek asri bir devlet kadrolarında 
kullanılabilecek memurların sureti katiyede se
ciye itibariyle yüksek olması lâzım gelir. Bundan 
dolayı her halde bu beğenmediğimiz memurlara 
âtiyen ihtiyaç vardır. (Tehdide hacet yok, ses
leri) Arkadaş! Kimse kimseyi tehdidedemez. 
Bendeniz de bir mebusum, o sıfatla söylüyorum. 
Tehdidetmiyorum. Hakikatten bahsediyorum. 
Hakikat acıdır, fakat bilmek lâzımdır, ne yapa
lım, söylemiydim mi? Ben hakkı kelâmımı isti
mal ediyorum. Hakkı kelâmımı ref'edemezsiniz. 
Söyliyeceğim. Benim hakkı kelâmım mahfuz ve 
masundur. Efendini; asıl arz edeceğim nokta, 
bâzı arkadaşlar söylüyorlar k i ; Anadolu'daki 
açıkta bulunan memurlar hakkında ne yapıyo
ruz? Eldeki Kavanin mucibince mazuliyet maa
şına müstahak değilse buna maaş vermiyoruz. 
Bendenizin asıl halledeceğim mesele burasıdır. 
İstanbul elyevm bir devrei intikal geçiriyor. Her 
devrei intikal, bir mahsulü inkılâptır, alelûmum 
inkılâplar, fevkalkanun vaziyetlerdir. Biz İs
tanbul'daki memurları mütalâa ve tetkik eder
ken fevkalkanun vaziyetin icabatma tevfiki ha
reket etmekliğimizi düşünmeliyiz. Hulâsa çok 
söylediğimden arkadaşlar müteessir oluyorlar. 
Şunu arz etmek isterim ki ; İstanbul memurları 
hakkında bugün Meclisi Âlinin takibedeceği si
yaset vaktiyle, sadrı esbak Hakkı Paşa'nm vaz'-
ettiği âdil ve ihsan siyasetidir. Biz, bu âdil ve ih
san siyasetini rehber ittihaz edecek olursak, İs
tanbul vaziyetini ıslah etmiş oluruz. Ve bendeni
zin de endişelerim zail olmuş olur. 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHİ B. (Bur
dur) — Heyeti Celilenize takdim edilmiş olan 
İstanbul memurlarına ait şu kanunun heyeti 
umumiyesinin kabulünü, bendeniz de, teklif edi
yorum. Esbabı mucibe olarak bâzı mâruzâtta bu
lunacağım. Bâzı rüfeka, İstanbul memurları, 
İstanbul memurları diye meseleyi - zannederim -
îzam ediyorlar. İstanbul memurları diye Türkiye 
Büyük Millet Meclisi havzei idaresinde memur
lar yoktur. Türkiye Büyük Millet Meclisi idare
sine tâbi, onun kavanininden mütena'im olan me
murlar vardır. Onun kavaninine, evamirine tâbi 
memurlar vardır. Ancak bâzı millî felâketlerin 
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tesiri altında, bâzı aksamı vatan, muvakkaten 
ecnebi idaresine düşmüştür ve orada bâzı memur
lar kalmışlardır. Nasıl ki, İzmir halkı, Balıke
sir halkı, Karahisar halkı ve memurini bir müd
det orada lizaruretin kalmışlarsa bu da öyle ol
muştur. Bu, bir felâketi milliyedir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — İstihdam 
etmiyorsunuz onları. Anadolu memurları öyle de
ğil... 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHİ B. (De
vamla) — Rica ederim kesmeyin sözümü... Bu
raya gelip söylersiniz. Bendeniz, Anadolu me
murları, İstanbul memurları diye tasnif yapılma
sının aleyhindeyim. Muvazenei Maliye Encüme
ninin mazbatasında bir cümle var : «Anadolu 
memurlarının her türlü mahrumiyete katlanarak 
Mücahedei Milliyeye iştirak ettikleri...» ni söy
lüyor. İstanbul memurlarının Mücahedei Milliye
ye iştirak etmemiş olduklarını kim ispat edebi
lir? (Biz sadaları) Kendimizi aldatmaya mahal 
yoktur... (Hâdisat sesleri) 

REFİK B. (Konya) — Hâdisat bunu ferpat 
eder. 

SOYSALLIOĞLU İSMAİL SUBHİ B. fDe-
vamla) — Anadolu memurları Mücahedei Milli
yeye iştirak etmişlerdir. Fakat İstanbul memur
ları da Mücahedei Milliyeye iştirak etmişlerdir. 
(Hayır sadaları), (Gürültüler) (paraya gelince 
iştirak etmişlerdir sesleri) Bunun vakti gelince 
vesaiki lâzımesiyle neşredilecektir. Hattâ efen
diler, size makamı işhadda arz ederim ki; Türki
ye Büyük Millet Meclisi orduları bir top ve bir 
tüfek atmadan - halkın bütün yürekleri, hissiyat 
ve efkârı Anadolu ile beraber olduğundan dola
yı - İstanbul, Büyük Millet Meclisi idaresine in
tikal etmiştir. Binaenaleyh İstanbul'da ekseriyeti 
memurin bizimle hemfikirdir. Eğer içlerinde 
bulunan yüzde bir, ikisi bu memlekete ihanet 
etmişlerse diyecek hiejbir şey yoktur. 

HAMDİ B. (Gene) — İstanbul memurlarını 
niçin tefrik ediyorsunuz? 

İSMAİL SUBHİ B. (Devamla) — Ben Ana-
dalu memurları, İstanbul memurları diye bir şey 
tefrik etmiyorum. Hepsi Türkiye'nin memurları, 
hepsi Osmanlı İmparatorluğu ile asırlardan beri 
gelmiş ve her türlü hukukuna sahibolmuş mil
letin efradıdırlar, ona göre muamele görmeleri 
icabeder. 
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SALlH Ef. (Erzurum) — Kadronun icaba-

tını düşününüz. Onlar hizmet etmiş, etmemiş o 
ciheti bırakınız. 

İSMAİL SUBHl B. (Devamla) — Hükü
metin menfaati noktai nazarından muhakeme et
mek lâzımdır. Bu noktai nazardan muhakeme et-
!mek lâzımgelirse evvelâ birinci noktadlan bahse
dersek istanbul memurlarının ehliyeti ve ihtisası 
meselesi mevzuubahsolUr. Efendiler, memle
ketin çok zamandan beri mâruz kaldığı 
harpler, ihtilâller ve saire bu memleketin 
nasıl tedrisatını tatil etmiş, bir fâs^lıai 
ulûm vücuda getirmiş, gençleri okumaktan 
menetmişse memurları da yetişmekten menetmiş-
tir. Efendiler; biz burada Hükümeti tesis etti
ğimiz zaman âdeta ağaçtan, deynekten adam ara
dığımız zamanlar olmuştur. Binaenaleyh ehliyet 
ve ihtisasa o kadar riayet edilemedi. Halbuki 
İstanbul'da bulunan ve bizim malımız olan me
murların arasında bulunan memurların ehliyet ve 
ihtisaslarından istifa etmek bizim hakkımızdır. 
Binaenaleyh istanbul memurlarımızın elimizde 
tutulmaları, onların istihdamları, ziyadan vika
yeleri menafii milliye icabatıdır. 
. MUSTAFA B. (Tokad) — Onlar fedakârlık 
yapmadılar, mücadeleye iştirak etmediler. 

İSMAİL SUBHl B. (Devamla) — istanbul 
memurlarının kalkıp buraya gelmeleri meselesi 
Efendim, bâzan öyle hâdisat, öyle zaruretler 
vardır ki, bir şey yapmaya imkân bırakmaz. Se
kiz yüz kuruş maaşlı bir adam kalkıp her zaman 
buraya gelemezdi. (Gelenler nasıl geldi sesleri) 
Cevap vereceğim. Sonra efendiler; fedakârlık 
denilen şeyler hali fevkalâdedir. Böyle haller 
hiçbir zaman mevzuu muahaze teşkil etmez. 
Ondan dolayı onları muatep tutmak lâzımgel-
mez efendim. 

Sonra efendiler; Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin menafii noktai nazarından mevzuubahse-
dilmek lâzımgeten bir nokta daha vardır, istan
bul, Türkiye'nin ve bütün islâm âleminin ilim 
merkezidir. Bunun birinci tabakasını memurin 
kısmı teşkil eder. Ehliyetleriyle, vukuflariyle 
onları ziyadan kurtarmak menafii milliye icaba-
tındandır. 

KADRİ B. (Siird) — istanbul'un sefahet 
merkezi olduğunu da unutma. 

İSMAİL SUBHl B. (Devamla) — Sonra bir 
nokta daha vardır, istanbul'u Garba karşı kapı 
olarak ve hem de bir seddolarak elimizde tutmaya 
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mecburuz, istanbul'da bizim en kuvvetli kütle
mizi teşkil eden memurin sınıfını bir intikal 
müdjdeti zarfında memleketin her tarafına tevzi 
edinceye kadar, yahut istanbul'da vaziyeti ikti-
sadiyemizi takviye edinceye kadar ziyadan muha
faza etmek bizim menafii milliyemiz icabatııı-
dandır. 

HAMDI B. (Biga) — Bununla İstanbul Po
lis Müdürüne maaş veriyorsun. 

İSMAİL SUBHl B. (Devamla) — O da yine 
bendenizin noktai nazarıma göre menafii milli
yemiz meselesidir. Efendiler, mide meselesi. Aç 
bir adam her türlü fenalığa alet olur. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Ver ver, Anado
lu'dan neyi vereceğiz? 

İSMAİL SUBHl B. (Devamla) — Efendi
ler, biz inkılâbımızı yaptıktan sonra şer ve fe
sada alet olabilecek birtakım tohumları tenmiye 
edecek her türlü muhiti mahıv ve ifna etmiş ola
cağız. 

REFlK B. (Konya) — İyi ama müdafaanızı 
za'fa düşürmüş oluyorsunuz. 

İSMAİL SUBHl B. (Devamla) — istanbul 
memurlarının harekâtı milliyeye taraftar olma
ları kıymet ve ihtisaslarından istifade edilmek 
lâzımgelmesi, bizim merkezi ilmîmiz olan istan
bul'da en ileri tabakayı teşkil etmesi ve ondan 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin ve Türk Mil
letinin daima istifade etmiş bulunması, sonra bu 
millete bu kadar zaman hizmet etmiş olan adam
ların açlıkla karşı karşıya, cephe cepheye bıra
kılmaması lüzumu aklî ve katisi netayici olarak 
bn kanunun kabulünü teklif ediyorum. 

Efendiler, bir dakika nazarı dikkatinizi celb-
cdiyoram. Düne kadar Harbi Umumi, mütareke 
gibi zaten memurini berbadeden âdeta yarı aç
lığa mâruz bırakan esbab karşısında mücadele 
etmiş olan bu memurlar, bugün birdenbire ev
lâtlarının, refikalarının, validelerinin ah ve fer
yadı arasında her şeyden mahrum, evde yatıla-
bilecek bir yataktan da mahrum bir halde kal
mışlardır. Bu feci levhayı bir dakika tasavvur 
etmenizi rica ederim. 

Efendiler; memurinden ehliyet, ihtisas, isti
kamet, namus talebederken, memurlara karşı 
Devletin de kanuni bir mecburiyeti olduğunu ve 
onları her an silkip atamıyacağını nazarı dik
katte bulundurmak mecburiyetindeyiz. Böyle 
kendilerinden emniyet ve istikamet talebedilen 
memurların hayatı müemmen olmadığı takdirde 

gflft — 
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kendilerinden hizmet bekliyemeyiz, efendiler. J 
Binaenaleyh; memleketin hiçbir tarafında me- I 
mıır yoktur ki, Türkivc Büyük Millet Meclisinin I 
kavaııininden mütena'im. evamirine münkadol- I 
masın, tstarıbul memurları yoktur. Bir cüz'ü va- I 
tanda, memleketin vaziyeti itibariyle muvakka- I 
ten bizden ayrılmış memurlar vardır. Onları ter- I 
fih ve ikdar etmek borcumuzdur. I 

TUNALI HÎLMI B. (Bolu) — Reis Paşa,. 
müsaade edin... I 

REİS — Hilmi Bey söz vermiyorum. I 
TUNALI HİLMİ B. (Bolu) — Teşkilâtı 

Esasiye Kanunu... t I 
REİS — İhtar ediyorum, Hilmi Beyî 
MALİYE VEKÎLÎ HASAN PEHMl B. (Gü-

müşane) — Arkadaşlar bu lâyihai kanuniyeyi 
teklif etmeye saik olan esası arz edeyim. Söz I 
söyliyen rüfeka heyeti umumiyeden ziyade mad- I 
deleri tahlil ettiler ve maddeye ait mütalâat ve I 
mülâhazalarını buyurdular. Maddelerin müza
keresine geçtiğimiz zaman belki her madde üze
rinde bu sözler tekrar olunabilir. Yalnız heyeti 
umumiyesi hakkında Heyeti Celilenize şunu arz 
etmek istiyorum ki ; Birinci Avans Kanunu ile 
üç bucuk milyonluk bir tahsisat kabul edildi ve 
o kanunun ikinci maddesinde de denildi k i ; bir 
aylık maaş verilecek, tanzim edilecek kadrolar 
gelecek, bu kadrolar Muvazenei Maliye Encüme
nince kesbi katiyet etmedikçe ikinci maaş tedi
ye olunmıyacaktır. Bu kanunun işte huzuru âli
nize şevkine bu saik olmuştur. 

Arkadaşlar; kadroları İstanbul'dan celbet- | 
mek, vekâletler de tetkik edip Muvazenei Mali
ye Encümenine sevk etmek, Muvazenei Maliye 
Encümeninde de; beş - altı yüz sene merkezi 
idare olan bir mahallin kadroları üzerinde tet-
kikatını ikmal etmek bir ayda mümkün olmadı. 
Muvazenei Maliye Encümeni her gün hali içti-
madadır. İkmal edemiyor. Çalışıyor, bu kadro
ları ikmal edemedi. Çünkü daha bir kısmını ve
kâletler ikmal edip tevdi edecek vaziyete geçme
diler. Meselâ, Rüsumat bütçesi, Defterdarlık kıs
mı, Adliye kısmı ve daha birçok bütçe tetkik 
edildi; tasdik edildi. Bize iade ettiler. Fakat 
efendiler vilâyet memurininin bir kısmının kad
roları tasdik edildi. Maaş verelim, diğerlerinin 
kadroları tasdik edilmedi. Onların maaşları bir 
iki ay sonraya kalsın demek, zannederim, doğru ı 
değildir. Bu mülâhazadır ki, bu kanunu huzuru 
âlinize sevka bizi mecbur etti. Şimdi ©fendim, | 
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verdiğiniz üç buçuk milyon liradır. Bu ise avan
sın tediyesine ve tesviyesine dairdir. Yeni tah
sisat istemiyoruz. Onun tediyesini kanun, ikinci 
ay için menetmişti. Bu kanun ise kadrolar tesbit 
edilinceye kadar şu esas dâhilinde tesviye edil
sin diyor. Bu lâyihanın Muvazenei Maliye En
cümeninde müzakeresinde bendeniz de bulun- -
dum. Kanunun birinci maddesinde İstanbul vi
lâyetinde, yani vilâyet memurini olmak üzere, 
fiilen ifayı vazife edenlerin istihkakını tesviye 
edelim diyoruz. Çünkü Birinci Avans Kanunu
nun ikinci maddesi tediyeyi menetmişti. Bu ka
nun ise Birinci Avans Kanununun ikinci madde
sindeki hükmü kaldırıyor. Zaten kadrolar da bu 
ayın on beşi, yirmisine kadar hitama eriyor. 

İkinci madde olarak Heyeti Vekileden tek
lif edilip de Muvazenei Maliye Encümeninde 
uzun münakaşatı mucibolan mesele; açıkta ka
lan idarei merkeziye memurininden tekaüde kes
bi istihkak edenlerle mazuliyet maaşına müsta
hak olanların tahsis muamelesine kadar oranın 
ahvali hususiyesini nazarı dikkate alarak bir 
iki aylık istihkaklarına mahsuben muayyen nis
petler dairesinde bir para verilir. Fazla olarak 
ne on para verilir, ne de tahsis muamelesi ya
pıldığı zaman o para o adamın sırtında kalmış 
olur. Mazhar Müficl Beyefendinin izalh buyur
duğu veçhile o para tahsis muamelesinde mah-
subedilir. ! 

