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REİS — Efendim celseyi açıyorum. Zaptı sa
bık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Birinci EJeis Vekili Hüseyin Avni Beyefendi

nin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sabık hu
lâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Lord Cur-
zo'nun beyanatı münasebetiyle Bitlis meşayihin-
den mevrut telgraf Hariciye Vekâletine, Kars 
Mebusu Fahreddin Beyin yeniden madenî meskû •' 
kât darbına dair temenni takriri Maliye Vekâle
tine, İstiklâl madalyası Kanununa müzeyyel ve 
Lâyiha Encümenince şayanı müzakere görülen 
taklifi kanuni Mûdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye encümenlerine bilûmum şirketlerde Türk
çe lisanı kullanılmasına dair teklifi kanuni Na
fıa, İktisat ve Hariciye encümenlerine, Nisabı 
müzakere Kanununun iki maddesinin tadiline da
ir teklifi kanuni Kanunu Esasi Encümenine, teci
li düyun hakkıda Kavanini Maliye Encümenin
den mevrut teklifi kanuni Adliye Encümenine 
Ergani sancağı merkezinin Palu'ya nakline dair 
teklifi kanuni Dahiliye Vekâletine, Düyunu Dev
letin matlubatla tekaıs muamelesi yapılmasına, 

Nizamname! Dahilînin 164 ncü maddesinin tadi
line ve f î'karanm tedavisi için getirilecek ilâçların 
Gümrük Resminden istisnasına dair levayihi ka
nuniye müreccah mevad ruznamesine numara sı-
rasiyle ve Evkaf avansına dair Lâyihai kanuniye 
ilk numaraya alındı. Alâtı ziraiyede müstamel me-
vaddı müştaile hakkındaki kanunun bakıyei müza-
keratma geçilerek üçüncü madde Saruhan Mebu
su Avni Beyin nazarı dikkate alman tariri veçhi
le tadil ve şekli muaddeli tekrar encümene hava
le olundu. Dördüncü madde aynen kabul ve diğ
er mevad tehir edildi. Memalik müsfcahlasadaki 
mahakimin işgal esnasında verdikleri hükümlere 
dair Lâyihai kanuniyenin heyeti umumiyesi hak
kında müzakere cereyan ederek teneffüs için 
Celso tadil olundu. 

tkincİ Celse 

Hüseyin Avni Beyefendinin tahtı Riyasetle
rinde bilinikat memaliki müstahlasa mahaki-
mi mukarreratı hakkındaki lâyihai kanuniyenin 
müzakeresine devam olunarak müzakere kâfi gö
rüldükten sonra pazartesi günü toplanmak üze
re içtimaa nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
Âli Fuad Süleyman Sırn Hüseyin Avni 
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REÎS — Efendim Zaptı sabık hakkında söz 

istiyen var anı? (Hayır sesleri) Zaptı sabıkı ay
nen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aynen ka
bul edilmiştir. 

3. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İzmir İktisat Kongresinin küşadt müna
sebetiyle Kongre Reisi Edirne Mebusu Kâzım 
Karabekir Paşadan mevrut telgraf 

i 
REÎS — îzmir iktisat Kongresinin küşadı 

münasebetiyle Kongre Reisi Kâzım Karabekir 
Paşadan mevrut telgraf var. 

Efendim tensibederseniz Divanı Riyasetçe 
münasip bir cevap verilsin. (Muvafık sesleri) 

4. — TEKLİFLER 

1. — Dersim Mebusu Diyab Ağa ile refikle
rinin, Dersim'in Elâziz'den fekki irtibatiyle 
müstakil liva halinde idaresine dair kanun tek
lifi (2/668) 

REÎS — Dersim Mebusu Diyab Ağa ile rüfe-
kasmın, Dersim'in Elâziz'den fekki irtibatiyle 
müstakiUen idaresine id'air teklifi kanunileri 
var. Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 

5. — TEZKERELER 
1. — Hıyaneti vataniyeden beş sene küreğe 

mahkûm Kızılhasanoğlu Mehmed, hakkındaki 
evrakı hükmiyenin gönderildiğine dair Adliye 
Vekaleti tezkeresi. 

REÎS — Hiyaneti vataniyeden maznun Ha-
saııoğlu Mehmed Ali'nin Adliye Vekâletinden 
mevrut evrakı hükmiyesi var; Adliye Encümeni
ne gönderiyoruz. 

2. — Müracaat eden bâzı hıyaneti vataniye 
mücrimininin aftan istifade edip edemiyecekle-
,rinin bildirilmesine dair AdMye Vekâleti tezke
resi. 

REÎS — Müracaat eden bâzı hiyaneti vataniye 
mücrimininin aftan istifade edip etmiyeceklerine 
dair Adliye Vekâletinden mevrut tezkere var. 
Adliye Encümenine gönderiyoruz. 

3. — Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin, Er
zincan, Gümüşane tarikinin turku umumiye me-
yanına ithaline dair kanun teklifi (2/667) 

9 .1339 C ; 1 
REÎS — Erzincan - Gümüşane - Trabzon ta

rikinin turku umumiye meyamna ithaline dair 
Erzincan Mebusu Hüseyin Beyin teklifi var. Lâ
yiha Encümenine gönderiyoruz. 

4. — Tokad Mebusu Bifat Beyin, Tütün ce
zayı nakdîlerinin affa Jmkkmda kanun teklifi 
(2/669) 

REÎS - - Tokad Mebusu Rifat Beyin, 1332 -
1337 seneleri tütün cezayı nakdîlerinin affına 
dair teklifi kanunisi var; Lâyiha Encümenine 
gönderiyoruz. 

6. — MAZBATALAR 
1. — Tedrisatı iptidaiye Kanununun tadili

ne dair kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası 

REÎS — Tedrisatı iptidaiye Kanununun on 
beşinci maddesinin tadiline dair lâyihanın ruz-
namedeki evrakla tevhidine dair Dahiliye Encü
meni mazbatası var. Zaten nıznamedeki lâyiha 
ile tevhidedilmiştir. 

2. — Köy imamlarına dair Dahiliye Encü
meni mazbatası 

REÎS — Köy imamlarına dair Şer'iye Encü-
meniyle biliştirak müzakeresi için Dahiliye En
cümeni mazbatası var. Şer'iye Encümenine gön
deriyoruz. 

3. — Amasya'da mekşuf linyit madeni hak
kındaki evrakın gönderildiğine dair İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi hakkında Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

REÎS — Amasya livası dahilindeki lin
yit madeni hakkındaki ihtilâfın halli hususunda 
bir karar ittihazına dair Lâyiha Encümeni maz
batası var. Ruznameye alıyoruz. 

4. — Büyük Millet Meclisi bütçesinin memu
rin maddesine tahsisat ilâvesine dair Muvazeneı 
Maliye Encümeni mazbatası 

REÎS — Büyük Millet Meclisi memurin fas
lına tahsisat ilâvesine dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası var. Ruznameye alıyoruz. 

2. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

1. — Memurin Muhakemat Tetkik Heyeti için 
intihap 
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REİS — Efendim malûmuâliniz Tetkik He

yeti intihabatı yapacağız... Şubelerden liste gel
miştir ve bunun için bir liste yapılmıştır. Heyeti 
Celilelerine tevzi edilmiştir. Bu, aynı zamanda 
yoklama mahiyetindedir. Lütfen reylerinizi is
timal buyurunuz. (Kaç kişi sesleri) Efendim, on 
beş kişi. 

MEHMED SALÎH Ef. (Erzurum) — Paşa 
Hazretleri intihabata dair bir şey arz edeceğim. 
Arkadaşlar! Yalnız bir şey istirham edeceğim. 
Bunu ayrı kâğıda yazmıyalım. Zaten bu liste
lerde yirmi isim yazılmış, beş tanesini çizdiği
miz gibi on beş tanesini intihabetmiş oluruz, tn-
tihabedeceklerimizi bırakalım, diğerlerini çize
riz. (Çok muvafık sesleri) 

RElS — Efendim listedeki yirmi altı kişi
dir. On beş kişi intihabedilecektir. Binaenaleyh 
alelusul reylerinizi istimal edersiniz. 

(İstihsali araya başlandı.) 
RElS — Efendim istihsali âra hitam bul

muştur. 
[Nebil Efendi (Karahisarı Sahib), Rasim 

Bey (Elâziz), Rifat Bey (Tokad) Tasnifi araya 
memur edilmişlerdir.] 

5. — Hıyaneti vataniyeden üç seneye mah
kûm Tlşak'm Ilıca mahallesinden Ali bini İsmail 
hakkındaki evrakı hükmiyenin gönderildiğine 
dair Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encüme
ni mazbatası 

REİS — Encümenlerin mazbataları var. 
Uşaklı Pilâv Alioğlu bini ismail hakkındaki hük
mün tasdikine dair Adliye Encümeni mazbatası 
var, okunacak : 

Heyeti Umumiyeye 
Kahvehanelerde ve sair mahallerde kasdı mu

halefetle Türkiye Büyük Millet Meclisinin meş
ruiyeti aleyhinde kavli hiyaneti vataniyede bu
lunmakla maznununaleyh Uşak'm Ilıca mahalle
sinden Pilâvoğlu Ali bini İsmail "in üç sene kürek 

" cezasiyle mahkûmiyetine ve diğer maznunların 
beraetine Uşak Bidayet Mahkemesinden sâdır 
olan 5 Kânunuevvel 1338 tarih ve 60 numaralı 
ilâm ve merbutatı bittetkik hükmü mezkûrun mu-
vafıkı kanun olduğu görülmekle berayı tasdik 
Heyeti Umumiyeye arzı zımnında işbu mazbata 
tanzim kılındı. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

9 .1339 C : 1 
| Kâtip Âza, 
I İsparta Saruhan 

Hacı Tahir Refik Şevket 
Âza Âza Âza 
Süre 

Mustafa Sabri 

AHMED MÎLMI B. (Kayseri) — Mazbata 
Muharriri Bey izah etsin. 

