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Zonguldak memurini maaşatına zamaim icrasma 

dair kanun 
MADDE 1. — Zonguldak livası merkezi me

murini ile Madeni Hümayun memurlarına galâyi-
as 'arm devamı müddetince maaşlarının bir mis
li zam verilir. Miktarı munzam için ayrıca tah
sisatı fevkalâde hesap olunmıyacağı gibi bun
dan tevkifat ta icra olunmaz. 

RAplM B. (Sivas) — Efendim, encümen na
mına müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim, Encümen bu kanuna müs
taceliyet teklif ediyor kabul ediyor mısınız! 
[Hayır red sâdaları]. 

VEHBİ B. (Konya) — Söz isterim Reis Bey 
buna dair. 

REİS — Efendim encümen bu kanunda 
müstaceliyet teklif ediyor. Müstaceliyeti kabul 
edenler ellerini kaldırsın, müstaceliyet kabul 
edilmedi. Maddenin müzakeresine başlıyoruz. 
Birinci madde- hakkında söz alan Basri Bey; 
Başka söz almak isteyen zevat isimlerini yaz
dırsın. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim 
malûmu âlileri Memaliki Osmaniyede bulunan 
maden mmtakaları içinde en mühimmini Bal-
ye - Kara aydın madeni teşkil ediyor. Hattâ 
kürrei arzda bulunan maadenin ikinci derece
sidir. Bal ye - Kara aydın madeni Balye kazası 
merkezi ekseriyetle gayri müslimlerden olup ve 
orada nüfusu müslimenin yekûnu pek dundur. 
Balya kazassı adeta bir Avrupa şehrine benzer 
ve gayet müterakki bir kasabadır. Burada Balya 
kumpanyası kendi müstahdemin ve memurini
ne bol bol teshilât ibraz ettiği halde bizim me-' 
murlar maalesef Hükümetin tâyin ettiği miktar
dan fazla maaş alamadıkları için daima Balya 
kumpanyasına meclup bir vaziyette kalmakta
dırlar. Hattâ bütün memurin kaç defa da tebdil 
edildi. Yerlerine başkaları tâyin edildi. Onlar da 
bu meclubiyetten ayrılamadılar. Çünkü Balya 
kazasındaki hayat hem müterakki hem pahalı
dır. Onun için Balya kazası merkezindeki me
murini kumpanyadan kurtarabilmek için herhal
de bunlara da bir misli zemmiyat yerilmesini 
teklif ediyorum, bu maden gayet mühim bir 
madendir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — îstihlâs 
edelim de ondan sonra.. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Bendeniz 
memleketimin katiyen istihlâs olunacağını ümit 
ediyorum. Bunu teklif ediyorum. Binaenaleyh 
bir takrir veriyorum. Kabulünü heyeti umumi-
yeden rica ederim. 

REİS — Encümen namına mı söyliyeceksiniz 
Fuad Bey? 

FUAD B. — Hayır şahsım namına... 
HAMDİ NAMIK B. (îzmftt)'—. Efendim 

Zonguldak'taki hayatı maişet pahalı olmâsm-
dolayı gerçi böyle memurlara zam vermek la
zımsa da malûmu âliniz hayatı maişet hususun

da Zonguldak'a muadil bir çok yerlerimiz var. 
Böyle bir mesele açmıyalım. Bttnun için ben
deniz zammın aleyhindeyim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Hamdi Beyin fik
rin* ayniyle iştirak ederim. Başka söyliyeceğim 
yok. 

İKTİSAT V. MAHMUT CELÂL B. — 
Hepimiz biliyoruz ki Zonguldağ'ın kendisine 
mahsus bir hususiyeti haizdir. Burada maden
lerin ötedenberi işlenmiş bulunması ve bir çok 
tüccarların, amelenin orayı merkez ittihaz et
miş olması galâyi esarı ve aynı zamanda hane 
kiralarını tezyit ettirmiştir. Üç dört telgrafla 
oradaki memurlar maaşlariyle geçinemediklerin-
den bahsile tehvini zaruretlerinin temini istir
hamında bulunmuşlardır. Bunu nazarı dikkate 
alan ve oradaki vaziyeti tetkik ve tahkik' ile 
zammı maaşa kanaat hasıl eden Heyeti Vekile 
bu kanunu huzurunuza takdim eylemiştir. Ben
deniz İktisat vekâletinde bulunmaklığım itiba
riyle kanaatim şu merkezdedir: Oradaki me
murlar bir tüccarın ve hattâ bir tüccar kâtibi
nin aldığı paranın nısfı kadar ıtma edilme
dikçe idarei umur imkânı yoktur ve bugün 
eğer biz oradaki memurlarımızı hususi müesse-
sata ve şirketlere nazaran utma edecek olursak 
vazifemizi ifa etmiş oluruz zannediyorum. Bu 
yüzde elli nispetinde olan bu teklifimizin on
ların ihtiyaçlarını te'hvin edebileceşine bende
niz mütereddidim. Şunu bilhassa nazarı dik
kati âlinize arzederim ki orada galâyi es'ar 
mevcut olmakla beraber kabul ettiğiniz usuller 
ve kabul ettiğiniz kavanin ile orada Hüküme
tin varidatı fevkalâde terakki etmiştir. Bugün 
İktisat vekâletinin tahsiline vesatat ettiği maa-
din rüsumu ile beraber Maliyenin mahiye ora
dan aldığı üç yüz bin liraya baliğ olmaktadır. 
Eğer biz öyle âeîm bir varidatı cibayet eden 
memurlarımızı hali zarurette bırakır ve vari
dat mütemadiyen çoğalırken onları düşünmez
sek efendiler bunun neticesi ne olabileceğini 
herkes tahmin edebilir. Binaenaleyh memurları
mızın oradaki hususi teşkilâta nazaran bu 
küçük vaziyette kalmamaları için bu teklifte 
bulunuyoruz ve kabulünü istirham ediyoruz. 
(Kabul sesleri). 

HASAN BASRİ B, (Karası) — Balya hak-
. kında ne buyurılıyor? 

İKTİSAT V. MAHÜÜT CELÂL B. — Bal
ya'yı yakında alacalımızı ümit ediyoruz. Balya 
hakkında hiç düşünmedim. Oranın vaziyeti bu-
susiyesini 'de affınıza mağruren bilmiyorum. 

- Maahaza Zonguldak'taki vaziyetin ayni oldu
ğuna nazaran inşaallâh yakında Balya'yı istir
dadımızda oradaki memurları da tatmin etmek 
lâzımdır. Fakat şimdiden bir karar vermek hu
susunda Heyeti eelileniz muhtardır. 

Dr. FUAD B. (Bolu) — Efendiler Zonguldak 
memurları hakkında muhterem vekilimiz Celâl 
Beyefendi lâzımgelen izahatı verdiler. Bende-
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