Sonra bâzı arkadaşlar tarafından bir mü
talaa olarak söylendi. Denildi ki ; şimdiye ka
dar Anadolu'da tekaüdünü istida edenlere, mâ-
zuliyete kesibi istihkak edenlere tahsis muame
lesine kadar böyle nısıf veya sülüs nispette 
alelhisap .suretiyle bir para verilmiyordu da 
şimdi neden İstanbul'a veriliyor? İşte efendi
ler İstanbul'un hususiyeti şudur ki, yalnız ora
da dört bin şu kadar memur açıkta kalmıştır. 
İkincisi siciller tamamen İstanbul'dadır. Bun
ları getirip tahsis muamelesini yapmak zama
na mütevakkıftır. Yalnız Heyeti Vekileden ge
len maddei kanuniyede bizim vereceğimiz 

avans zaten bu seneye malhsus olduğu için za
manla taky id etmedik. Muvazenei Maliye Encü
meninde bâzı zevat buyuvdulaj ki, bu muame
leyi Anadolu'ya da ve bütün memlekete de teş
mil edelim ve daimî olarak Tekaüt Kanununa 
bir zeylolmak üzere kalsın. Arkadaşlar bunda
ki mahzur şudur; 
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Malûmuâliniz tekaüdünü istida eden veya 

mâzulıyet talebinde bulunanlar evrakı lâzime-
gini ita eder ilişiğinin kat'edildiği sabit olacak
tır ki, ona göre tahsisatını alabilsin. Mazul ise 
cevazı istihdam kararı almak mecburiyetinde
dir ki, mazuliyet maaşı tahsis edilebilsin. Te
kaüt Kanununa zeylolacak olan bu maddeyi ka
bul ettiğiniz takdirde o vakit hiçbir memur te
kaüt muamelesini ikmal ve intacettiremez. Ev
rakı müsbiteyi vermekle kendini muvazzaf ad
detmez. Tekaüt muamelesi için mevcut usulü 
zir ve zeber etmiş oluruz. Onun için avansın 
arz ettiğim gibi bu seneye mahsus olması belki 
Şubatta nihayet bulacaktır. Üç buçuk milyon 
liraya baliğ olan bu maaşın tahsisi muamelesi
ne kadar mazuline ve mütekaidine verilecek 
nısıf tahsisatın bu seneye mahsus olmasını ben 
zaruri ve tabiî addediyorum. Marttan sonra ise 
zaten o vakte kadar evrak, kuyudat buraya gel
miş ve tahsis muamelesine başlanmış olacağın
dan ve tahsis muamelesi hitama ermemiş bile ol
sa neticesine intizar, yani Marttan sonra geçe
cek müddet için neticeye intizar, tabiî olabilir
di. Bendenizce bu noktaların daha ziyade tah
lili, maddelerin müzakeresine taallûk eder. 

ikinci madde hakkındaki noktai nazarımı 
müzakere esnasında daha vazıh bir surette arz 
edeceğim. Heyet' umumiyesi hakkında görüş
tüğümüze göre Birinci Avans Kanununun ikin
ci nrıddesi Kânunuevvel maaşlarının tediyesi
ni 'menetmiştir. Bu memnuniyeti kaldırmak ve 
ashabı istihkakı, yani vilâyet memurlarından 
fiilen vazife ifa edenlerin ve tekaüdolup da tah
sis muamelesi hitam bulanların ki, bıyılarm 
16 Mart 1336 tarihinden sonraki müddetlerini, 
maaşlardaki farkları nazarı dikkate almıyoruz. 
Birinci Avans Kanununda bunlar zaten keen-
lemyekün addediliyor. 16 Marttan evvelki va
zifeleri ne ise bu esasa göre maaşlarını tevzi 
edilmekten ibarettir. 

Birinci maddenin ruhunu ve esbabını da arz 
edeyim. Kadroların bir kısmı çıktı, bir kısmı çık
madı. Memurinin birazına verelim, birazına vermi-
yelim, bu doğru değildir. Maddei kanuniyeyi ka
bul buyurursanız müstahak olanlar, istihkaklarını 
alacaklardır. Bu hususata ait mülâhazat ile encü-
men, ikinci maddenin birkaç fıkrasını tayyet
miştir. Bu maddeye gelindiği zaman bunun hak
kındaki noktai nazarımı daha vazıh bir surette 
arz edeceğim. Söz söyliyen arkadaşlar- maddeler 
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hakkında söz söylediklerinden maddelerin müza
keresine geçelim. Daha süratli bir surette işi in-
tacetmiş oluruz. Muvazenei Maliye Encümeni bu 
kadroları tesbit ettikten sonra bu kanuna artık 
lüzum kalmaz, birinci maddeye lüzum kalmaz. 

REFÎK B. (Konya) — istanbul'un vaziydti 
ahiresi, yani idaresinin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine intikalinden sonra mazuliyet 

, maaşına müstahak olmıyan memurinden açıkta 
kalanların miktarı ıfe kadardır? En mühim mesele 
buradadır. Kanunen müstahak olanlara ve kamı 
na karşı bir şey denemez. Tabiî hakkı kanunileri 
karşısında istihkaklarını alacaklardır. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMİ B. (De 
vamla) — Mazuliyet maaşı alamıyaeak olanlar 
hakkında; tahsis muamelelerini istida edenlerin 
neticesi anlaşılmadıkça şimdiden bir rakam arz 
edemem. îdarei merkeziye memurininden açıkta 
kalanlar ordu, harbiye, bahriye haricolnıak üze
re dört bin küsurdur. Bunların hiç olmazsa iki 
sülüsü tekaüt ve mazuliyete müstahak olmıyan 
kısımdır. Esasen bu, tetkik ve tasfiye muamelesi-
dir. Bütün vekâletler tasfiye muamelâtına idari 
bir surette dikkat ediyorlar. Bir kere vekâletler 
cevazı istihdam kararı vermedikçe tahsis muame
lesi yapılamıyor. 

İkincisi memurinin 16 Mart 1336 dan sonraki 
vaziyetleri hesaba katılmıyor. 

Üçüncüsü; bir mahkemeden geçip de beraeti 
zimmet mazbatası almıyanlar, Sevr Muahedesini 
imza edenler, Anzavur çetesinde, Edhem çetesin
de fiilen bulunanlar, Kuvayı İnzıbatiyede bilfiil 
vazife alıp Anadolu'ya karşı silâh istimal edenler 
ve İstanbul'un idaremize intikali esnasında İstan
bul'dan firar edenler... Bunlara maaş tahsis edil
miş olsa bile, idari bir surette bunlara para ver
meyi tehir ettik. Ta ki, katî bir tasfiye ve katî bir 
netice alıncaya kadar idari bir surette bunlara 
para veremiyeceğiz. Esasen tekaüde keslbi istih
kak etmiş bir adam ya mücrimdir, ya mücrim de
ğildir. Mücrim ise hakkında bir hüküm mevcud-
olması lâzımdır. Bunlar maddelere aittir. Madde
lerde söyleriz. 

SIRRI B. (İzmit) — Vekil Beyefendiye bir 
şey soracağım. Grünahı olmıyan ayan maaş alacak 
mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Efendim, malûmuâliniz bütçe
mizde, yani Devlet teşkilâtımızda ayan nemiy
le bir reşlalât yoktur. O ıâımla maaş alamaz.' 
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î^akat mülga ayanda bulunan zevat tekaüde 
kesbi istihkak etmiş zevattır. Bir kısmı da ma-
zuliyet maaşı almaya müstahak zevattır. İsti
da ve müracaat ettikleri tarihten itibaren müs
tahak olduklar] maaşları kendilerine tahsis ede
riz. Maliye Vekâleti bütçe ile mukayyettir. 

SIRRI B. i izmit) — Devletin müessesenatıu-
dan olan bu gibi teşkilâtın Bütçe Kanunu ile 
ilgası doğru değildir. Bütçe Kanunu başkadır, 
bu gibi teşkilât başkadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Bir defa Teşkilâtı Esasiye Ka
nunu vardır. Bu kanun Büyük Millet Meclisin
den başka teşriî bir cüz'ü olmak üzere ne fev
kinde ve ne de dununda bir teşkilât kabul et
memiştir. 

SIRRI B. (izmit) — Kanunu Esasi vardır. 
SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendeniz de 

aynı meseleyi sormak istiyorum. Hükümetimiz 
evvelce mevcudolan Hükümettir. Orta yerde 
başka bir şey yoktur. Şekli idarede tebeddül 
vardır. Memurlar bu Hükümete hizmet etmiş
tir. Kanunlarla, kavanini esasiyeyle hukuk
ları mahfuzdur. Binaenaleyh Devlete hizmet 
etmiş olanlar hakkında şu veya şu suretle maaşa 
müstahaktır veya mülgadır demek doğru de
ğildir. Bu hususta Maliye Vekilinin tediyatma 
muntazır olan pek çok insanlar vardır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Maliye Vekâleti bütçe ile mukayyettir. Bir, 
saniyen Meclisin tasdikine iktiran etmiş Teş
kilâtı Esasiye Kanununuz var. Bundan evvel 
birinci A vaııs Kanunuda 16 Mart lî>_*6 dan son
raki müddeti hizmetle maaşata vukubulan zam-
miyat, mazuliye ve tekaüt maaşlarına icrayı te
sir edemez diye bir madde kabul ettiniz ve bu
nu daha on gün evvel kabul buyurdunuz. Ma
liye Vekili bunlarla mukayyettir. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — 10 Marttan 
evvel mevcudolan kavanin ile istihkakı baki 
değil midir? (Hayır, sesleri) Buna cevap ve
riniz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— 16 Marttan evvelki bilûmum kavanin nıer'-
idir. Fakat Büyük Millet Meclisinde tadil edi
len, takyidedilen, iptaledilen, lağvedilen ve
ya bütçesinden tayyedilen şeyleri Maliye Veki
li tanımaz ve taniyamaz. Çünkü Bütçe Kanu
nu ö sene için her şeyi takyideden bir nıuva-
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I zene esasıdır. Bir kanun olur, hükmü daimî

dir. Fakat bir bütçe o sene için vekâleti tak-
yideder. 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Bendenizi 
tatmin etmemiştir bu cevap! 

MAZHAR MÜFlD B. (Hakkâri) — Ayanı 
da Meclisi Âli kabul ederse pekâlâ. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Hayır efendim. Mülga addederiz. Meğer 
ki Meclis ya Bütçe Kanunu ile veya kavanini 
saire ile yeniden kabul etmiş olur. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Sivas) — Arkadaşlar; muhterem refikini 
Maliye Vekili Hasan Beyefendi kanunun Heye
ti Aliyenize takdimine saik olan esbabı mucibe-
yi teferruatiyle arz ve izah buyurdular. Tekli
fin heyeti uınumiyesiııi müzakeresinin hitamın
dan evvel diğer rüfekanm bu hususta serd bu
yurdukları mütalâat arasında Meclisi Âlinizin 
gördüğüm tezahüratı, bendenizi Heyeti Aliye
nize birkaç söz söylemeye mecbur etti. 

Muhterem refiklerimin beyanatları arasında 
hazan, Anadolu ve İstanbul, bazan İstanbul me
murları, Anadolu memurları, bazan aksülamel-
ler gibi ifadelerden Heyeti Aliyenizin müteessir 
olduğunu, mütehassis olduğunu gördüm. Arka
daşlar; Misakı Millî ile muayyen bulunan ve 
avin ve inayeti Bari ile tahakkuk edecek olan 
hudutlarımız dâhilinde Anadolu, İstanbul, Şark, 
Garp yoktur. (Teşekkür olunur sesleri). Bu hu
dut dâhilinde menafileri müşterek ve mütekabil 
teavün esasına istin adiyle istikballerini, temin et
miş olan Türkiye halkı vardır. Memurları da 
Türkiye halkmdandır, müstahsilleri da Türkiye 
halkmdandır, müstehlikleri de Türkiye halkm
dandır. Bunların her hangi bir cüz'ü diğerini 
yabancı telâkki ederse teavünde âlicenap.. 

I YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Yabancı telâkki 
etmiyoruz. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REİSİ RAUF 
B. (Devamla) — Âlicenap muamelede terahi 
ederse, asırdîde İmparatorluğun bugün gördü
ğümüz şeklini unutmuş olmak lâzımgelir. Biz 
bir Türkiye tanıyoruz ve o Türkiye'de sakin Tür
kiye halkı tanıyoruz ve bunların hiçbirinin diğe-

I rinden ayrısı, gayrisi bulunmadığına iman etmiş 
millet mümessilleriyiz, (Bravo sesleri) Bu yüz
den milletimizin hakiki tercümanı hissiyatı oldu-

I ğumuza da cihan vâkıf olmalıdır, işte arkadaş-

£g£ 
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lar, İstanbul mevzuubahnolduğu zaman Lûtfi Bey 
biraderimizin buyurduğu gibi muamele yapıldığı 
zannı da vardır. Bu da böyle değildir. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Bu noktayı izah 
ediniz. 

İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSl RAUF 
B. (Devamla) — E v e t istanbul denildiği zaman, 
Misakı Millî dâhilinde memleketimizin orada 
bulunan âbidatı diniye, milliye ve tarihiyesiy-
le birakkin iftihar edeceği bir şehri muazzam 
telâkki edilmelidir. Ve inşallah .efendiler, Ma
kamı Hilâfeti islâm olmak itibariyle bundan 
sonra bütün Müslümanların evvelki gibi kavlen 
değil, fiilen terakkisine, tealisine, imarına mec
bur bulundukları istanbul'umuz, bugün her 
şeyden evvel milletimizin ve Meclisi Âlimizin 
hakiki muavenet ve yardımına muhtaçtır. Is- j 
tanbul memurları maaşı mevzuubahsolduğu za- j 
man düşünülecek bir şey vardır; İstanbul'u •> 
bugün bir felâketi muhakkakadan kurtarmak j 
ve istikbaline kavi bir adım ile bastırmak düşü
nülmelidir. Yoksa fazla para verilecek, şuna i 
israf edilecek diye teemmül edersek affı âlini- i 
ze mağruran arz etmek mecburiyetindeyim ki, i 
istanbul 'un temel taşlarından birini eksik koy- j 
muş oluruz. Arkadaşlar; bundan evvel bilve- j 
siyle arz ettiğim istanbul'da meskûn memur ve j 
gayrimemur dindaşlarımız hemen denebilir ki, ' 
Cennetmekân Fâtih Hazretlerinin yetimleridir, j 
Onların ataları o Büyük Fâtihle beraber Istan- i 
foul'u Peygamberimizin işaret ettiği veçhile mül- i 
kümüze ilhak etmiş ve bihakkin Makamı Hilâfet ' 
olmak içirt tesis ve ihya istikametini (bize göster- j 
miş olan babaların evlâtlarıdır. Orada bugün i 
memur diye, gayrimemur diye bulunan insanla-
rm yaşaması ve bize de onları yaşatmamız vazi
fesi Fâtih Hazretlerinden vasiyettir denebilir. 
(Alkışlar) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Kendi keselerinden. 
İCRA VEKİLLERİ HEYETİ REÎSÎ RAUF 

B. (Devamla) — O itibahrla da efendiler; Şük- j 
rü Bey arkadaşımın şimdi işaret buyurduğu gi- j 
fei; onlar da kendi kendilerine yaşıyabilmek için 
bize tevcihi nazar ediyorlar. I 

YAHYA GALlB B. (Kırşehir) — Kendi ver- I 
dikleri paradır. I 

RAUF B. (Devamla) — Ve oradaki kardeş- I 
lerimizin de izzeti nefisleri vardır. Oradaki kar- j 
deşlerimizin de haysiyeti vardır, onlar da iane j 
istemeden evvel namusfyle ölmeyi bilen insanlar- i 
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dır. Yalnız onlar bir şey istiyorlar; bu milletin 
bir ferdi olmak itibariyle asırların biriktirdiği 
barı hayatı, Harbi Umumi ;deşti ve eıi ojvvefli 
ıztırabata orası mâruz kaldı. Bârıelîm altında 
ezilen ve hakikaten efendiler pek az istisnasiyle 
millî düşüncelerini, dinî düşüncelerini feda etmi-
yen insanlar bugün bize hitabediyorlar ve koşun, 
hakkı bâtıldan tefrik edin, bizi yaşatın, biz bu 
memleketin evlâdıyız ve bu memlekete nâfi' olaca
ğız diyorlar. 

YUSUF ZIYA B. (Bitlis) —, Nâfi' olacaklar
dır. 