MAZBATA MUHARRİRİ HAMİD B. (Bi
ga) — Mahkûm Ali'nin işgal devresi esnasında 
Büyük Millet Maclisinin meşruiyetine karşı kav-
len ve fiilen tefevvühatı lisaniyede bulunduğun
dan bahsile indelmuhakeme delâili kanuniyeye 
müsteniden verilmiş olan hüküm, muvafıkı ka
nun görülmüş olduğundan hükmün tasdikine mü-
taallik Adliye Encümeninden Heyeti Aliyenize 
takdim edilen mazbatanın kabulünü rica ediyo
rum. (Fıkrai hükmiye okunsun sesleri) 
(okundu.) 

REİS — Efendim, söz istiyen var mit (Ka
bul sesleri): Efendim, Adliye Encümeni mazba
tasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir, 

6'. —• Hiyaeti vataniyeden idama mahkûm 
Kütahyalı Kadıoğlu Halil bini Mehmed hakkın-

I dahi evrakı hükmiyıenin gönderildiğine d{tir 
I Adliye Vekâleti tezkeresi ve Adliye Encümeni 

mazbatası 

REİS — Kütahya'nın Lala Hü'seyinpaşa 
mahallesinden Kadıoğlu Halil bini Hacı Meh
med hakkında, verilen hükmün tasdikine dair 
Adliye Encümeni mazbatası var. 

Heyeti Umumiyeye 
Yunanlılarla teşriki mesai ve casusluk ve ama

li Yunaniyeye fiilen hizmet eylediği «Buraları Yu
nan kılıncı ile alınmıştır, Kostantin'den başkası 
yoktur, bura Yunanın olmuştur. Ben Yunanla 
beraber giderim» demek suretiyle de bu hizmet 
ve rabıtasını alenen izhar suretiyle hiyaneti 
vataniyede bulunduğu icra kılınan muhakeme 
neticesinde sabit olup hareketine temas eden 
Hiyaneti Vataniye Kanununun ikinci madde-sine 
tevfikan idamına karar verilen Kütahya'nın Lala 
Hüseyinpaşa mahallesinden Kadıoğlu Halil 
bini Mehmed hakkında Kütahya Bidayet Mah
kemesinden sâdır olan 21 Teşrinisani 1339 ta-

I rih ve 30 numaralı ilâm bittetkik muvafıkı ka-
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nun olduğu görülmekle berayı tasdik Heyeti 
Umumiyeye arzı zımnında işbu mazbata tanzim 
kılındı. 
Adliye Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Canik Biga 
Emin Hamid 

Kâtip Âza Âza 
İsparta — 

Hacı Tahir 
Âza Âza Âza 

Siird Saruhan 
Mustafa Sabri Refik Şevket 

(Fıkrai hükmiyesi de okunsun sesleri) 
Evrakı dâva serapa tetkik. Allaha sebbü 

şetm ettiği... 
(Kâfi sesleri) 

HAMlD B. (Biga) — Maalesef beynelahali 
Panayot Halil namiyle yâd edilen bu adam bü
tün mevcudiyetiyle esnayı işgalde düşman ile 
birleşerek milleti memleketi aleyhinde envai fe-
zayıhı irtikâbettiği gibi merkum ezanı Muham
medi okunurken elfazı galiza tefevvüh etmiş 
ve Rıza Çavuş isminde bir çavuşu Yunanlılara 
ihbar ederek döve döve öldürttüğü gibi keza-
lik akrabasından birisini öldürtmüş ve Rama
zanı Şerifte işaret ettiği gibi Kuran-ı Kerime 
ve Peygamberi Zişan Efendimize karşı elfazı 
galiza ile tefevvühatı lisaniyede bulunmuştur. 
(idam sesleri), (Kâfi sesleri) Hattâ Kütah
ya'nın işgali esnasında kendisi Yunanlılarla bir
leşerek kaçacağı esnada önü kesilerek firarı
na meydan verilmiyen bu adamın idamına dair. 
verilen hükmü encümen muvafık bulmuş oldu
ğundan mazbatanın aynen kabulünü rica ederim. 

MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Efen
diler bu mesele kanun meselesi değildir. Ahkâ
mı şer'iye meselesidir. Şer'an hoca efendilerin 
vereceği fetva mucibince idamı lâzımgelir. Bu
nu idam etmelidir. 