RAUF B. (Devamla) — Bizden istedikleri 
budur. Çok sevdiğim arkadaşım Mazhar Müfid 
Beyefendi beyanatında buyurdular ki; filhakika 
bâzı memurlar vardır ki her devirde Eyübsul-
tan oyuncağı veyahut hacıyatmazı gibi dört ayak 
üzerine düşerler. Mazhar Müfid Bey uzun müd
det idare memurluğunda bulunmuş ve o istika
mette memlekete hizmet etmiş tecrübedîde arka
daşımızdır. Yalnız bunun bir diğer mânası var
dır. Efendiler her devir tahlil edilirken bir siya
si devir vardır. Bir de vatanın tehlikede bulun
duğu edvar vardır. Vatan düşman taarruzu kar
şısında tehlikede olduğu zaman siyaset, içtihat 
ve saire mevzuubahsolamaz. Mevcudiyeti milli
ye ve diniyemizin istiklâli ve ensali âtiyenin biz
den beklemekte olduğu istiklâli temin mecburi
yeti mevzu olunca; şu memur mükelleftir, bunda 
şu memurun böyle düşünmesi lâzımdır, gibi şey
ler mevzuubahsolamaz. Fakat Mazhar Bey arka
daşımız da takdir eder ki, ahvali âdiyede memur 
sınıfının; her zaman mevkiinde kalabilecek dere
cede kanunlara riayetkar ve evamir ve nizamata 
hürmetkar bulunması lâzımdır. Eğer bu noktai 
nazardan lâyihai kanuniyenin şekilleri biraz bo
zuk görüldüyse bunu Mazhar Müfid Bey arkada
şımız da mazur görürler. 

istanbul memurlarının vaziyeti sabıkalarını 
bihakkin tetkik etmek ve kabahatli olanları 
teorin eylemek lâzımdır. 

Arkadaşlar, ifadatımı telhis etmek lâzımge-
lirse her şeyden evvel istanbul'un âtisini temin 
için; iktisadiyatını kurtarmak ve iktisadiyatını 
kurtarmak için de oradaki Türk ve Müslüman 
ahalinin bugünkü mevcudiyetlerini kurtarmak 
lâzımdır. Bugünkü mevcudiyetlerini kurtarmak 
için de arz ediyorum, islâm ve Türk iktisadiya
tının merkezi sikleti olan maaşat meselesini en 



Müzakere 
teklif eylerim 

Riyaseti Celileye 
kâfidir; maddelere geçilmesini 

Erzurum 
Asım 
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âdil ve en geniş düşünce ile halletmek iktiza 
eder. ! 

Memurinden gayrı, milletimizin diğer efradı, 
bu memurin sınıfının etrafında alışveriş eder
ler. Onun için arkadaşlar milletimize hâs olan 
ulûvvücenap ve civanmertliğiniz noktai nazarın
dan âdil ve semih düşünmenizi ve bu noktai na
zardan bu maksatları temin edecek bir karar 
ittihaz etmekliğinizi, memleketimizin âtisi ve 
bilhassa istanbul'un istikbalini kurtarmak nok
tasından, mutlak ve mutlak olarak, lüzumlu gö
rüyor ve arzı teklif ediyorum. Bu hususta itti
haz buyuracağınız karar da her kararınız gibi 
müşavere neticesi olacağından arz ettiğim nıkatı 
nazardan dahi isabet olacağı şüphesizdir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Rauf 
Beyefendi! Mâruzâtımı nazarı dikkate aldığınız
dan dolayı teşekkür ederim. 

REÎS — Efeı^dim kanun lâyihasının heyeti 
umumiyesi hakkında müzakerenin kifayetiyle 
maddelere geçilmesi hakkında beş altı takrir 
var. Müsaadenizle okutayım : 

Riyaseti Celileye 
Teklifi kanuninin heyeti umumiyesi hakkın

daki mütalâa, müzakere kâfidir. Maddelere ge
çilmesini, maddeler üzerinde münakaşa edilme
sinin kabulünü teklif eylerim. 

Erzurum 
Mehmed Salih 

Riyaseti Celileye 
İstanbul'daki memurin, mütekaidin ve ma-

zulin ve eytam ve eramile her hangi miktar ve 
surette maaş veya tahsisat itası kavanini Devle
te ve icabı maslahata nazaran lâzimeden olmak
la heyeti umumiyesi hakkındaki müzakerenin 
kifayeti ile maddelerin müzakeresine geçilmesi
ni teklif eylerim. Mersin 

Salâhaddin 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini arz 

ve teklif eylerim. 
Yozgat 

^Feyyaz Âli 
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REİS — Takrirlerin hulâsası, müzakerenin ki

fayeti mahiyetindedir. Binaenaleyh müzakerenin 
kifayetim reyi âlinize vazediyorum. Müzakere
nin kifayetini kabul ederek maddelere geçilme
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim maddelere geçildi. . • •• 

İstanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanun 

MADDE 1. — istanbul vilâyetiyle vekâletle
re merbut müessesat ve kıtaatta bilfiil müstah
dem memurin ile mütekaidin ve mazulin ve ey
tam ve eramil maaşatı 9 Kânunuevvel 1338 ta
rihli Avans Kanununun beşinci ve altıncı mad
delerindeki kuyut nazarı dikkate alınmak şar-
tiyle tam olarak verilir. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Lâyihanın heyeti 
umumiyesi hakkında söz almıştım. Fakat muh
terem arkadaşlarım müzakereyi kâfi gördüler. 
Şimdi bendenizin maddeye intikal suretiyle çe
virme hareketi yapacağımı zannetmeyin.. Yalnız 
birinci maddeye dair söyliyeeeğim ve mâruzâtını 
hakkında ne Heyeti Ve kileden birisi, ne de Ma
liye Vekili henüz bir şey söylemedi. Bir avans 
kanununda varidatın tahsis edildiği zevat veya 
eşhas veyahut mahal için müzakerat cereyan 
ederken o mahallin Mrvazenei Umumiyeden ken
dilerine tahsis edilen masarif ata mukabil vari
datının zikredilin c^oH .sayanı istiğraptır. Bu 
noktai nazardan Mali yo Vekili Beyefendiye so
ruyoruz. ' • . . - . , . - , 

TAHSİN B. (İzmir) _ Bu, bütçe değil.'/; 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — B i r i n c i 
Avans Kanununun yedinci maddesini okumadı
nız mı? V 

OSMAN B. (Devamla) — Hepsini okudum. 
Zatıâliniz kadar da anladım. Maddede mazulin, 
mütekaidin ve eytam ve eramile ve bilfiil müs
tahdem olan müessesat ve kıtaat memurinine 
tam maaş verilir, diyor. Bendeniz bu maddeye 
mûteriz değilim. Yani şahsiyeti mâneviydi "Dev
lette her şahsın nasıl ki hukuku şahsiyesr mah
fuzdur. Bu da onların istihkakıdır ve-verilecek
tir. Ancak bendeniz Heyeti Celilenize bir-şey 
arz etmek istiyorum; tekaüde sevk edilecek me
murlar veyahut mütekaidin denildiği zaman, 
Heyeti Aliyeniz korkuyor. Halbuki bendeniz 
Heyeti Aliyenize tebşir ederim ki. istanbul'da 

afift — 
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elyevm tekaüde sevk edilecek memur yoktur. 
Yalnız mazulin olacaktır, 

Esasen Hükümeti zaile İizaruretin tekaüt 
müddeti sinnini altmış beşten altmışa indirmiş 
ve bu nispet dairesinde tekaüt muamelesini yap
mıştır. Maatteessüf lehimizde olan bu maddeyi, 
biz geçenlerde ref'ederek aslına irca ve yine sili
ni tekaüdiyeyi altmış beşe iblâğ ettik. 

HAKKI B. (Van) — Fakat lüzum, görmüş,. 
seksen yaşındakileri de hizmete almıştır. 

OSMAN B. (Devamla) -— O zevat hukuku 
müktesebelerini talebettikleri vakit acaba- Meçlisi 
Âli böyle bir asabiyet gösterecek midir? Esasen 
bu hak, sinni tekaüdiye altmıştan altmış beşe ib
lâğ edilmek suretiyle teıısibedilmiş oluyor. Yalnız 
bendeniz buraya bir şey ilâvesini rica edeceğim. 
Tekaüt denildiği zaman, malûmuâliniz mütekai
dinin derecesi vardır. Tekaüt maaşına kesbi is
tihkak edenler içerisinde az - çok tekaüt maaşı 
almakla beraber; müessesatı sairede, başka işler
de, mağazalarda, hususi şirketlerde iş görebilecek 
birçok kimseler vardır. Bir de bunların içinde, 
meselâ Harbi Umumide Kafkas cephesinde, Ça
nakkale'de, Arabistan'da malûl ve meflûcolarak 
meşiy ve harekete muktedir olamıyan, vazife ba
şında iken tekaüdolan kimseler vardır. Bu zümre 
için bir istirham ye niyazım vardır. Heyeti Çe-, 
lile kabul ederse tabiî müteşekkirim. Bu niyaz 
ye istirhamım neticesinde Heyeti Celilenizin ma
niye yirmi bin lira feda etmesi lâzımdır. Bu, fe
da değildir, bu hakkı mükteseplerinin, bilâhara 
kendilerine vereceğimiz maaşattan mahsubedil-
mek üzere ceste ceste şimdiden verilmesi esasına 
müstenittir. 

İstanbul'daki eytam ve eramil maaşlarını tam 
almışlardır. Şimdiye kadar müterakim maaşları 
ypktur, ancak mütekaidinin altı aylık mütedâhil 
rhaaşları vardır. Bunları bugün, değilse, yarın 
veya öbürgün Meclisi Âli verecektir. Bendeniz 
bu kiferîl meilûç ve malûl olup da vazitesi başın
da^ çefelîniş olanlara, her ay maaşları verildik
çe,' müterakim maaşlarından da birer aylığın,. 
yanıbaşında verilmesini teklif ediyorum. ' 
^ Çünkü^feı adamlar hiçbir'iş yapamazlar. Bu 
adamlar mefluçturlar, milûldürlör. Bunlar bir 
yerde hizmet edemezler. Bugün İstanbul'un va
ziyeti malisüsasmı, İstanbul'un devret işgalini 
mütaakıp vaziyeti mahsusasmı, Heyeti Celileıüz 
müttefikan kabul ediyor, 
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Binaenaleyh bu vaziyeti mahsusadan müte

vellit zarureti de kabul ediyorsunuz. Şu halde 
bu biçaregânın bu hallerine muavenet olmak üze
re böyle bir lûtufta bulunmak bendenizce Meclisi 
Âlinin vazaifi hakperestanesindendir. 

Esasen bu suretle kendilerine fazla bir şey 
vermiyeceğiz. Bu haklarını bugün değilse, yarın 
nasıl olsa vereceğiz. Binaenaleyh her ay maaşla
rını aldıkça bu mütedâhil maaşlarından da birer 
aylığın verilmesini ve bunların aile ve çoluk ço
cuklarının sefaletten kurtanlmasmı rica ediyo
rum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Osman Bey! Bu yalnız 
İstanbul İçin olmasın, Anadolu'dakiier için de 
olsun. 

OSMAN B. (Devamla) — Muvazenei Maliye 
Encümeninde Maliye Vekili Beyden sordum. 
Memaliki müstahlasada böyle mütedâhil müte
kait ve mâlûliıı maaşı yoktur dediler. 

MALİYE VEKİLİ AHSAN FEHMİ B. 
(üümüşane)—- Osman Beyin bu ifadelerinde 
bir yanlışlık olsa gerektir. Muvazenei Maliye 
Encümeninde, Anadolu'da düşman işgali altın
da kalan mahallerdeki mütekaidinin mütedâhil 
maaşatı yoktur, demedim. Böyle bir şey talâf-
fuz etmedim. 

ı: Efendiler Osman Beyin birinci maddeye iti
raz olmak üzere dermeyan ettiği mütalâayı din
ledim. Hulâsası İstanbul'un idarei milliyeye 
intikalinden evvel mütekaidinin müterakim olan 
maaşlarından bir miktarın tedricen tediyesi tek
lifinden ibarettir. 

Efendiler idarei milliyenin hâkim olmadığı, 
câri olmadığı zamana 'ait mütedâhil maaşların, 
gerek Garbi - Anadolu'da ve gerek İstanbul'da 
ve gerekse Edirne ve havalisinde, tediyesi meselesi 
başlıbaşına bir meseledir, ve yalnız mütekaidinin 
müterakim maaşları meselesi değildir. Aynı 
•zamanda-, oraların bir umumi tasfiyei .hesaba! 
meselesidir. Verilecek yirmi bin lira, üç yÜ2; 
bin, beş yüz bin lira değildir efendiler, bu. 
sulhtan sonra bu noktai nazarla bu mesele hak
kında ne yapmak lazımsa onu o zaman düşüne
ceğiz. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Mefluç ve malûl kim -
seve hizmet etmedi diyorsunuz. Edemezler, mu
galataya boğmayın rica ederim. ~ 

"MÂLÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
— Reis Böy mugalata sözünü geri alsın. Ben 

« memurinden bahsediyorum. Memurin nereye îıiz-
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met etmişse oradan maaş alması lâzımgelir. 
Mütekaidine gelince; Meclisi Âli 1337 senesi-
nin son Avans Kanununa bir madde ilâve 
buyurdu. Dedi ki, tâbir aynen budur. (İdarei 
milliye haricinde) Eskişehir'in öbür tarafını 
kesti, attı... Haricinde bulunan mütekaidine mer
kezden hiçbir tahsisat ve maaş verilmez. Bu
gün orlar idarei milliyeye intikal ettikten 
sonra kabul ettiğiniz bir kanunla mebdei ida
remize intikal ettiği ayın birinci günü ol
mak üzere maaş tesviye edilir, dedik. Bunun 
haricinde bir muamele yapamayız. Mütekaidi
nin hakkı dem iyonun. İdarei milliyeniu hari
cinde kalan mahallerdeki evvelki zamana ait 

" muamelât muazzam mesaiklendir. Bunu ayrıca 
görüşmek lâzımdır. Şimdi bunu halledenle
yiz. Bendeniz birinci maddenin aynen kabulünü 
teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efen
dim, ben bu birinci maddeyi bütün bütün zait 
addediyorum. Devlet memur istihdam eder, tam 
maaş verir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Birinci Avans Kanununu vaz'etmeseydiniz o 
zaman abes olurdu. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Zannedi
yorum, biz İstanbul'a gidip Hükümete vaziyed 
ettiğimiz zaman bütün istihdam ettiğimiz memur
ların maaşatmı vermek tabiî lâzımgelir. Yalnız 
İstanbul'un bir vaziyeti hususiyesi vardlr. O da 
büyük bir teşkilâttan bakiye kalan memurların 
bir kısmı istihdam edilecek ve bir kısmı istih
dam edilemiyeeektir. İstihdam edilecek aksam 
için henüz kadro yapılmamıştır. Binaenaleyh 
meçhul «kadro üzerine müstahdem olacak insan
ların maaşları kemakân verilecektir diye huku-
kan bunun kavanin arasında mevkiini göremi
yorum. İstihdam edilenlere tam, istihdam edil-
miyenlere de bir aylık verilecektir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Bir ay
lık da değil, bir defa. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evet 
efendim bir- defa. Zannediyorum bu mesail el'an 
bakidir. O takyitten murat kadroların yapılma
sıydı. Halbuki kadtrokr yapılmadı, yapılmA-
dığına göre Heyeti Celile yine muvakkat bir 
kanun yapıyor, öyle yapacağına lizaruretin kad
roların tesbitine kadar fazla memurlar istihdam 
edilmesin. Verilecek paranın miktarı da meç-
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huldür. Burada katî olarak bir kanun kabul 
ettik. 16 Marttan sonraki terfiyat filân kabul 
edilmiyecek, o kanunda o fıkralar sarih olarak 
dururken, bu kanuna birtakım kayıtlar sokulmuş, 
bu maddeye (9 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans 
Kanununun., ilâh ) kaydı konmuş. Yani kanunu, 
kanun ile takyidetmede ne mâna vardır? Encü
men bunu ne noktai nazardan düşünmüştür? 
Nakzedecek vaziyet, bununla hareket imkânı var 
mıdır? Bendeniz bunun imkânını hiç göre
miyorum. Esasen madde zaittir, o kaydı lâğve
diniz, eski kayıt kemakân bakidir deyiniz, 
bir aya mahsustur diye yapılmaması daha muva
fıktır. Çünkü kavanin arasında bir yer tutamı-
yacaktır. Beşinci, altıncı maddesini tağyir ve 
tebdil edecek bir esas olmadığından bu kaydın 
konması da zaittir. Binaenaleyh evvel beevvel 
maddenin ve saniyen madde kabul edildiği tak
dirde bu kaydın lağvını teklif ediyorum. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bendeniz birinci 
madde hakkında esaslı olarak iki nokta üze
rinde söz söyliyeceğim. Osman Beyin mütekaidin 
maaşatı hakkındaki sözlerine tamamen iştirak 
ediyorum. Çünkü bu mütekaidin içerisinde harb 
malûlleri de vardır. Bunlar, İstanbul'da büyük 
sefaletler geçirmişlerdir. Fakat bu cihet bu ka
nuna taallûk etmese dahi, Maliye Vekili Beyin 
sırf bunlar hakkında ayrı bir kanun yaparak, 
bu gibi mütekaidinin mütedahil maaşlarının ita
sını temin etmesi lâzımdır. 

İkincisi; bu kanunun şu maddesinde bir nok
san görüyorum. O da şudur : (İstanbul vilâye-
tiyle vekâletlere merbut müessesat ve kıtaatta 
bilfiil müstahdem memurin... ilâh) Bizde memu
rin sözü ordu ve zâbitanı ifade etmez. Bundan 
dolayı burada küçük bir tadilât yapmak lâzım
gelir. (Bilfiil müstahdem memurin ile erkân, 
ümera, zâbitan ve mensubini askeriye) demek 
icabeder. Bu bir formüldür. Memurin tâbiri 
bunu ifade etmez., 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hüseyin Avni Bey, birinci maddeye lüzum olma
dığından bansettil er. Arz ettiğim gibi bundan 
evvelki Avans Efanunu bir -aylık nıaagatın tedi-
yesiyle Htükümeti takyiflettiği için bu maddeyi 
teklif etmeye meebur kaldı. Hakikaten orada 
bir aylık maaş kaydı olmasaydı, üç milyon lira
nın nihayetine kadar sarfı imkânı vardı. Yine 
Hüseyin Avni Bey buyurdular ki; memurinin 
adedi muayyen değildir, adedleri gayrimuayyen 
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ve maaşlarının da miktarı muayyen olmadığı 
halde nasıl para tediye edilecektir? Hayır efen
diler! Memurin de mukayyettir, ..maaşları da mu
kayyettir. yalnız kadroları tesbit edilmemiştir. 
Meselâ bir İstanbul vilâyeti vardı. İstanbul vilâ
yetinin, idareı milliyeye intikalinden evvel bir 
kadrosu vardı, bu kadronun adedi de, maaş mik
tarı da muayyendi, biz burada bu memurinin 
adedi üzçrinde tenzilât yapıyoruz, tadilât yapı
yoruz. Maaşları üzerinde Muvazenei Maliye En
cümeni belki zam veya tenzilât icra edecek, tes
bit edilecek miktarda noksan veya zevaidi tahlil 
edip neticeye vâsıl oluncaya kadar, maaşın tedi
yesini Birinci Avans Kanunu tâyin ettiği için 
eski kadro üzerine maaş vermek demektir. Bi
rinci maddeden maksat budur, bunun için zaru
ret vardır. 

İkinci olarak maddenin son fıkrasına ilişti
ler. Bu fıkrayı Muvazenei Maliye Encümeni ilâ
ve etti. Gerçi Birinci Avans Kanununun beşinci, 
altıncı maddelerini takyidedecek, tadil edecek, 
burada bir ahkâmı sariha mevcudolmadığma 
göre onların hükmü bakidir. Fakat burada 
bir tekrardan ibarettir. Encümen vuzuh ve 
sarahat olsun, diye ilâve etti. Bendeniz de 
mahzur değil, belki faidesi olur, dedim, Vaz'edil-
se de edilmese de ahkâmı caridir. Osman Bey
efendi varidattan bahsettiler, dediler ki : Bir 
Avans Kanunu müzakere ediyoruz. Efendiler! 
Bu Avans Kanunu, Tahsisat Kanunu değildir. 
Bu kanunda yüz bin lira, beş yüz bin lira tah
sisat verin* demiyoruz. Bu, evvelce alman tahsi
satın sureti tediyesini âmir bir kanundur: Ev
velce alman üç milyon liralık Tahsisat Kanunu
nun yedinci maddesinde varidat gösterilmiştir. 
Varidatın nispeti ise, İstanbul'da Gümrük vari
datım nazarı dikkate almadığımız takdirde İs
tanbul masrafını hiçbir zaman kapamaz. Güm
rük varidatından iaşe etmek suretiyle masarifatı 
bittabi kapar. 

Ali Rıza Beyefendi, birinci maddeye, bilû
mum erkân, ümera Ve zâbitan kaydı ilâve edil
sin, dediler. Bendenizce hiç lüzum yoktur, İstan
bul'daki ümera ve zâbitan açıktadır ve ikinci 
madde mucibince açık muamelesi görecektir. Bu
gün İstanbul Kumandanlığı vardır, Merkez Ku
mandanlığı vardır. Bunlar Anadolu ordusun-
daki kadro dahilindedir ve bittabi onlar maaş
larını kıtaatı saire gibi alacaklardır. Fakat İs
tanbul'da açıkta olanların derci lâzıtngelmez. 
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j ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Maksadım o de-' 

ğildir. (İstanbul vilâyetiyle vekâletlere merbut 
müessesat ve kıtaatında bilfiil... ilâ) deniyor, 
bendeniz, bugün kadro haricinde kalan paşalar 
ve saireler maaş alsın, demiyorum. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
Buna lüzum yoktur. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Memurin tâ
biri zâbitanı ifade etmez. Memurini askeriyenin 
mânası askerce başkadır. . 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMÎ B. — 
İstanbul Kumandanlığı teşkilâtı vardır. Bir de 
Merkez Kumandanlığı vardır ki, zaten onlar 
Anadolu ordusunun dairei şümulündedir. 

ALİ RIZA B. — Memurin tâbiri mutlaktır, $ 
memurini askeriye dersek buna yalnız tabur kâ
tibi, alay kâtibi, dâhil olur. 

LÛTFİ B. (Malatya) — Efendim, bu mad
dede birçok tezat vardır. İstanbul vilâyetiyle 
vekâletlere merbut müessesat ve kıtaatta bilfiil 
müstahdem memurin deniliyor. İstanbul vilâyeti 
zikredildiğine göre eğer İstanbul'da bir vilâyet 
ise tabiî bunun da vilâyeti saire gibi bir kadrosu . 
vardır. Bu kadro dâhilinde olan memurin için, 

| yani bilfiil müstahdem olan memurin için böyle 
j ay beay Maliye Vekâleti bize müracaat edip 

maaş verelim mi diyecek? Yok eğer bilfiil memu
rinden maksat vekâletlere merbut tabiriyle ev-' 

j velki teşkilât dâhilinde bulunan memurlara bu 
maaş teşmil edilecekse böyle girizgâhlı bir yol 
ile bizi bir giriveye mi bırakmak istiyor? Haki
kati bir vuzuhu tam ile meydana koymak lâzım
dır. 

( Efendiler, vilâyet kadrosu dâhilinde bulunan 
I memurlar bilfiil vazifede bulunduğundan dolayı 
| ay beay müstahak oldukları maaşlarını alıyor ve 
| alacaklar. Fakat hâlâ sizin bizden istediğiniz 
i maaş bir ay içindir. Sebebi de vekâlete merbut 
i olması lâzım gelen eski nezaret memurlarının he-
I nüz ahvalini tertip ve tetkik edemeden, bunların 
S miktarını tesbit edemeden, bunlara maaş vere-
i lim, maksat bu ise ne için böyle söylemiyorlar? 
! MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
\ öyle değil Lûtfi Bey, yanlış anlıyorsun! 
I LÛTFÎ B. (Devamla). — Bendeniz anladı-
i ğımı arz ediyorum. Sonra mütekaidin, . ma-
'j zulin deniliyor. "Mütekaidini anlarım. Yak-
! tiyle tekaüde sevk olunmuş', bu mütekaidîn 
ı hakkında tetkikat icra edilecek, hakkiyle te-

kaüdedilıniş olanların hakkı verilecek, yani 
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tekaütlüğü kabul edilecek. Kanuna tevafuk 
e'tmiyerek tekaüde sevk edilmiş olanların da 
başkaca muamelâtı kanuniyeye tâ'bi tutulduğu 
tebliğ olunacaktır. Fakat 'mazulin için ne de
mek istediğini anlamıyorum. Eğer hakkı ma-
zuliyete kesbi istihkak etmiş de usulen müra
caat etmiş, cevazı istihdam kararı almış ise 
ve on beş seneden ziyade Devlete hizmet ettiği 
sabit ise zaten mazuliyet maaşı tahsis edilir, 
verilir. Yok değilse, bu mazulin kelimesiyle 
ne muradediliyor? Bendeniz bu maddei kanu-
niyeden bir şey anlamadım ve anlıyamadım. 
Birinci madde de bilfiil müstahdem memurin 
ve mütekaidin ve mazulin ve saire diyor. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, yanlış 
anlıyorsunuz. İfade buyurduğunuz şey ikin
ci maddeye aittir. 

LÛTFl B. (Devamla) — Efendim, birin
ci madde de «Bilfiil müstahdem memurin ile 
mütekaidin ve mazulin ve eytam ve eramil ma-
aşatı» diyor. Eğer sizdeki lâyihada ikinci 
maddede yazıyorsa bilmem, bizdeki lâyiîhada 
birinci madde yazılıyor. 

ÎSMET B. (Çorum) — Efendim, birinci 
maddedeki mazulin tâbiri, ikmali muamele et
miş mazulin hakkındadır. İkmali muamele 
etmiş, cüzdanlarını almış mazulin. 

LÛTFl B. (Devamla) — Bendeniz de, bun
lar hakkında tekrar Meclisten istizaha, isti
zana mahal nedir? Diyorum, 

İSMET B. (Çorum) — Efendim evvelki 
Avans Kanunu yalnız bir ay İçin tahdidet-
mişti. 

LÛTFl B. (Devamla) — Evvelki Avans Ka
nununda «Bir ay zarfında herkes usulen müra
caat etsin. Kesbi istihkak' etmiş olanlar taay
yün etsin. Olmıyanlar maaşlarını alsın» de
miştik. 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Bir sene
de de tahakkuk etmez. 

LÛTFl B. (Devamla) — Pek âlâ, bunlar 
böyle tahakkuk etmezse gelecek bir aylık için 
yine bize müracaat edilecek, bari altı aylık 
demeliydi. Her ay Meclisi Âliyi böyle mesail 
ile işgal1 etmek pek muvafıkı hal ve mantık de
ğildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim biz teklif etmedik, Mec-
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lisi Âliden bu şekilde çıktı. Heyeti Vekileden 
gelende aylık 'kaydı yoktur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Muvaze, 
neden öyle çıktı. Muvazenei Maliye Encümeni 
öyle yapmıştır. Hatta burada Muvazenei Ma
liye Encümeninin mazbatası kabul edildi. 

LÛTFl B. (Devamla) — Sonra bir tarih 
ile takyidediliyor. Avans Kanununun beşinci 
ve altıncı maddeleri nazarı dikkate alınmak şar-
tiyî)3 deniliyor. Eğer bu bir kanun ise bende
niz şimdiye kadar ne böyle bir kanun gördüm 
ve ne de okudum. Bunun için bu 'kayıt büsbü
tün meseleyi şekli kanuniden çıkarmış ve bir 
mukarrerat şekline sokmuştur. Ben bunu böy
le görüyorum. Bu 'meclisi idare mukarreratma 
benziyen bir şekil almıştır. Kanun şeklinde de
ğildir. Bunun için bu 'kaydın 'da bi'küllühi •kaldı
rılman lâzımdır. Sonra tahlil ettiğim sekile gö
re iptida şu maddenin iptidasiyle intihası ara
sında bir lüzumu sahihi ihtiva edecek hiçbir 
fikir ve mantık ve mâkul bir sebep göremiyo
rum. Bunun için bu maddenin tamamen tay-
ymı teklif e'diyorum. 

DURSUN B. (Çorum) — Arz edeceğini ek
seri nıkatı nazarı rüfekayı kiram söylediler ve 
tekrarında da bir faide görmüyorum. \Mama-
fi birinci madde mucibince İstanbul'da elyevm 
müstahdem 'olan memurine maaşları verilecek. 
Sonra bittabi mütekait olanlara !da maaş veri
lecek, bu bir madde meselesinden ziyade kad
ro meselesidir. Bu kadro şimdiye kadar tesbit 
edilmeliydi. Görülüyor ki, bu kadro teslbit edil
memiştir ve birçok; memurin bu kadro dâhilin
de şöyle böyle diye istühdam ediliyor. Bu su
retle birçok memurin kadro dâhilinde bırakı* 
lıyor. İstanbul vilâyetinde bilfiil istihdamı lâzım 
ve zaruri olan memurin ne miktarda ise onlar 
tesbit olunsun. Tesbit olunduktan sionra zaten 
bunun söz götürecek bir yeri kalmaz. Bunların 
maaşları Muvazenei Umumiyeye alınır, ay beay 
diğer vilâyatm maaşları nasıl veriliyorsa bit ' 
tâbi öylece verilir. Böyle aylardan beri bir 
kadro tesbit edilmiyerek müphem vazıyetler 
içerisinde avanslar vermek doğru olamaz zan
nederim. Bunların sarfiyatında birçok fazlalık 
olması ihtimali vardır. Ve belki de lüzumsuz 
sarfiyata meydan verilmiş oluyor. Bu maddele
ri kabul etmezden evvel bendeniz Jfnrazenei 
Maliyenin mi? Yoksa Hükümette i m îmnları 
tetkik edeceğini ve vereceğini ctü^teaıek lâzım 
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olduğu kanaatindeyim. Bunlar tetkik edilmeli, 
Muvazenei Umumiyeye alınmalı ve bir daha 
mevzuubahsolmamalıdır. Mesele bundan ibaret
tir.'. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Zaten bu sondur. 
DURSUN B. (Devamla) — ister 1339 ol

sun, isterse ne olursa olsun 1339 senesi ne gibi 
bir kadro ile olacak? Bu da malûmumuz olma
lıdır. Bunu sarf etmek caiz âeğildir. Bunun 
için birçok israf at olmak ihtimali de vardır. 
Bu israf atı n önünü almak için 1339 senesindeki 
kadroların ihzarını şimdiden tacil etmelidir. 
Sonra heyeti umumiyesi hakkında birçok arka
daşlarımızın noktai nazarı, istanbul ilim mer
kezidir, bilmem ne merkezidir, gibi noktalara 
temas ettiler. Bendenizce bunun hiejbir kıymeti 
yoktur. Hükümet kendi darei şümulünde bu
lunan bütün memurine ve bütün ahaliye aynı 
kanunu, aynı hissi tatbik eder. Başka bir şey 
yoktur. Eğer hissi şefkatle, merhametle hare
ket edecek olursak üç seneden beri varını, yo
ğunu, mevcudiyetini, (bütün malını feda eden, 
kanı bahasına Anadolu'yu istirdadeden, fevkat-
tahammül bu yük altında ezilen ahaliye mer
hamet edelim ve onlara acıyalım. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFÎD B. 
(Hakkâri) — Efendim rüfekadan bâzı zevat 
birinci maddenin tayyını teklif etmekle o mad
dede zikredilen faal memurlarla eytam ve era-
mile maaş verileceğini mi zannediyorlar acaba? 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Evet 
Efendim. 

MA£HAR MÜFlD B. (Devamla) — Eğer 
maksadı âlileri bu idiyse bu madde buraya ko
nulmadığı takdirde maksadı asli husul bulmaz. 
Çünkü 9 Kânunuevvel 1338 tarihli yaptığımız 
Avans Kanunu mucibince verilen maaşat Teş-
rinisa,niye ve bir defaya mahsustur. Bundan 
ıuaksadımı? ikinci bir defa daha bu yolda maaş 
\erilmesine meydan kalmasın d?ye idi. Kadrolar 
tesbit edilsin, kadrosuz böyle karanlığa taban
ca sıkmak kabilinden bu para verilmesin diye 
encümen bu kaydı koymuştur. Onun içindir ki, 
Hükümet, bu parayı veremez. Binaenaleyh bu 
maddeye lüzum vardır. Vâkjaa Dursun Bey 
arkadaşımız pek doğru bir hakikattaır bahset
ti. DedileıV ki, kadrolar bir an evvel gelmeli, 
tesbit edilmeli ve ona göre para verilmeli. Zan
nedersem beyefendiler geçende do bu maaşata 
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ait birinci kanunun müzakeresinde arz etmiş
tim. Kadroyu görmeden; yapılacak teşkilâtı 
ve yapılacak tadilâtı ve encümence karar ve
rilmeden vukubulacak sarfiyatı; ne kanun ka
bul eder ne de ilim kabul eder ve ne de akıl 
kabul eder ve bu da pek doğrudur. Ne çareki 
yine Heyeti Âliyenizin kabul ettiği veçhile... 
(Ahvali fevkalâde var sesleri) Ben ahvali fev
kalâde tâbirinden bıktım artık, bu kelimeyi 
söyelmiyeeeğim. Bunu değiştirelim, başjka bir 
şey »öyliyelim canım» ahvali fevkalâde, ahvali 
fevkalâde... 