REİS —• Efendim başka söz istiyen var mı? 
ABDÜLHAK TEVFİK B. (Dersim) — 

Efendim vücuduna gazyağı sürülmek suretiyle 
idam edilsin. 

RElS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi 
âlinize vaz'ediyorum. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Bu adamın 
idamı lâzımgelir. Çünkü Hazreti Peygambere 
sebbetmek idamı muciptir. İstinabe yoktur. 
(İdam sesleri) (Reye vaz'ı sesleri) 
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i MUSTAFA B. (Karahisan Şarki) — Efen

diler mademki Heyeti muhteremeden idam ta-
lebolunuyor, evvel emirde idam reye konur. 
Ekseriyet hâsıl olmazsa ondan sonra tahfifi ce
za reye konur. 

HAKKI HAMI B. (Sinob) — Efendim, her 
cürmün mürtekibi hakkında yapılacak muamele ka-
vanini mevzua ahkâmına tâbidir. Isnadolunan cü

rüm haldkaten hiyaneti vataniye cürmü ise bu cür
mü irtikâbedenlerin hareketleri fiile münkalib ol
muşsa o adam idam edilir. Fakat burada okunan 
zabıt varakası ve saireye bakılırsa bu cürüm hi
yaneti vataniyeden ziyade hiyaneti diniyedir. Hi-

I yaneti diniye için de kanunu cezada pek âlâ mad-
I deler vardır. Hukukçu arkadaşlar pekâlâ bilirler. 

Cenabı hakka ve mukaddesata bu gibi tefeyvü-
hatta bulunanlar için madde mevcuttur. Çünkü 

I Adliye Encümeni bu tasdik keyfiyetini cürmün 
hiyaneti vataniye olduğu noktasından yapmış
tır. Şu okunan fıkrai hükmiyede görülüyor ki, 
bu hiyaneti vataniye cürmü değildir. Bu enbiya
yı izama ve Cenabı Hakka karşı sebbü şetimde 
bulunmak cürmüdür. Eğer Kanunu Ceza bu gibi 
efal mürtekipleri idam edilsin diyorsa idam edi
niz. (idam sadaları) Müsaade buyurunuz efen
dim. Yok eğer Kanunu Ceza, bu cürüm hakkın
da kürek hapis veya müebbet kürek diyorsa bu 
cezaların tatbik edilmesi icabeder. Onun için ben
deniz rica ediyorum. Bu meseleyi tekrar Adliye 
Encümenine gönderelim, iyice tetkik olunsun. 
(Hayır, sesleri) Rica ederim, bendeniz diyorum 
ki, Kanunu Ceza mevcudolduğu halde eğer bu 
adamı şer'an idam etmek lâzımgelirse mutlaka 
idamı hakkında fetva almak lâzımdır. Yok eğer 
Kanunu Ceza ile tecziye etmek lâzımgeliyorsa, 
Kanunu Cezada bu hususa dair olan maddeler 
mucibince tecziyesi lâzımgelir. Bendeniz Huzu
ru Âlinizde iddia ediyorum ki bu cürüm hiyane
ti vataniye cürmü değildir. Hiyaneti vataniye 
cürmü sarihtir. Çok rica ederim böyle hissiyat ile 
oynamıyalım. (Gürültüler) Rica ederim efendim, 
ortada bir cürüm vardır, yoktur demiyorum. Fa
kat bizim elimizde bir Kanunu Ceza vardır. Bir 
de Hiyaneti Vataniye Kanunu ile Askerî Ceza 
Kanunu vardır. Buraya gelen hükümleri hiyane
ti vataniyedir diye tasdik edecek değiliz. Eğer 
öyle ise buraya bu hükümlerin gelmesine hiç lü
zum yoktur. Hiyaneti Vataniye Kanununun tat-