ALI RIZA B. (istanbul) — Hakikati söyli-
yeceksin. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — haki
kat ahvali fevkalâdede değildir. Hakikatin 
nerede olduğunu arz edeceğim. Binaenaleyh 
kadrolar gelmeli, para verilmelidir. Usulü de 
budur, ilmi de budur, her ^eyi budur. Fakat 
istanbul bize intikal ettikten sonra bir günde, 
beş günde kadroları tanzim etmek imkânı ol
madığı da meydanda. Bu imkânsızlık karşısın
da İstanbul'daki memurların çekmekte olduk
ları ıztırabatı bildiğimiz için ve geçen defaki 
kanunda söylediğim üzere bir defaya mahsus 
olmak üzere üç buçuk milyon parayı verdik. 
Fakat beyefendiler, o gün size şu kürsüden de-
faatle arz etmiştim. Dedimki «Beyefendiler! 
Bir ay zarfında Hükümet bu kadroları yapa
maz. Ve Muvazenei Maliye Encümenine vere
mez ve encümen bu kadroları tesbit edemez! 
ikinci bir Avans Kanunu ile bir emrivaki kar
şısında kalırsınız. Buna mahal kalmamak için 
bizim ikinci maddemizi kabul ediniz» dediğim 
halde her nasılsa tasvibi âlilerine iktiran etme
di, ikinci maddeyi reddettiniz. İşte ikinci 
maddenin reddedilmesi esbabıdır ki bugün yi
ne bir kanun karşısında bulunuyorsunuz. Bu
gün yine mecbur oluyoruz böyle bir avans 
vermeye. Eğer evvelce ikinci madde reddedil
memiş olsaydı; kadrosuz avans vermeye lüzum 
kalmazdı. 

DURSUN B. (Çorum) ~~ Kadroları niçin 
verilmedi ? 

MAZHAR MÜFID B. (Devamla) — Şimdi 
efendim kadrolar niçin verilmedi Dursun Bey
efendiye cevap vereceğim. Hükümet bittabi is
tanbul teşkilâtını anlamak için, tetkikat yap
mak içiu erbabı ihtisası topladı, şöyle yaptı, 
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böyle yaptı, Gazetelerde okudunuz. Bittabi 
devair tetkikat yapıyor. Şimdiye kadar Mu-
vazenei Maliyeye gelen kadrolar şunlardır : 
Rüsumat bir, Defterdarlık iki, Nafıa üç, Ad
liye dört, Maarif beş, Müdafaai Milliye yeni 
geliyor, üst tarafı gelmemiştir. Binaenaleyh 
encümenimize gelen bu kadrolardan cümlesi 
bitmiştir. Maarif kadrosu da bitmek üzeredir. 
Eğer bu maddeyi kaldıracak olursak Maliye 
Vekâleti maaş veremez. Çünkü geçen kanunla 
Maliye Vekâletinin elini fena bağladık. Bir 
daha veremez. Esbabı da illâ kadrolar gelsin, 
kadrolar gelmeden maaş veremeyiz denildi. 
Binaenaleyh; bendeniz birinci maddeyi kaldır
maya taraftar olamıyorum. Çünkü Maliye Ve
kâleti maaş vermez. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Bir sual 
soracağım. Bu maddenin yerine koymak için 
bunun başka tariki yok mudur'? Kav anini Ma
liye de iyi bir şekilde çıkmıyacaktır. Ya o 
kaydı tayyediniz, ya bir ay daha temdidede-
Hm. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bu da
imî değildir efendim. 

HÜSEYİN AVNt' B. (Erzurum) — Müs
tahdemin, memurin bunun içinde dâhil değildir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bu bir 
aya mahsus değildir. Marta kadar. 

HÜSEYİN AVNt. B. (Devamla) — Biliyo
rum da ocnun için. 

MAZHAR MÜFİD it. (Devamla) — Marta 
kadar. 

HÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Marta 
kadar da çıkmaz. Eğer biz kayıt altına almaz
sak o vakit de çıkmaz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Efen
dim hakikat soyuyorlar. Ahvali fevkalâde de
ğil hakikat; kadroların süratle ve sureti müm
küne ile Hükümetçe tanzim edilip de Muva
zeneye verilmemesindedir. Bugün bâzı devair 
hâlâ kadrolarını verememiştir. Hakikat budur. 
Eğer vermiş olsaydılar olurdu. Bununla Hükü
meti muahaze etmek istemiyorum. Onlar da 
çalışıyorlar, fakat kolay bir iş değildir. Marta 
kadar bu suretle devamı tabiî idi. Şunu da 
arz edeyim ki, İstanbul devairinin aşağı - yuka
rı nısfı çıkmıştır., Yani İstanbul devairinin mec-
muunun nısfının kadroları çıkmıştır, öyle zan
nediyor ki, bu kanun burada kabul olunup da 

.1339 ö : l 
gidinceye kadar arz ettiğim gibi Maliyeni n, 
Rüsumatın, Adliyenin ve Nafıanın tesbit edi
len kadroları mucibince maaş verilecektir. 
Maarif de hemen bitmek üzeredir. Binaenaleyh 
bu kanunun tatbikatı birkaç daireye münhasır 
kalacaktır. Başlıca eytam ve eramile ve müteka
idine verilecektir. Bendeniz yine arz ediyorum. 
Bendenizce lüzumu takdirinde en çok müracaatta 
mecbur olacağımız kısım on beş seneyi ikmal 
edemiyen memurindir. İşte açıkta kalan memur
lar bunlar olsa gerektir. (Müzakere kâfidir, ses
leri) 

TAHSİN B. (İzmir) — Beyefendi! Bu mtv-
zubahsolan kadrolar İstanbul Vilâyeti kadrosu 
mudur? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Evet İs
tanbul kadrosu. 

TAHSİN B. (İzmir) — Âlâ efendim! Bende
niz haber alıyorum ki Muvazenei Maliye Encü
menine takdim edilen kadrolarda meselâ Harici
ye kadrosu, süfera, şehbenderler, filânlar kamilen 
İstanbul kadrosuna giriyor. Bendeniz öyle gör
düm. İmalâtı Harbiyenin dört aylık 370 bin lira* 
lık kadrosu yine İstanbul bütçesine giriyor. Son
ra koskoca bahriye enkazının kadrosu yine İstan
bul bütçesinde görünüyor ve daha böyle birçok 
şeyler yarın ve öbürgün Maliye Vekili buraya çı
kıp İstanbul kadrosu dendiği zaman 25 milyon 
diyecek, yine İstanbul vilâyeti için ondan sonra 
yeniden münakaşa çıkacak. Muvanezi Maliye En
cümeninden rica ediyorum. İstanbul vilâyeti kad
rosu yine istanbul vilâyetinden ibaret olsun. Bü
tün darülfünunlar filân İstanbul vilâyeti kadrosu
na girecek ve İstanbul kadrosu da mahuf bir va
ziyet alacak ve bugünkü tezahürat yine akse
decektir. Bunu nazarı dikkatinize arz ediyorum. 
O zaman bu münakaşat aynı suretle tekerrür ede
cek. Bilhassa nazarı dikkati celbedenim, 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim encümen bunu nazarı dikkate almıştır. Hat
tâ buradaki devairi merkeziyeye ait; meselâ İz
mir, Bursa, Edirne, ve İstanbul'un hududu millî
miz dâhiline girmesinden dolayı merkezdeki de
vair vazaifinin de tezayüdettiğinden bahsile en
cümene bâzı teşkilât getirmişlerdir. Fakat en
cümeniniz İstanbul kadroları tesbit edilmedik
çe buradaki devairi merkeziye kadrolarına bak
mamaya karar vermiştir. Onlar ayrı ayrıdır, tef
rik edildi. Sebebi de; mademki biz İstanbul'da
ki memurine bir an evvel maaş vermek istiyo-
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nız ve,mademki bu da kadrolarının tesbitine 
mütevakkıftı]', evvel beevvel onların derdine ça-
ı-esaz olmak üzere İstanbul teşkilâtına bakaca
ğız. Hudutlarımızın tevessü ünden dolayı merkezde 
teşkilât yapmak lâzımgelecek, fakat onu dere
ceyi saniyeye bıraktık İmalâtı Harbiye buyur
dunuz. Fakat imalâtı Haı biyenin İstanbul'a ait 
bâzı aksamı vardır. Zeytı--: burnu Fabrikası, Fes-
hane Fabrikası, şu fabrika, bu fabrika... Bu fab
rikalar İstanbul da obfe^ iç..hrve imalâtı Har-
biyenin tahsisatı da bu i. • brikaya münhasır 
olduğu için istanbul'daki M: fabrikaları işletme
ye mecbur olduk. 

Bahriyeye gelince : Bahriyeye henüz bak
madık. Bahriye bütçesinin ne olduğunu henüz 
bilmiyoruz. Maliye Vekâletinden henüz gelme
di. 

Hariciyeye gelince : Hariciyenin bütçesi Ma
liye Vekâletinden geçmedikçe tetkik edilemez. 

Şunu da arz edeyim ki; Bahriyenin istan
bul'a ait aksamı vardır. Tersaneler, kızaklar, bil
mem neler... Bittabi bunlara istanbul bütçesi 
meyanında bakmak lâzımdır. 

Darülfünunlar İstanbul'dadır. Bunlara bakıl
mıştır ve aynen kabul edilmiştir. Darülfünun teş
kilâtı tabiî Maarif Vekâletine merbuttur. Darülfü
nunlar istanbul'dadır, istanbul kadrosuna ithal 
olunmak lâzımdır. 

TAHSİN B. (izmir) — Maarif Vekâletine 
merbut olduğuna göre Ankara bütçesine koymak 
lâzım. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — 1339 se
nesinden itibaren darülfünun teşkilâtı Maarif 
kadrosuna girecektir. 

"REÎS — Efendim, artık söz söyliyen kalma
mıştır. Müzakere kâfi görüldü demektir. Müsaa
de ederseniz takrirleri okuyayım. 

Riyaseti Celileye 
İstanbul 'da istihdam olunacak memurin ile 

mütekaidin ve mazulin ve eytam ve eramil maaş 
ve mühassasatları ahkâm ve kavanini umumiye 
ile müemmen olduğu için ayrıca kanun yapmaya 
lüzum yoktur. Binaenaleyh birinci maddenin tay-
yihi teklif ederim. 

Erzuram Mebusu 
Hüseyin Avni 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere bulunan Avans Kanununa 
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müzeyyel mevaddı kanuniy enin birinci maddesi 
ahkâmı istisnaiyeyi tazammun etmesi hasabiyle 
tayyını teklif ederim. 

Maraş 
Mehmed Hasib 

Riyaseti Celileye 
1. Birinci maddenin müzakeresi kâfidir. 
2. Birinci maddenin birinci satırındaki (bil

fiil müstahdem memurin ile) kelimelerinden son
ra (Erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve 
mensubini askeriye) fıkrasının ilâvesini teklif ede
rim. 

istanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim; birinci madde hakkında üç 
takrir vardır. Birinci ve ikinci takrirler tay mahi
yetindedir. Birinci maddenin tayyını kabul eden
ler el kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim diğer bir takrir vardır ki, ufak bir 
tadil yapıyor. Yani; (Bilfiil) kelimesinden sonra 
(Erkân, ümera ve zâbitan ve memurin ve men
subini askeriye) kelimelerinin ilâvesini teklif edi
yor. (Lüzumsuzdur sadaları) reyinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmemiştir. 

İSMET B. (Çorum) — İbare şâmil olduğu 
için kabul edilmemiştir. 

REİS — Binaenaleyh birinci maddeyi aynen 
reyi âlinize arz ediyorum. Kabul edenler ellerini 
kaldırsın. Birinci ma'de^ aynen kabul edilmiştir. 

Şimdi ikinci madde hakkında bir tahrir var
dır. Diyor ki; Muvaızenei Maliye Encümeninin 
ikinci maddesi yerine Hükümetin ikinci maddesi 
kaim olsun. Binaenaleyh müsaade ederseniz bu 
takriri okuyayım, 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, müsaade ederseniz usul hakkında söyli-
yeceğim. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyanbekir) — Vekiller 
kanunları müdafaa eder. Usul hakkında söz söy
lemezler. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü-
müşane) — Efendim her hangi bir encümenin 
teklifinin reye vaz'ı, müzakere neticesinde alacağı 
şekle göredir. Yoksa mevzuu müzakere, tadilât en 
son hangi encümenden çıkmış işe odur, Hüküme
tin teklifi mevzuu müzakere olsun denmez. Neti
cede tadil mahiyetinde reye konur. Bu itibarla 
Makamı Riyaset müsaade buyuruma, ikinci mad-



t : 171 10. 
denin tayyı hakkındaki encümenin noktai nazarı
mı encümen izah edecektir. Fakat bendeniz ikin
ci maddenin tayyedilen fıkralarının lüzumu hak
kında Maliye Vekâletinin noktai nazarını arz ede
ceğim. 

LÜTFİ B. (Malatya) — Takrir okunsun da 
ondan sonra. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. — 
Takririn okunmasına lüzum yok. Sonra okunur. 
Teklif edeceğim mevzuu müzakere budur. Fakat 
bu müzakere esnasında biz de noktai nazarımızı 
arz ederiz. Müzakere neticesinde Hükümetin fik
ri tadilât olarak reye konur. Mevzu şu madde ol
sun, bu madde olsun olamaz. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) _ Muvazene! 
Maliye Encümeninin ikinci maddesi hakkındaki 
noktai nazarınızı söyler misiniz? 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. (Gü-
müşane) — Muvazenei Maliye Encümeni Hükü
metin teklif ettiği ikinci maddeyi tamamen tay-
yetmiştir. Yalnız ikinci madde olmak üzere ordu 
menısuibinine aidolmak üzere bir madde vaz'et-
miştir. Encümenin yazmış olduğu ikinci madde 
üçüncü madde olmak lâzımgelir ve ondan evvel 
Hükümetin teklif ettiği ikinci maddenin tavzihan 
kabulü icabediyor. Hükümet tarafından teklif 
edilen ikinci maddede denilivor ki, «Tekaüt veya 
ımazuliyet maaşı tahsisi istidasında bulunanların 
tahsis muamelelinin ikmalinde işbu maaşlannd«m 
mahsubolunmak üzere memuriyeti sabıkaları 
maaşının nısfı ve tekaüt ve mazuliyet kanunla
rından istifade ' edemiyeeeklere de mükâfatı 
nakdiye olarak bir defaya mahsus olarak son 
memuriyet maaşlarının maatahsisat fevkalâde 
iki aylık miktarı ita edilir.» Bu bir defaya mah
sus kaydı tekaüt ve mazuliyet maaşlarından 
müstefidolamıyacaklara şâmildir. Bundan mak
sadımız şudur : Malûmuâliniz birinci Avans Ka
nununda tahsis muamelesi hitam bulanlara bi
rinci Avans Kanuniyle bir aylık maaşları veri
lir, üst tarafı verilmez diye mütekaidine de şâ
mil olmak üzere kabul edilen maddenin ahkâ
mını ref için bu kanunun kabul edilen birinci 
maddesinde mütekaidin ve mazulinden bahsedil
di, bu ikinci maddede bahsedilen mütekaidin ve 
mazulin tahsis muamelesi yapılmıyan kısımdır. 
Efendiler, istanbul'daki idarei merkeziye lâğ
vedildi. Devairi mülkiveden açıkta kalan dört 
bin küsur memurdur. Hemen o kadara yakın da 
Harbiye ve Bahriye nezaretleri mensubini açıkta 
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kalmıştır. Bittabi bugün mevcudolan kadrolarda 
hepsine yer bulup bunları vazif edar etmenin im-

I kânı yoktur. Bunlardan tekaüt müddetini ikmal 
edenler tekaütlüklerini istida edecekler. Tekaüt 
müddetini ikmal etmiyenler mazuliyet maaşı ta
lebinde bulunacaklar. Üçüncü kısım; mazuliyet 
ve tekaüt maaşına müstahak olmıyanlardır. Si-

I cillât, tamamen her vekâletin, her müdüriyeti 
umumiyenin nıensubolduğu istanbul nezaretin
dedir. Muhassasatı zatiye idaresi bundan evvel 
istanbul'da yüz doksan küsur efendi ile idare 
olunuyordu. Ankara'daki ise Maliye Vekâleti
nin bütün suabatiyle beraber yetmiş şu kadar 
efendidir. Muhassasatı zatiyede sekiz efendi 

I vardır. Bir taraftan muharebelerin tevlide t'"-i 
j netice olmak üzere mâlûlinin, eytam ve eramilin 

şüheda ailelerinin tahsis muamelesi diğer taraf
tan da idarei merkeziyenin mülga olması dola-
siylo bövle sekiz on bine baliğ olan memurinin 

i vaziveti kanuniyelerinin tetkik ve tasfiyesi me-
! selesi gayet muazzam bir iş halini aldı. istanbul 
j vilâyet kadrosunu tesbit etmedikçe, vilâvet kad-
ı rolarında tensikat yapmak doğru delildir. Maz-
I bata Muharriri Beyefendi bu hususu izah ettiler. 
I Ondan sonra belki muhassasatı zatiyeye birkaç 
i efendi ilâve edebiliriz. Fakat kaç efendi ilâve 

edersek edelim bu tahsis muamelesinin yakın bir 
zamanda nlaırmvaca^ını sîz c\n tni-*»v ıjT,-.TrVT.'i-.v-

I sunuz. Çünkü, zaman meselesidir. Momurinin si
cilleri e^lpcektir. Bir memur hem Ziraat Ban
kasında hem de birçok suabatı devl^ttn ifavı va
zife etmiş olur. üc dört daireden sicilini eıkar-

; mak lâzımo-^lir. Banlara tahsis muamel^TÜn ne-
tıVosine kadar hiçbir şey vermemek doğru de
ğildir. 