I bikat cihetinde bir hata varsa bunu tashih et-

- 3 » ! 
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mek Meclisi Âlinin vazifesidir. Çok rica ederim 
hissiyatla hareket etmekten ziyade hakikati gö
relim. Bu adam Hiyaneti vataniye Kanununun 
üçüncü maddesi mucibince mahkûm edilmiş. 
Hiyaneti vataniye Kanunun üçüncü maddesi 
diyor ki «Vaiz hitabet suretiyle alenen veya 
ezminei muhtelif ede eşhası mühtelifeyi sırran ve 
fkavlen hiyaneti vataniye cürmüne tahrik ve teş
vik edenlerle işjbu tahrik ve teşviki suver. vn 
vesaiti muhtelife ile tahriren ve tersimen irti-
kâbeyliyenler muvakkat küreğe konulurlar.» 
Tahrikat ve teşvikat sebebiyle maddei fesat 
meydana çıkarsa muharrik ve müşevvikler idam 
olunurlar. Şimdi bu madde mucibince Büyük 
Millet Meclisi aleyhinde 'bulunmak, kavilde 
kalırsa, cezası kürektir. Fiile geçerse idamdır. 
Efendiler! Birisi çıkar da «Büyük Millet Mec
lisi meşru değildir. Şöyledir, böyledir» der
se 'bu fiil olmaz, fiil; silâhını alıp bize hü
cum etmektir, işte o vakit idam olunur. Yok
sa böyle yalnız sözden ibaret kalırsa verece
ğiniz ceza kürektir, idam edemezsiniz! Ka
nun sarihtir. Üçüncü madde mucibince ida
mına hükmediyorlar ki, fou doğru değildir. Bu 
adam fena söylemiş. Bu gayrika'bili inkârdır. 
Fakat tekrar rica ediyorum. Histen ziyade (ha
kikat üzerinde, kanun üzerinde yürüyelim. 
Kanunen bu hiyaneti vataniye cürmü değildir. 
Fakat bir cürümdür ve Kanunu Cezadaki ah
kâma tâbidir. 

Binaenaleyh hükmün ref'iyle Kanunu Cezada 
enbiyayı ızâma sebbü şetimde bulunanlar hak
kındaki madde ile tecziye edilmesini teklif ey
lerim. (Ayak patırdıları) Efendim mümkün 
olduğu kadar kanun hususunda Meclisi Âliyi 
tenvir etmek vazifemdir. 

REFİK. ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen
dim meseleyi tetkik eden arkadaşlarınızdan 
'biri olmak itibariyle, vaziyette hiyaneti vata
niye cürmü olup olmadığını tetkik etmek için 
meseleyi hulâsa ediyorum : 

Beynelmüslimîn Panayot namını ihraz ede
cek derecede izharı şenaat eden fou adam, Yu
nan efradı askeriyesiyle teşriki mesai ederek 
•karakolda mütemadiyen ifayı vazife etmiştir. 

Saniyen : Ordumuzun kahır ve tedmiriyle 
kaçan Yunan ordusuna iştirak etmiş ve kaçar
ken yakalanmıştır. Salisen : Yunan dostluğun
dan 'bilistifade kendi akrabasından olan bir 
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Müslümanı Yunan neferine dövdürerek öldürt
müştür. Rabîan, şu ve bu elfazı istimal et
miş. Binaenaleyh; Ibizimle haliharbde ibulu-
nan ve hizim mevcudiyetimize suikasdeden, 
silâh çeken Yunanlılarla teşkiri mesaiden daha 
'büyük hıyaneti vataniye cürmü tasavvur ede
bilir misiniz? Her halde bu cürüm fiilî olarak 
hiyaneti vataniyedir. Binaenaleyh kanunumuz 
dairesinde idamı elzemdir. (Reye, sesleri) 

ÂLİM EL (Kayseri) — Adliye Encümeni 
Şer'i şerif hükmüne muvafık olarak güzel 
karar vermişlerdir. Peygamberi Âlicenaba 
fazahati lisaniyede bulunmuş bir adamın 
şer'an idamı lâzımgelir. Bilâtoahhur idamından 
başka bir şey yoktur. (Reye sesleri) 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Efendim, 
okunan fıkrai hükmiyeye nazaran bu. adamın 
değil bir kere idama, üç defa, dört defa idama 
istihkak kesbettiği anlaşılıyor. (Handeler) Bir 
kere fiilen hiyaneti vataniyede bulunmuş hir 
kere kasten, taammüden adam öldürmüştür. 
Sonra Yunan polisleriyle,, jandarmalariyle, as
kerleriyle teşriki mesai etmiştir. Bunlar hep 
ayrı ayn idamı muciptir. 

SAMİ B. (İçel) —> Ayrı ayrı idam edelim. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Sivas) — Evet 
efendim. Bizim Kanunu Cezamızda Peygamberi 
Zişan Efendimiz hakkında fezahati lisaniye
de bulunanlar için bir maddei kanuniye var
dır. Bu onun dairesini tecavüz ederek daha 
galiz tâbir istimal etmiştir. Kanunu Cezada 
Kuran -1 Kerime sebbedenler hakkında ceza 
yoktur. Bu, Kanunu Cezada olmıyan bir fiili 
irtikâbetmiştir. 

HACI TAHİR B. (İsparta) — Esbabı nıü-
şeddide. 

MUSTAFA TAKİ Ef. (Devamla) — Esbabı 
müşeddidedin, idamında katiyen tereddüt caiz de
ğildi]*. 

REİS — Müsaadenizle ibir daha mazbatayı 
okuyalım. (Kâfi sadaları), (Mazbata tekrar 
okundu.) 

REİS —• Efendim, Adliye Encümeni maz
batasını reye vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Ekseriyetle kabul edilmiştir. 
(Müttefikan sesleri) 

Efendim beş dakika teneffüs edelim. 