Bu memurlar idarei m e r k e z i n i n lâ^vı do
ları «ıVle flYMİrta kalmışlardır. Kendileri maz'nl 
d/^îldıV. O^ukü. azil. va ceza ile olur veyahut 

I da ^s^abı idarive dolavısivle olur. Banların İns-
I mı r>-nih."imi. ne cezain ve ne de azil mahiv«+in-

f\n. olacak aerfta çıkarılmıştır. Dairelorin lâ^vı 
dolavısivle bövle on binerce memu^nn arıkta 

I kalması ve tahsis muamelesi ikmal o^iTmnfava 
I kadar b-iu^arı intiharda bırakmak muvafık olma

dıkını düşündük. Bir taraftan tahsis muameV^i-
ne devam etmek ve d;fter taraftan da bu npnnnin 

I nihavetine»kadar bunlara - zaten tahs's pdnPf>p]ç 
I olan tekaüt maaşlarından muamelei mahs-nhWPie-
I n ic»*a. ed'lmek ıVere - alelhesan avans hal:nde 
1 mütekaidine nısıf, mâzuline sülüs maaş verilme-
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sini faideli gördük ve bunu zaman ile de takyi-
detmek icabeder ve bunu, mutlak olarak bıraka
cak olursak o vakit daimî bir kanun olur ve te
kaüt Kanunundaki hesabatı zirüzeber eder. Tah
sis muamelesi teşevvüşe düşer. Bu bir hesap me
selesidir. Şimdi götürü olarak avans halinde 
verdiğimiz nısıf veya sülüslerin temadisi; bir kıs
mının istihkaklarından fazla, bir -kısmının da is
tihkaklarından noksan almalarını mucibolur. 
Onun için bunu zaman ile takyidetmek lâzımge-
lir. Bendeniz düşündüm ki, zaten avans sene ni
hayetine kadar olduğuna göre bu müddetin hita-
miyle avans da hitame ermiş olur. Bütçede 
umum muvazene ile İstanbul bütçesi de birleş
miş olur. Ahkâmı umumiye cari olur. Fakat 
bunu burada tasrih etmek daha faydalıdır. Şekil 
bu oluyor. Fakat bu şekil evvelce vâki olan şek
lin gayrı değil belki tarih zikretmek suretiyle 
tavzihinden ibarettir. Tadil teklifini okuyayım : 

Madde 2. — Mülga devairi merkeziye memu
rininden tekaütlüğünü istida veyahut mazuliyet 
maaşı talebedenlerin tahsis muamelesinin ikma
linde mahsubu icra olunmak üzere tekaüde mm-
tehak olanlara 16 Mart 1336 tarihindeki maaş 
ve tahsisatlarının nısfı ve müddeti mazuliyetini 
ikmal eyliyenlere salifülzikir tarihdeki maaş ve 
tahsisatlarının sülüsü 1339 senesi Şubat nihaye
tine kadar avans olarak ita olunur. 

Kanun lâyihasının matbuunda bulunan mad
denin birinci fıkrası bunun aynıdır. Yalnız bun
da Şubat nihayetine kadar olmasını tasrih ediyo
ruz. Halbuki tasrih etmesek de Avans Kanunu 
nihayet bulmuş oluyor. Fakat daha ziyade vuzuh 
bulsun için biz tasrih ediyoruz. Burada bir fark 
hâsıl oluyor. Eğer biz mazuline de nısıf maaş ve
recek olursak mâzul olanların kısmı mühimmi nı
sıf maaşa kesbi istihkak edemez. Eşhas zimmetin-
da çok kalır. Memuriyete alındıkları zaman ma
aşlarına mahsubetmek icabeder. Halbuki istih
kaklarına bir dereceye kadar takribi olsun bir he
sap bulmak lâzımdır. O da mütekaidine nısıf, 
zaten nısıf maaştan aşağı tekaüt olamaz. Mazu
line de sülüs. Fakat tahsis muamelesinde farkı
nı alacak. Zaten bunda Hazineye maddeten bir 
zarar yoktur. Yalnız tahsis edildiği vakit defa
ten vereceğiz. Şimdi bu vaziyet karşısında tedri
cen vermiş oluyoruz. Yani bütçe noktai nazarın
dan bu kısım fazla bir hesabı mucip değildir. 
Üçüncü kısım kalıyor ki, o da: Tekaüt ve mazuli
yet maaşına kesbi istihkak etmiyen gençler... Bun-
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lar zannederim ki; âtiyen de memlekete çok hiz
met edecek kısımdır. Bunların pekçoklarını mün-
halât vukubuldukça alıp Anadolu'da istihdam 
edeceğiz. Lekesi olmıyan, hiçbir suretle manii 
istihdam bir hali bulunmıyan bu gibi gençleri el
bette münhalât vuku buldukça istihdaftı etmek 
mecburiyetindeyiz. Fakat müddeti hizmetleri 
on beş seneye baliğ olmadı diye idareten ve ceza-
en azlolunmadıkları halde idarei merkeziyenin 
lağvı dolay isiyle açıkta kalan bu memurları her 
hangi bir memuriyete tâyin olununcaya kadar 
hiçbir şey vermemek suretiyle açıkta bırakmak 
zannederim doğru olmaz. Mazuliyet maaşı tah
sisi hakkındaki kanunda da bunlara ait bir şey 
yoktur. Şimdi mükâfat derecesinde ailesine bir 
şey veriliyor. Fakat kanunlar yapılırken alelâdo 
tekaüt ve mazuliyetten bahsederler. Bu gibi fev
kalâde ahval nazarı dikkate alınarak ahkâm vaz'-
edilmiş değildir. Bu bir hâdisei fevkalâdedir. 
Bunun için muvakkat bir tedbir ile bu işi karşı
lamak lâzımdır. 

RASİM B. (Elâziz) — Geçen sene tasarruf 
d olay isiyle Anadolu'da açıkta kalan memurlara 
bunu neden yapmadınız? 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Devamla) — Nihayet iki aylık maaşları nispe
tinde mükâfatı nakdiye verilsin denildi. Belki 
bu çok görülüyor. Belki az görülüyor. Bir rub 'u 
nispetinde birkaç ay temadi ettirilebilirdi. Bun
lar mükâfat suretinde verilmezdi. İlerde her han
gi bir memuriyete tâyininde istihkakından kat'-
edilmek ğartiyle avans olarak verilebilirdi. Ben-
denizee bu eşkâle ait bir meseledir. Esas itiba
riyle verip vermemek meselesidir. Bendenizce 
bir şey vermek lâzımdır. Bunu mükâfat halinden 
kaldırıp da her hangi bir memuriyete tâyin edil
diği vakit malısubedilmek üzere avans halinde 
mütekaidine olduğu gibi mazuline de verecek 
olursanız bu da muvafık olur. Bunda da hiçbir 
mâni yoktur. Bu kısım gençtir, istihdamlarının 
da nazarı dikkate alınması lâzımdır. Yoksa 
ikinci maddenin son fıkrasından maksadımız se
kiz sene, on sene hizmet edenlere al iki aylık ma
aş seni tanımıyorum demek değildir. Bu adam 
artık bir daha memuriyeti Devlete alınmasın de
mek değildir. Biz böyle bir şey düşünmedik. 
Maddenin son fıkrasında bunu ifade edecek bir 
şey de yoktur. Yalnız.. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Bahşiş mi 
yani? 
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MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 

(Devamla) — Yalnız biz bugünün vaziyetini i 
kurtarmak için ikişer aylık maaşın mükâfat ola
rak verilmesini teklif ediyoruz. Meclisi Aliniz 
bunlara - mazuline verildiği gibi - ilerde hizme
te alındıkları vakit istihkaklarından ödenmek 
şartiyle verirseniz İlendeniz bir mahzur görmem. 

* Yalnız hiç vermezseniz doğru olmaz. Çünkü ida-
rei merkeziyenin lağvı dolayısiyle açıkta kalan 
mucibi ceza bir halleri bulunmıyan bu kısma bir 
ceza tahmil etmiş oluruz ki, bu doğru değildir. 
Beyefendi buyurdular ki; geçen sene Anadolu'
da birçok memurları açığa çıkardınız. O vakit 
bunları ne için düşünmediniz? Geçen sene Ana
dolu'da bütçe müzakeresinde birçok memur 
açıkta kaldı. Fakat bendeniz efendi hazretlerine 
soruyorum. Böyle sekiz on bin memur mu 
açıkta kaldı? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bin dört yüz memur. 
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. 

(Devamla) — Üç beş memur açıkta kaldı. Bun- j 
lar da iki gün sonra başka memuriyetlere tâyin 
edildiler. Fakat İstanbul'un vaziyeti hususiyesi i 
her halde böyle tabiî olarak zuhur eden vakayii 
ile kabili kıyas değildir. Kadroların tenkilıi 
suretiyle iki, üç memurun açıkta kalmasiyle 
idarei merkeziyenin* lâğvi dolayısiyle sekiz bin 
memur ve zabitin açıkta kalması bir değildir. 
Onun için bu fevkalâde bir tedbirdir ve verile
cek para iki aylık bir maaş nispetindedir. Niha- | 
yet dediğim gibi mükâfat olarak da verilebilir , 
veyahut bu olmadığı takdirde ilerde işliyecek 
istihkakından tevkif etmek ve maaş ndan tedri
cen tediye etmek suretiyle avans olarak vermek J 
de muvafıktır ki bendeniz buna iştirak ediyorum. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) —Vekil Bey
efendi, mademki gerek mütekaidine ve gerek 
mazuline Kânunusani ve Şubat aylarına mahsus 
olmak üzere iki aylık tahsis ediyorsunuz, esasen I 
açıkta kalan memurlar mâzul addedilir. Bunla
rın mâzuliyet maaşı almak için cevazı istihdam 
kararı almaları şarttır. Almazsa maaş alamaz;. I 
Mütekaidinin de hiyaneti vataniyeden maznun 
olup olmadıkları tetkik edilmek lâzımdır. Bu ce- I 
vazı istihdam kararı ita oluncaya kadar bu iki 
ay zarfında ne yapılacaktır? I 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. 
(Gümüşane) — Efendim iki ay zarfında hiç 
olmazsa muamelenin asası tesbit edilip muhassa- j 
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satı zâtiyeye sevk edilebilecek bir şekil ve vaziyete 
girmesi mümkün olacaktır. Yoksa iki ayda bu 
iş bitemez. Anadolu memurini bir ay, iki ay, 
üç ay ne bekliyorsa onlar da o vakte kadar bek
lemek mecburiyetindedirler. Bugün için Ana
dolu memurininden gayri memurin için fevkal
âde bir vaziyet ve bir muamele vardır. Anado
lu 'da bir memur tekaüde sevk edilince muamelesi 
muhassasatı zâtiyeye verilir. Eğer evrakı müs-
bitesi cebinde ise birkaç günde olur, değilse ma-
hallnden sorulur. Fakat efendiler, İstanbul'da-
kilerin kayıtlarını, sicillerini getirmek ve bun
ları muhassasatı zâtiyeye sevk edip komisyonu 
mahsusunun üzerinde tetkikat yapabilecek bir 
dereceye getirebilmek için birkaç ay lâzımdır. 
Anadolu memurini ile - muamele itibariyle - mü
savi bir dereceye getirmek için bir zaman lâ
zımdır ve bu da ümidediyorum ki, Şubat niha-. 
yetine kadar olur. Sonra cevazı istihdam karan 
da şarttır. Her hangi bir memur cevazı istih
dam kararı almad kça mâzuliyet maaşı alamaz. 

REİS — Hasan Beyefendi müsaade buyurun. 
(Müzakere kâfi, reye sesleri) 

SIRRI B. (İzmit) — Efendim, encümen tara
fından teklif edilen ikinci madde nazarı dikkate 
alınmıyarak Hükümetin teklifi mevzuu müna
kaşa olacaksa sözüm yoktur. Onun için burada 
Maliye Vekili Beyefendiden kısa bir sual soraca
ğım. ikinci maddede aynen (İstanbul'da açıkta 
kalan erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensubini askeriyeden Tahdidi Sin Kanununa 
tevfikan tekaüde sevk edilemiyen ve Müdafaai 
Milliye Vekâletince caizilistihdam olduğuna ka
rar verilenlere sülüs maaş ve tahsisat verilir) 
deniliyor... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMl B. 
(Gümüşane) — Efendim, ona geçmeden evvel 
Hükümetin teklif ettiği ve encümenin tayyettiği 
iknci maddeyi müzakere ediyoruz. Eğer o ka/ 
bul edilmiyecek olursa ikinci madde olmak üzer?. 
onu müzakere edeceğiz. 

SIRRI B. (izmit) — Bu madde hakkındaki \ 
sözü muhafaza ediyorum. 

REİS — Efendim, müsaade ederseniz birinci 
maddeyi aynen kabul ettikten sonra ikinci mad
deye geçiyoruz. İkinci madde hakkında bir tek
lif vardır. O da Hükümetin teklifinin ikinci. 
maddesinin Muvazenei Maliye Encümeninin 
ikinci maddesi makamına kaim olmasına dairdir. 

^ Q7ft • 
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Bunun üzerine Maliye Vekili Beyefendi 

kürsüye çıktılar. O da ikinci madde hakkında 
bir teklifte bulunuyorlar. Müsaade ederseniz onu 
da okuyalım ve maddenin şeklini tesbit edelim. 
Ondan sonra müzakere edelim. 

MADDE 2. — Mülga devairi merkeziye me
murininden tekaütlüğünü istida veyahut mâzu-
liyet maaşı talebedenlerin tahsis muamelesinin 
ikmalinde mahsubu icra olunmak üzere tekaüde 
müstahak olanların 16 Mart 1336 tarihindeki 
maaş ve tahsisatlarının nısfı ve müddeti mâzuli-
yetini ikmal eyliyenlere salifüzzikir tarihteki 
maaş ve tahsisatlarının sülüsü ve 1339 senesi 
Şubat nihayetine kadar avans olarak ita olunur. 
• REİS — Maliye Vekili Beyefendi bunu tek
lif ediyor. (Yazalım efendim sadaları) bunu 
reyiâliriize koyacağım. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Maliye Vekili Bey
efendi burada tek başına bir madde teklif ede
mez, Heyeti Vekilenin imzası lâzımdır. 

REÎS — Müsaade buyurunuz. Takrir olarak 
veriyorlar. 

REFİK B. (Konya) — Osman Bey doğru 
söylüyorlar. 

İÇEIÎS — ikinci maddeyi tekrar okuyoruz. 
(Tekrar okundu.) Maliye Vekili bunu teklif edi
yor Bu teklif hakkında Muvazenei Maliyenin 
fikri nedir? 

SÂMÎ B. (İçel) — Reis Paşa bunun hakkmd. 
Muvazenei Maliye Encümeninin fikri iki ki 
simdir. Muvazenei Maliyenin 'kısmı ekserisi 
buna muhaliftir ve bu ekseriyet, tedvin ettikleri 
maddeye taraftardır. Binaenaleyh bu hususu 
izahat vermelidirler. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Olamaz, ekse
riyetin . noktai nazarını izah etsin. (Sami Bey 
kabul etmiyor sesleri ) 

YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) — Sami 
Bey kabul etmiyorsa ben kabul ediyorum. 

• MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim encümenin ekseriyeti bu maddeyi tayyet-
miştir. Esbabı şudur. Mazuliyet ve tekaüt 
maaşlarının tahsisi hakkındaki Kanunda böy
le maaş tahsis edilmeden, tahsis edilinceye 
kadar nısıf maaş verilir diye bir kayıt yok
tur. Binaenaleyh bu, kavanini umumiyeye mu
gayir olduğu için encümenin ekseriyeti mad-
dei mezkûreyi tayyetmiştir. (Pek muvafık ses
leri) Yine ekseriyet demiştir ki, bu böyle olduğu 
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gibi kabul edilecek olursa bir hususiyet ve is-
tisnaiyet husule getiririz. Yalnız encümenden 
bir zat «Umum memurlara teşmil edilmek şar-
tiyle taraftarım.» demiştir. Ekseriyetin fikri 
budur. Akalliyette kalanlar bendeniz, İsmet 
Bey, Osman Beydir. Biz bunun aksini iddia 
ettik ve dedik ki; maaş tahsil edilinceye kadar 
nısıf maaş verilsin, biz buna taraftar olduk. 
Akalliyetin fikri de budur. 

OSMAN B. (Lâzistan) — Akalliyetin hu
kuku mahfuzdur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efen
dim; Maliye Vekilinin teklifi encümenin ekser-i 
yetinin fikrine muhalif oluyor. Tabiî onlar 
az - çok o maddeye temas eden kısmını kaldırı
yorlar. Fakat akalliyet, Maliye Vekilinin fik
rini kabul ediyor. Ekseriyet kabul ^tnıiyor: 

YAHYA OALÎB B. (Kırşehir) — Efen
dim. Bugün ecümenin ekseriyetle tesbit ettiği 
bir madde vardır. Bir de Hükümetin teklif et-
stiği madde var. Şimdi de Maliye Vekilinin 
tadilen teklif atma taallûk eden bir mesele 
var. Maliye Vekili Beyefendinin şimdi burada ya-
7.vp Makamı Âlilerine tevdi ettiği teklif mevzuu-
bahsolamaz. Ortada encümenin bir teklifi var
dır ki, bu ekseriyetin fikrinden ibarettir. Ben
deniz de ona muhalifim. Şimdi o encümenin 
ekseriyetinin kabul ettiği teklif mevzuu muba-
hase ve münakaşadır. O münakaşa ediliyor. 
Mevzuubahsolaeak encümenin ekseriyetinin fik
ridir. Ona muhalif ve muvafık olanlar fikir-
1 erini dermeyan ederler. Encümende ekseriyet 
Maliye Vekili Beyin fikrine muhalif bulunu
yor. Heyeti Celile hakem. olur. Bundan başka 
bir sureti hal bulunamaz. 

REÎS — Efendim, daha maddenin müzake
resine başlarbaşlamaz Maliye Vekili Bey söz 
söylerken buraya sekiz, doku? tane takrir ve
rilmiştir. Şimdi bu takrirleri burada okuyaca
ğız. İşin hulâsası budur. Yanı Muvazenei Ma
liyenin teklifi hakkında enevvel verilen bir 
takrir vardır ve 'bu takrirde Hükümetin tek
lifinin ikinci maddesinin Muvazenei Maliye 
Encümeninin ikinci maddesi makamına kaim 
olması hakkındadır. ' Sonra, Maliye Vekili 
Beyefendinin ikinci madde olarak verdiği 
yeni bir teklif vardır. Üçüncüsü yeni tadil tek
lifleri var. Müsaade ederseniz bunların hepsini 
okuyalım. 
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NECATİ Ef. (Lâzistan) — Paşa Hazretle

ri mevzuu müzakere olan bir şey yoktur ki, 
üzerine müzakere yapalım. 

REtS — Malûmuâliniz ikinci madde... 
LÛTFİ B. (Malatya) — Hacet yok, ma

demki, Hükümet tadil teklifini veriyor. 
REİS — Efendim, malûmuâliniz bir mese

le vardır, onu arz edeyim. İkinci maddeye 
geçtiğimiz zamanda bir takrir vardı. Encüme
nin teklifinin ikinci maddesinin yerine kaim 
olmak üzere Hüküm etin ikinci maddesinin mü-
zakeresne dair bir teklif idi. Şimdi eğer Muva-
zenei Maliye Encümeninin ikinci maddesini 
müzakere edip de şayet tadil teklifleri meya-
nında Hükümetin ikinci maddesi kabul edile
cek olursa, Hükümetin ikinci maddesi üzerine 
müzakere açmak lâzımgelir. Tekrar meşgul ol
mamak için bendeniz öyle düşünüyorum. Bu 
tadil teklifini reye koyalım. Müzakere edece
ğimiz madde sarahaten anlaşılsın. Yani hazır
lanmış iki şekil verdir. Birisi Hükümetin, birisi 
de doğrudan doğruya Muvazene! Maliye Encü-
meninindir. Hangi madde üzerine müzakere 
açacaksak o maddenin müzakeresine geçeriz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Paşa Hazretleri, ta
dil teklifi olmaz. 

SAMİ B. (İçel) — Paşam, mevzuu müza
kere olan madde encümenin ihzar ve Heyeti 
Umumiyeye sevk ettiği ikinci• maddedir. Encü
menin sevk ettiği ikinci maddenin hini müza
keresinde onun maksadı kâfil olmadığı tahak
kuk ederse Heyeti Umumiyeden her hangi 
bir arkadaşın bu ikinci maddeyi tadil eder şe
kilde vereceği tadil teklifi reye konulur. Bu 
ikinci madde mevzuu müzakere olmazdan mu
kaddem doğrudan doğruya Hükümetten veri
len, yani Maliye Vekâletinin vermiş olduğu ta
dil teklifi veya her hangi bir arkadaşın teklif 
ettiği madde mevzuubahsolursa ikinci madde
nin müzakeresi mevzuubahgolamaz. Bu mevzuu-
bahis müzakere edilmek istenildiği takdirde 
encümen bu maddeyi alır. Tekrar o madde üze
rinde konuşur, 

İSMET B. (Çorum) — Usul hakkında söz isti
yorum. 

SAMİ B. (Devamla) — Ondan sonra Heyeti 
Oelileye sevk eder. 

REİS —. Efendim, şimdi mesele anlaşıldı. Mu
vazenei Maliye Encümeninin ikinci maddesini ka
bul buyurursanız müzakeresine geçelim. 
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İSMET B. (Çorum) — Paşa Hazretleri tay 

teklifi aleyhinde biçjbir söz söylemedin. Esasen 
bu şekil usulü müzakereye muhaliftir. 

REİS — Esasa başlamadık ki... 
İSMET B. (Çorum) — Muvazene! Maliye 

Encümeninin, Hükümetin ikinci maddesi üzerin
de, yani leh ve aleyhinde söz söylemesi lâzımdır. 
(İşte ikinci maddede söylensin sesleri) Tay tek
lifi aleyhinde bendeniz söz istiyorum. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encü
meninin tanzim etmiş olduğu ikine maddenin mü
zakeresine geçtik. 

İSMET B. (Çorum) — Söz söylemeden geçile
mez. 

SIRRI B. (İzmit) — Maliye Vekili Beyefen
diden sualimi sorabilmek için evvelâ maddeyi 
tekrar okumaya meöburum. 

Madde 2. — İstanbul'da açıkta kalan erkân 
ve ümera ve zâlbitan ile memurin ve mensubini 
askeriyeden Tahdidisin Kanununa tevfikan teka
üde sevk edilemiyen ve Müdafaai Maliye Vekâle
tince caizülistihdam olduğuna karar verilenlere 
sülüs maaş ve sülüs tahsisat verilir. 

Şu maddenin sarahatinden anlaşılıyor ki şim
diye kadar İstanbul'da, asker elbisesini giydik
leri halde mücahedei Milliyeye iştirak etmemiş er
kân, ümera, zabıtan vardır. 

HACI ŞÜKRÜ B. (DiyaHbekir) — Diğer me
murin gilbi, onlara veriyorsunuz da, bunlara da 
öyle. 

SIRRI B. (Devamla) —- Şimdi Müdafaai Mil
liye Vekâletince tezkiye edilenlere ve caizülistih-
dam olanlara şu kayıt mucibince bir para verile
cek. Çok güzel, fakat aynı müsaade niçin memu1 

rini mülkiyeden esirgenmiştir? Bu ciheti Maliye 
Vekili Beyefendiden sormak isterim. (Encümen
deki ekseriyett'«ı sesleri) Yani tezkiye edildikten. 
sonra ahlâkça caizülistlhdam olan memurin, neden 
bu askerlerin nail olduklan müsaadeden mahrum 
ediliyor? 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Onu Mu
vazeneden sorunuz. Maliyeden niçin soruyorsu
nuz? 

SIRRI B. (Devamla) — Y a n r kim yapmışsa 
sözüm onadır. O cevap versin. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. 
'(•Hakkâri) — Onu Muvazenei Maliye Encüjıend-
nin ekseriyeti yapmıştır. 
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SIRRI B. (Devamla) — Yani sözüme muha

tap yok mut. (Sami Bey sesleri) (Kürsüden söy
lesin sesleri) 

SAMI B. (içel) — Ben eevap-vereceğim; mü
saade buyurulur mu Paşa Hazretleri!.. Açıkta ka
lan ümera ve zâbitan ve mensubini askeriyenin 
bir şekli hususisi vardır. Açıkta kalan zabıtana 
mevcut ve Meclisi Alinin tedvin etmiş olduğu bir 
(kanun mucibince, nısıf maaş, tam tahsisat verilir. 

ALÎ RIZA B. (istanbul) — Nısıf maaş siilü-
sanı (tahsisattır. 

SAMÎ B. (Devamla) — Evet sijlüsanı tahsi
sat. Şimdi bu halde IstanibuFdalki bütün zâbitan 
doğrudan doğruya Müdafaai Milliye Vekâletinin 
emri altındadır ve şu emir altında olmasına güre, 
'bizim yapmış olduğumuz kanun ahkâmından isti
fade edecekleri için yüz yirmi beş bin lira gibi 
şehrî bâr masrafı mueibolacaJktır. Bu masrafı ten
kis edebilmek ve bu kanun ahkâmı mer'i bulun
dukça bilmecburiye o parayı tenzil edebilmek için, 
Muvazene! Maliye Encümeninin ekseriyeti, şu kıs
mı tadil etmek suretiyle bu masrafı 30 - 40 bin 
lira raddesine indirmiştir ve bundan 80 küsur bin 
liraya yakm tasarruf yapılmıştır. Encümen bu 
itibarla yapmıştır. Eğer Encümen ve Heyeti 
Umumiye, ciheti askeriye hakkında mer'i olan ka
nun ahkâmının memurin hakkında da .tatbikine 
taraftar ise ben de, kendi şahsım, kendi neMm iti
bariyle buna, razıyım. 

SIRRI B. (izmit) — Müdafaayı dinledim; çok 
doğrudur. Yani zâbitan, erkân ve ümera hakkın
da bu müsaade gösterilmelidir. Sualim, zaten bu 
cevabı almak içindi. Fakat Mücahedei Milliyeye 
iştirak etmiyen askerler, tahsisat alsın da, neden 
dolayı nısıf maaş alan o zavallı memurini mülki
ye de bu müsaadeye mazhar olmasınlar? Bunu na-
ızarı insafımıza arz ediyorum. Bunların kabahati, 
yalnız ûniformalannııı olmaması mıdır? Burasını 
ttâzarı insafınıza tekraren arz ediyorum. Siz yal-
liiz bir ciheti; bir sınıfı mazhan adalet etmek için 
burada oturtuyorsunuz. Umumiyetle sizin ama
linize hadim olan in&ânlan düşünmekle mükellef-1 

siniz. (Bravo, doğru sadalan) Ben Heyeti Umu-
miyenin itilafına müracaat ediyorum. Şu.sözüm 

. ürerine ne karar verirseniz adalet ondadır. 

LÛTFÎ B. (Malatya) —' Adalet, siyyanen 
tevzi edilir. 

SIRRI B. (izmit) — îkinci sualim : Böyle 
erkân, ümera ve zâbitan mevzuubahsolduğu 
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halde niçin Muvazenei Maliye Encümeni, me
murini aidine sormamıştır ki, mademki hariç
te, caizi istihdam zâbitanmız, ümeranız, er
kânınız vardır; buna mukabil de orduda is
tihdam edilmekte bulunan ihtiyat zabitleri 
vardır, onları terhis ederek onlann yerine 
bunlan getirmek kabil midir? Bu niçin sorul
mamıştır ? 

FEYYAZ ALI B. (Yozgad) — Soruldu ve 
temin edildi.... 

SIRRI B. (izmit) —Yani cevap verildi. 

SAMI B. '(içel) — Küçük rütbeli zâbitan 
mevcudu gayet azdır, istanbul'da kalanlar 
ümeradır. Binaenaleyh küçük rütbeli olan 
zâbitaııı ciheti askeriye celbediyor ve istihdam 
ediyor, istanbul'da kalan zâbitan büyük rüt
beli olduğu ve ordu kadrosunda münhalât ol
madığı için bu kısmı celbedemiyorlar. 

SIRRI B. (izmit) — Bu noktada da tenev
vür ettim. Ancak sualimin birinci kısmını tek
rar insafınıza arz ediyorum. (Doğru, sadalan) 

DURSUN B. (Çorum) — Maddede bâzı hu
susiyet var. Evvel emirde oraya nazarı dik
kati âlilerini cel'bedeceğim. Deniliyor ki; is
tanbul'daki arkâh, ümera, zâbitan. Halbuki 
Trakya'da da bir kısım zâbitanm löalıffak ih
timali olduğu gibi vilâyatı müstaMasada da 
kalmak ihtimali olan zâbitan vardır. Yani iş
gal altında nereler varsa oralarda kalmış olan 
zâbitan da tabiî var. Şimdi onların vaziyeti
nin ne olacağına dair 'maddede bir sarahat 
yoktur. Faraza; izmir'de kalmıştır, Edirne 
ve havalisinde kalmıştır. Bunlar hakkında ya
pılacak muamele nedir? Bunlar büsbütün mü 
çıkarılmalı, yoksa bunlar hiçbir şey olmamış 
gibi yine orduya alınacaklar mıdır? Buralar 
gayet müphem ve tehlikelidir. Bu meseleyi 
nazarı dikkati âlilerine arz ettikten sonra efen
diler asker, hüsusivle zafbit; barb için bes
lenir,, harb için terfi ettirilir, foiz üç seneden 
beri Anadolu'da futbol oyunu oynamadık, 
kanlar döktük, insanlar öldü. Birçok adam
lar yersiz, yurtsuz kaldılar. Sonra; eminim 
ki, bir kısmı gelmek' istediler ve: getirilmedi
ler, Umanlardan geri gidenler d e ' oldu. Bu, 
böyle malûm olduktan sonra şimdi foeyefendi-
nin sövledi&i gîbi, istanbul'da bulunan zâbi
tan hususiyle küçük rütbeli zâlbitan defriî; er
kân ve ümera efendiler. Biz halk hükümeti 
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teşkil ediyor ve 'bunu daima ilân ediyoruz. Bi
ze amirallerin lüzumu yoktur. Yüksek paşa
ların lüzumu yoktur. 

RAUF B. (Sivas) — Amirallerin lüzumu 
vardır. 