Hitamı Celse; saat : 2,45 



ÎKINCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 3,30 

Reis — Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretleri. 

KÂTİPLER : Süleyman Sı ra Bey (Yozgat), Hakkı Bey (Van) 

7. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 
1. — Evkaf Müdiriyeti Umumiyesine avans 

itasına dair kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Evkaf 
Avans Kanununun, müzakeresine başlıyoruz. Lâ
yiha okunacak, lütfen dinliyelim. 

Suret 
Büyük MiUet Meclisi îcra Vekilleri Heyeti 

Riyaseti Celilesine 
Mülga Evkaf Nezareti bütçesinde dâhil o-

lup Haremeyni Şerifeyn ahalisinden bâzı zeva
ta muhassas bulunan maaşat Haremeyni Muh-
teremeynin tahliyesi üzerine zevatı mumaileyhi
min İstanbul'a gelerek ihtiyarı ikamet etmele
rine mebni İstanbul Evkaf Müdüriyetince te
diyelerine devam edildiği sırada neşrolunan 22 
Ağustos 1336 tarihli kararname üzerine isti
lâya uğrıyan memurin ve müstahdeminin mu-
hassasatrna kıyasen maaşatı mezkûre de katı've 
tevkif olunmuş ise de bilâhara Haremeyni Şe
rifeyn ahalisine birgûna hizmet mukabili olmı-
yarak muhassas bulunan maaşatm ashabının ma
halli mübarekeye avdetlerine veya vefatlarına ka
dar tarihi katı 'larmdan itibaren tesviyesine d'a-
ir 28 Nisan 1337 tarihli Kararname mevikii tat-
bika vaz 'olunmasiyle maaşatı mezkûre hâli mev-
kufiyetten ihraç ve ssnei haliye Teşrinievveli 
nihayetine kadar ita edildiği İstanbul Evkaf 
Müdüriyetinden işar kılınmış ve halbuki mezkûr 
maaşatm itasına esas olan kararname üç yüz otuz 
altı senesi Martından muahhar olmakla mevkii 
meriyetten sukutu tabiî olup şukadar ki maaşa
tı mezkûrenin kat ' ı da yine o tarihten muahhar 
bir kararnameye müstenit bulunmuş olduğun
dan ve meselenin Heyeti Celileyi Vekilece bit-
tezekkür bir karara raptı muktezi bulunduğun

dan ifayı muktazasma müsaade buyurulması arz 
olunur efendim. 

6 Cezmaziyelâhır 1341 ve 23 Kânunusani 1339 
Umuru Şer'iye Vekili 

Mehmed Vehbi 

Esbabı Mucibe Lâyihası 
İstanbul kadroları Muvazenei Maliye Encü

menince henüz tesbit edilemediğinden ve evvel
ce on aylık olarak alman yedi yüz elli bin li
ralık avansın kamilen sarf edilmiş olmasına bi
naen Kânunusani ve Şubat malıları için yedi 
yüz elli bin liraya ilâveten dört yüz altmış 
sekiz bin liranın daha avans olarak sarfına 
lüzum görülmüştür. 

Oemaziyelâhır 1341 ve Kânunusani 1339 
Umuru Şer'iye Vekili 

Mehmed Vehbi 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Evkaf Vekâleti hidematı umumiyesi için 468 
bin lira daha avans itasına dair tanzim ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 1 . I I . 1339 tarihli içtima-
mda kabul edilen lâyihai kanuniye ile esbabı mu
cibe lâyihası ve Vekâleti müşarünileyhanın 
23 . I . 1339 tarih ve 10488/47 numaralı tezke
resi sureti musaddakaları leffen takdim kılın
mıştır. İfayı muktezasiyle neticesinin işarına 
müsaade Duyurulmasını istirham eylerim efen
dim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Evkaf Vekâleti hidematı umumiyesinin ifası 
için 20 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanu
niyle verilmiş olan yedi yüz elli bin liralık tah
sisata ilâveten dört yüz altmış sekiz bin liranın 

avans olarak itasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Evkaf Vekâleti hidematı umu
miyesinin ifası için 20 Kânunuevvel 1338 tarihli 
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Avans Kanuniyle verilmiş olan yedi yüz elli bin 
liralık tahsisata ilâveten mezkûr kanunun ikin
ci, üçüncü ve istanbul Avans Kanununa müzey-
yel 13 Kânunusani 1339 tarihli Kanunun ikinci 
maddesi mucibince sarfiyat icra edilmek üzere 
1338 senei maliyesi Kânunusani, Şubat ayları 
için dört yüz altmış sekiz bin liranın daha avans 
olarak sarfına Evkaf Vekâleti mezundur. 

MADDE 2. — Evkaf Vekâletine ait varidatı 
mütenevvia kavanini mahsusasma tevfikan ciba-
yet ve tahsil olunacaktır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı 'ahkâmı
na Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

.1 . I I . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Hüseyin Rauf Vehbi 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Kâzım Rifat 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekâleti Vekili 

Ali Fethi Hüseyin Rauf 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Fehmi İsmail Safa 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Feyzi Mahmud Esad 
Sıhhat ve Muaveneti Erkânı Harbiyei Umumiye 
içtimâiye Vekâleti V. Vekâleti V. 

Dr. Tevfik Rüşdü Kâzım 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
Evkaf Vekâletinin 1337 senesi varidat ve 

masarifinin 1336 bütçesine tevfikan cibayet ve 
idaresi ve ona müteferri muamelât ve hesabatm 
cereyan ettirilmesi esası kabul edilmiş olduğun
dan Vekâleti mezkûrenin 1338 senesi hidemıatı 
umumiyesi için teklif ettiği bütçe lâyiha ve cet
velleri bu esas dairesinde mukaddema encüme-
nimizce bittetkik varidatı umumiyesi 600 278 li
ra talimin ve masarifi umumiyesi de 571 806 li
ra olarak tesbit edilmiş ve Evkafın gerek Neza
ret ve gerek Vekâlet zamanında en son vaziyeti 
kanuniye ve teşkilâtı merkeziye ve idariyeleri 
ile ifa ettikleri vazaif ve hidemata ait malûma 
ti, bu en yüksek müessesei içtimaiyemizin hik
meti vazı' ve sureti idaresi hakkında tetkikat 
ve izahatı mutazammm mazbata ile Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasdikine arz olunmuştu. Bütçe
nin Heyeti Umumiyece müzakeresine iptidar 
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edilmeden evvel Garbi - Anadolu ve Paşaili vilâ-
yatımız düşmandan istihlâs edilmiş ve 4 Teşri
nisanide de istanbul bilûmum müessesat ve mül-
hakatiyle Hükümetimize iltihak eylemiş oldu
ğundan devairi merkeziye idaratı vakfiyesi teş-
kilâtiyle varidat ve tahsisatı umumiyesi nakıs 
olan mezkûr bütçenin mevkii müzakereye vaz'ma 
imkân kalmamış ve muvazenei umumiyeye dâhil 
devair hakkında tatbiki zaruri olan avans usu
lüne müracaat zarureti hâsıl olmuş idi-. Vekâle
tin bu zarurete müsteniden teklif eylediği ve 
encümenimizin tadilâtı veçhile Heyeti Umumi
yece kabul ve tasdika iktiran eden 20 Kânunu
evvel tarihli Kanun mucibince 1338 senesi Mar
tından itibaren Evkaf Vekâleti hidematı umu-
miyesinin ifası için 750 000 liranın avans olarak 
sarfına mezuniyet verilmiş ve varidatı umumi-
yesinin dahi kavanini mahsusasma tevfikan ci-
bayetine devam olunması emredilmiş idi. Mez
kûr avans sarfiyatının merkez, mülhakat, vilâ-
yatı mûstahlasa ve istanbul için encümenimiz-
ce tesbit edilmiş ve edilecek olan fusul ve rae-
vadda tatbiki tasrih edildiğinden vekâleti mez
kûrenin varidat ve masarif cetvelleriyle merkez 
ve istanbul teşkilâtına ait tertibatı yeniden tet
kik ve tesbit olunmuştur. Vilâyatı müstahlasa-
nm altı, Paşaili'nin beş, istanbul'un dört aylık, 
vilâyatı sairenin de senelik olmak üzere tahmin 
olunan miktarı varidatı 1 234 711 liraya, masa
rifi dahi 1 151 099 liraya baliğ olduğundan mu
kaddema verilen 750 000 lira avansa zamimeten 
401 099 liralık tahsisatın daha itası lüzumu an
laşılmış ve lâyiha! kanuniye bu lüzuma binaen 
tanzim, olunmuştur. 