DURSUN B. (Çorum) — Halk hükümeti 
teşkil ediyoruz. Faraza şimdi Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretlerinden sorarım. Bun
lar mücahedemize iştirak etmediler, orada 
kaldılar. Kavanini Askeriyeden maduttur ki, 
bir Devlet dâhili ve harici hatfbe karşı 'bir se
ferberlik ilân ederse kendi havzai idaresi dâ
hilinde bulunan zâbitan hasbelicip davete ica
bete mecburdur. İcabet etmiyen hiyaneti va
taniye ile müttehemdir. Bu bir meseledir. Sonra 
bunların - anlaşılıyor ki - yekûnu da, hatırı sa
yılır bil* yekûndur. Biz, vaktiyle jandarmaları
mıza şunlara, bunlara maaş veremezken, şimdi 
bunları mı düşüneceğiz, bunlara mı maaş vere
ceğizi Sonra takdir edilen maaş, sülüs, humus 
bilmem ne? Bunlara, ne gibi kaidei hukukiyeye 
istinaden nısıf maaş, sülüs maaş veriliyor? Ben
deniz bunu anlıyamıyorum. Bundaki mantık ne
dir? Bunu da anlamıyorum. Bendenize kalırsa 
bugün biz Anadolu'da bu harbi vücuda getirdik
ten soni*a gerek içerden, gerek dışardan isteği 
olan zâbitan geldiler, bu hizmeti yaptılar, bun
ları esaslı kadromuz dâhiline alırız, diğerlerine 
de falso deriz, dışarı çıkarırız. Bundan sonra 
böylelerine beş para yoktur. Hakikaten bu, böy
ledir. Eğer bu hükümeti yıkmak istiyorsanız 
bunlan da kadronuz dâhiline alınız, içinize so
kunuz, üç senelik mücahedenin bütün varlığı 
heder olsun gitsin. Mesele budur. Hususiyle 
yine hariçte de işitiyoruz. Kızılhançerci, kara-
hançerci, bilmem bir şeyler. Yine bu zâbitan ara
sından çıkmıştır. Müdafaai Milliye Vekâleti bun
ların hangisi - amalimize muvafık hareket etmiş
tir, hangisi etmemiştir? Bunlan anlamak için 
hayli zamana muhtaçtır, bunu temyiz etmek 
kudretini haiz değildir, temyiz edemez. Bu im
kânsızdır. Binaenaleyh, bunlann hepsini lâalet-
tâyin kabul etmemeli ve bunlara da maaş verme
meli, asker harb içindir. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekirj — öyle şey 
olur mu!' Memleketi ihtilâle mi verdireceksiniz? 

DURSUN B. (Devamla) — Mademki, gel
memişlerdir, müstafi addedilirler. 
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Pş. (Karesi) — Efendim, İstanbul'da bulunan 
zâbitanın vaziyetleri hakkında biraz malûmat 
arz edeyim. Bunların ekserisi büyük rütbeli zâ-
bitandır. Yani binbaşıdan yukarı rütbelidir. Ben 
Müdafaa Milliye Vekâletine geldiğimden beri 
orduda ufak rütbeli zâbitana ihtiyacolduğunu 
görerek bu ufak rütbeli zâbitanın terfihlerine 
çalıştım ve bunların muharebelerde gösterecek
leri fedakârlığa mukabil terfi edebilmeleri için 
önlerini biraz açık bulundurmak istedim. Onun 
için binbaşı ve daha büyük rütbeli zâbitanı 
getirmek istemedik. Elde mevcudolanlarla ik
tifa ettik ve bu suretle ufak rütbeli zâbitanın te
rakki ve tefeyyüzleri için bir saha muhafaza 
edilmiş oldu. Malûmdur ki, İstanbul'da bir sene
den beri binbaşı veya daha büyük rütbeli zâbi
tan buraya gelmek için müracaat ettiler. Bunlan 
alelıtlak yani gerek işe yanyanlarm, gerek işe 
yaramıyanların hiçbirisini kabul etmedik, küçük 
rütbeli zâbitanı kendi arzularına da bırakmadık. 
Umumiyetle istedik ve birçokları geldi. İstanbul 
muamelâtına müdahale etmeye başladıktan sonra 
İstanbul'da karşımıza çıkan ve muhtelif muame
lelere tâbi olmuş zâbitan hâsıl oldu. Bunların 
bir kısmı işe yaramıyan ve bizim istemediği
miz zâbitaııdır. Bir kısmı muhtelif suretlerle 
bâzı siyasi işlere karışmış, Hükümeti milliye 
aleyhine iştirak etmiş zâbitandır. Bir kısmı da 
esasen Anadolu ordusunda ifayı vazife edecek 
zâbitan idi. Bunlardan bir defa orduyu millî 
aleyhine her türlü harekete iştirak edenler hak
kında da bir kere Divanı Harbe vermeyi ve Di
vanı Harbde kendi haklarında ittihaz edilecek 
karara göre muamele yapılmasını tercih ettik. 
Yani bu kısım siyasi işlere karışmış olanlar. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bunlara da 
maaş veriyor musunuz? , 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Bunlar hakkında 
Divanı Harbçe bir karar olmadan maaş veremi-
yeceğiz. (Bravo, sesleri) Sonra diğer bir kısım 
hakkında da davet edilip de gelmeyenler- bunlar 
hakkında tatbik ettiğimiz muamele yine aynıdır. 
Niçin gelmediniz, diye soruyoruz. 

ALİ RIZÂ B.' (İstanbul*) —•Bunlara da ma
aş verir misiniz?'... — „'".*"""' 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Vermiyoruz, efen
dim. Sonra Dursun Bey, istirdadedilen yeller
deki zâbitan hakkında sordular. Istihlâs edilen 
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mahallerdeki zâbitan hakkında yaptığımız mua
mele yine aynıdır. Bunların hepsini Divanı Har
be veriyoruz. Hattâ ihtiyat zabiti olarak eelb-
ettiğimiz zâbitan hakkında ufak bir ihbar vuku-
bulduğunda tahkikat için bunları da Divanı 
Harbe tevdi ediyoruz. Hulâsa orduda tavzif 
etmek için alacağımız zâbitanı esasen tesbit etmi
şizdir ve bunları almaktayız. Büyük rütbelileri 
de yine şimdi ordumuza getirmek niyetinde de
ğiliz. Çünkü, Anadolu ordusunda büyük rütbeli 
zâbitana ihtiyaç yoktur. Yani faal ordunun kad
rosunda büyük rütbelilere ihtiyaç yoktur. Fakat 
bunların içerisinde büyük rütbeli, küçük rütbeli 
zâbitanm başka mmtakada vazifesi olabilir. Ya
ni bunları tavzif edeceğiz. Tavzif edeceklerimiz 
de kimler olabilir ve ne gibi şeraite tâbidir onu 
arz edeceğim. Evvelâ davet edilmiş gelmemiş, 
sonra muhtelif siyasi cemiyetlere girmiş ve Ku-
vayi Milliye aleyhinde bulunmuş olanlar değil
dir. Sicillâtı öteden beri elimizde mevcut bulu
nan ve kıtaatta kendi rütbesinin mafevkindeki 
makam vazifesini ifaya kaadir olmıyanlar bittabi 
istihdam edilemez. Yani bu gibi rütbelerde sici
line bakıyoruz. İlmen ve ahlâkan kendi rütbesi 
fevkmdeki makamı ifa etmiye muktedirleri var
sa onlardan istifade etmek cihetini düşünüyo
ruz. îşte kanunda tasrih edilen caizülistihdam 
olanlar bu gibilerdir. Binaenaleyh, tasfiyeye gö
re kalan kısım, tahsisat alabilenler, bizce caizül 
istihdam addedilen ve birgûna fenalığı görülme
miş olanlardır. 

LÜTFÎ-B. (Malatya) — Niye gelmemişler
dir? 

MÜDAFAAÎ MÎİLİYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Arz ettim efendim. Ufak rüt
beli zâbitanı esasen getirdik. Bir kısmını son za
manlarda getirtecek idik, getirtemedik. Büyük 
rütbeli zâbitanı istemedik. Dedik ki, gelmeyin. 
Anadolu ordusunun terakkisine sed çekmemek 
için getirmedik. Şimdi dahi onlar geldiğinde kı
demlerini zayi etmiş olacaklar. Yani Anadolu 
ordusundaki caziülistihdam zâbitanın imtiyaza-
tını belki tamamen ihraz edemiyeceklerdir. Mu-
vazenei Maliye Encümenine verdiğimiz izaha
ta göre bu bir aylık bir meseledir. Çünkü İs
tanbul'daki zıbitandan müstehakkı tekaüdolan-
ları hemen bu ay içinde tekaüde sevk etmeye çalı
şıyoruz. Malûmuâliniz tekaüdetmek için de bir 
usul vardır. Sonra ordudan büsbütün çıkarı-
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lacaklar var, yani tard veya alâkası kat'edile
cek olanları divanı harbe verdik, Haklarında 
muamele yapılacaktır. Ordumuzun tahamülü 
haricinde kalanlar, yani ordu açığında addedil
miş olanlar kalacaktır. Âtiyen onlara tahsisat 
vermjek için Meclisi Âlinize ayrıca müracaat 
edilecektir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Efendim 
zâbitandan divanı harbe sevk edileceklerin kı-
zılhançerci gibi kuvayi inzıbatiyeciler gibi 
kimseler olduğunu söylüyorsunuz. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. —Kuvayi milliye aleyhinde her gûna hare
kâta fiilen veyahut kalemen iştirak eden kim
selerdir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Devamla) — Mütareke
yi mütaakıp istanbul'da tehcir divanı harbi 
namiyle teşkil edilen divanı harb ki, Hayret 
Paşa; Nâzım Paşa; Nemrut Mustafa ve maiyet
lerinde bulunan kimseler birtakım bigünahları 
asan ve mahkûm edenler mahkemeye sevk edi
lecek mi? Yoksa bu adamlar da yine para ala
caklar mı? 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ KAZIM 
Pş. — Efendim gerek fiilen ve gerek sair su
rette kuvayi milLye aleyhinde bulunan]arın 
hiçbirisine para verilmiyecektir. Hepsini diva
nı harbe vereceğiz. Tabiî bunlar resmî bir mua
meledir, zamanı geldiğinde olur ve şimdiki 
halde şüphemiz olanlar her halde tecziye edi
lecektir. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — En evvelâ 
bu gibilerin divanı harbe gitmesi lâzımdır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — Buna emin olabilirsiniz. Çünkü ordunun 
muhafazai intizamı, muhafazai hukuku için ve
kâlet Meclisi Âlinizi tatmin edecek her türlü 
tedabir ittihaz etmektedir. Buna tamamen 
emin olabilirsiniz. 

FEYYAZ ÂLİ B. — Teşekkür ederim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı. Sahib) 
— Paşam elyevm mütekaidolarak ordunun •ih
tiyacına binaen Anadolu'da bulunan zâbitan
dan ifayı vazife edenler var mıdır? Arz ede
bildim mi, efendim maksadımı Kendisi Ana
dolu'da bulunuyor, mütekaittir, fakat ordu ih
tiyacına binaen, bunu almış, bugün hizmetinde 
kullanıyor. Böylesi var mıdır, yok mudur? 
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MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 

Ps. — Efendini el'an bunlardan bir miktar var
dır. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Paşam 
bunları terhis ederek tekaüdedilmemiş olan
ları bunların yerine koysanız daha iyi olmaz 
mı 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZİM 
Pş. —- Arz ettim efendim, demin arz ettiğim 
gibi ordunun, seyyar ordunun içinde vazife 
vermek cihetini düşünüyoruz. Diğer kısım o 
meyanda demekten maksadım, buyurduğunuz 
mütalâaya şâmildir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Böyle 
olursa birçok ihtiyat zabitleri istifade edecek
tir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Efendim mücri
mini siyasiye ve saireyi İstanbul'da muhakeme 
etmek için teşekkül eden divanı harblerdeki rü-
esa ve âza öteden beri İstanbul'da bulunan üme
ra ve zâbitan mıdır, yoksa sureti hususiyede bu
radan mı gönderilmiştir? 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. — Onlar buradan gönderilmiştir ve o 
gibiler İstanbul'da muhakeme olunmazlar. Ana
dolu'ya gelip burada muhakeme olunurlar. İs
tanbul Divanı Harbi de buradan gönderilmiştir. 
Gerek Bahriye gerek Berriye divanı 'harb aza
ları Anadolu'dan gönderilmiştir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — öteden beri İs
tanbul'da divanı harblerde müstahdem bulunan 
zâbitan ve ümera el'an İstanbul'daki divanı 
harblerde âza mıdırlar? 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — Hayır efendim yoktur, istanbul'daki 
zâbitan her halde İstanbul'un haricinde vazife 
görecektir. Onların da bu vazifeye lâyık olan
ları tâyin ve tavzif edilecektir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Onların bir an 
evvel vazifelerine nihayet verilsin. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — .İstanbul'un kadroları ve divanı harb-
leri kamilen lağvedilmiştir. Teşkilât kadroları 
Heyeti Celileye arz edilmiştir. Şimdi bendenizin 
hulâsa olarak arz edeceğim şey, orduya alıp tav
zif edebileceğimiz zâbitanı açıkta addettiğimize 
göre esasen ordunun sabit malı gibidir. Bun
ların bir kısmı şuraya buraya gidiyor ve evle
rinden ayrılmıyorlar. Açıkta bulunan zâbitan 
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ı için elimizde bir kanun vardır. Bunlar açık mu-
! hassasatı alırlar ki, açık muhassasatı, nısıf ma-
[ aş, sülüsan tahsisattır. Bu kanun elimizde mev-

cudolduğuna göre şimdi ordumuzun içine ve-
j yahut yeni teşkilâtımıza almaya lâyık gördü-
•• ğümüz zâbitanı bir ay için böyle bütçenin heye-
; ti umumiyesindo ehemmiyetli bir fark hâsıl 
| < tmiyen bir şekilde tahsisat vermiyerek mağdur 
I etmek muvafık olmaz efendim. Bunun için eğer 
I tensip buyurursanız zaten ay nihayetindeyiz. 

Yeni yaptığımız tasfiyeyi, tadilâtı encümene gös
tereceğiz. Bu sırf bu ay için Açıklar Kanununa 
göre bunlara muhassasat verilsin, bunları ma
demki milletin efradı addediyor ve vazife ve
riyor, yarın beş on para bırakmak istiyecek. 

I Şimdi böyle rub'u kadar bir şeydir. Şimdi mese
lâ otuz lira alacak bir adamın eline geçecek pa
ra dörtte bir miktar bir şey ediyor. Bu kanuna 
göre. (Sülüs «adaları) Bu kanunla sülüs evet... 
Fakat o kanuna göre nısıf veriyoruz. Haddiza
tında büyük bir fark teşkil etmez ve sırf bir ay 
içindir ve bunun tesbiti haylıca bir iştir. Bu zâ
bitan, temiz görüp orduya alacağımız zâbitan-
dır. Bendeniz çok rica ederim Meclisi Âliden, 
büyük bir fark teşkil e tmiyen bu meseleyi açık
lar muhassasatı verilmek suretiyle kabul buyur
sun. Memurini mülkiye hakkında da Meclisi Âli
nin tabiî bir noktai nazarı olacaktır. Arkadaşla
rımız gelen şeyleri söylemişlerdir. Binaenaleyh 
memurini mülkiyeye de verilecektir. Bu yalnız 
askerlere mahsus değildir. Bunu çok rica ede
rim ufak bir zaman için ve çok cüzi bir şeydir. 
Onun için kanunun esasını bozmıyalım. Açıklar 
Kanununa tevfikan maaşları verilsin ve bu ka
bul edilsin. Burada sülüstür. Halbuki efendim 
açıklar muhassasatı nısıf maaş, sülüsanı tahsi
sattır. 

DURSUN B. (Çorum) — Gelmeyip de İs
tanbul'da ve sair yerlerde Hükümeti Milliye 
aleyhinde teşebbüsatta bulunan zâbitanı fark ve 
temyiz edecek olan divanı harblerdir. Fakat bir 
kısım zâbitan daha olmak ihtimali vardır ki, on
lar da davet edildiği halde icabet etmemiştir. 
Fakat bir şey de yapmamıştır. Bunların tasfi
yesi divanı harbce mi icra edilecek, yoksa baş
ka bir şekil var mı? 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, bunlar kısım kısım-

1 dır. Bir kısmı diyor k i ; beni çağırdığınız zaman 
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mazeretim vardı. Diğer bir kısmı, şöyle oldu, 
böyle oldu diyor. Hakikaten gelmemesine bir se
bebi meşru olup olmadığını tefrik edecek yine 
bir hakem heyetidir. O da divanı harb olur. Bâ
zısı ben hasta idim filân diyor. Tabiî biz kendi 
ifadelerine kanaat edemeyiz. Çünkü aslı var mı
dır, yok mudur? Bunları divanı harbler tetkik 

. 1339 C : 1 
edecektir. Lütfen bunu kabul buyurunuz efen
dim. (Aynen kabul, muvafık sesleri) 

REÎS — Efendim vakit geç, Celseyi kapat
mak mecburiyetindeyim. Yarın öğleden sonra 
içtima etmek üzere Celseyi kapıyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,15 

îgtimaı âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
Divanı Riyasetin mezuniyet kararlan 
Tevfik Efendinin mezuniyetine dair Divanı 

Riyaset Kararı 
istanbul vilâyetiyle müessesatmda müstah

dem memurin ve saire maaşatı hakkındaki lâ-
yihai kanuniyenin bakıyei müzakeratı 

T. ft, 71/ M. MathaaM 