Varidatı umumiyenin bu suretle kısmen se
nelik, kısmen de altı, beş ve dört aylık olarak 
tahmin edilmesine nazaran 1339 senesi varidatı
nın 1 800 000 liraya baliğ olacağı, masarifinin 
dahi bu nispette tezayüdedeceği tabiî olduğundan 
mebani ve müessesatı hayriyenin imar ve ihya
sını ve ashabı vazaif ve hademenin terfihiyle 
mesailerinin tanzimini temin edebilmek için hay
ratı şerife vazaif ve muhassasatiyle masarifinin 
zam ve tezyidi ve 1338 senesi için mürakkam 
220 000 liralık inşaat ve tamirat karşılığının 
500 000 liraya iblâğı, evkafın meşrutunlehi ve 
gayesi için ehem ve elzem bulunmasına, varidatı 
vakfiyenin bir kısmı hududu milliyemiz haricin
de kaldığı cihetle muamelâtın tenakus edeceğine 
binaen gerek devairi merkeziye teşkilâtında ke-
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miyetçe ve gerek encümenimizin bilûmum devair 
ve vilâyat için kabul ettiği müdürler ve mümey
yizlerle ketebenin sunuf ve dereeatma ve hademe 
ücuratma göre miktarı maaşça kadroların keyfi
yetini haleldar etmiyeeek derecede tadilât icra 
kılınmıştır. Tertibatı cedidenin Şubat gayesine 
kadar ancak tebliği mümkün olacağından 1339 
senesi iptidasından itibaren tatbiki icabetmiş 
ve olveçhile ikinci madde tertibolunmuştur. De-
vairi Merkeziyeden Hukuk Müşavirliği, Tami
rat ve inşaat Müdiriyeti, Kuyudu Vakfiye İda
resinin aksamı mühimmesiyle Akaaratı Vakfi
ye, Mebanii Hayriye, Orman ve Arazii Vakfi
ye müdiriyetleri vazaifinin. yüzde doksanı İs
tanbul akaarat ve mebanii hayriye ve orman ve 
arazii mevkufesine ait bulunmasından mezkûr 
müdiriyetlerin İstanbul'da ifayı vazife etmesi 
zarureti olmakla beraber bunların İstanbul 
Evkaf Müdiriyetine raptı, müzayede, müna
kaşa, mubayaa, icar ve isticar, tefvizi malı-
lûlât ile inşaat ve tamirata ait muamelâtı azî-
menin îdarei umumiyei viiâyat Kanunu muci
bince meclisi idarei vilâyata tevdii devairin 
vazaif ve faaliyetini tamamen felce uğratacağı 
açık bir hakikat olmasına göre Hukuk Müşavi
rinin riyaseti altında mezkûr müdiriyetlerden 
mürekkep ve Şûrayı Evkaf vazaifinden bu mü-
diriyetlere ait marülarz aksamının İstanbul'da 
ifasiyle mükellef bir Encümeni İdare teşkili 
dahi tensibolunmuş ve lâyihaya Vekâletin tek
lifi veçhile encümence dördüncü ve beşinci mad
delerin ilâvesi muvafık görülmüştür." Evkaf 
vazaifinin umdesini teşkil eden inşaat ve tami
rat için mıntaka mimarları teşkilâtı mukadde
ma nazarı itibara alınmış olduğundan 1339 
senesinden itibaren lâzımgelen tertibat ve tahsi
sat bütçe cetvellerine ithal edilmiş ve idaratı 

vakfiye muamelâtının teftiş ve murakabesi için 
elzem olan müfettişlerin şimdiye kadar mev-
eudolmamasma binaen bu cihetin Heyeti Umu-
miyeye arzına karar verilmekle altıncı madde 
dahi bu maksadı temin için tanzim olunmuştur. 
Mülga Evkaf Nezaretinin doğrudan doğruya 
ve kemali itina ile idare ettiği Gurebayı Müsli-
mîn Hastanesi bizzarure İstanbul Evkaf Müdi
riyetine raptedilmiş ve bundan dolayı müesse
senin intizam ve mükemmeliyetinin haleldar ol
maması için heyeti sıhhiyesinin tebdil ve tâyi
ni ile vazaifi fenniyesinin murakabe ve riezare-
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tine Sıhhiye Vekâetinin teşriki ve vazaifi ida-
riyesinin müdiriyeti mezkûreye aidiyeti tensib-
ounarak heyeti sıhhiye kadrosunun bir nüshası 
Sıhhiye Vekâletine tevdi edilmiştir. 

Hulâsa : Evkaf Vekâletinin muamelâtı umu-
miyesi esasat ve tahsisatı mezkûre ile lâyihai 
kanuniyenin sene , nihayetinden evvel müstace-
len ve tercihan müzakere ve kabulüne mütevak
kıf olduğundan Keyfiyetin Heyeti Umumiyeye 
arzı zımnında işbu mazbata tanzim ve takdim 
kılınmıştır. 

Reis Mazbata Muharriri 
Ali Cenanı Mazhar Müfid 

Kâtip Âza Âza 
Feyyaz Âli İsmet Kırşehir 

Yahya Galib 
Âza Âza 

Frzurum Yozgad 
Âsim Vasfi Bahrî 

Âza Âza 
Maraş îçel 

Mehmed Hasib Mehmed Şevki 

Kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1338 senesi Evkaf Vekâleti hi-
dematı umumiyesiriin ifası için 20 Kânunuev
vel 1338 tarihli Kanunla verilen yedi yüz elli 
bin liraya zamimeten dört yüz bir bin doksan 
dokuz liranın daha avans olarak sarfına mezu
niyet verilmiştir. 

MADDE 2. — 20 Kânunuevvel 1338 tarihli 
Kanunun ikinci maddesine tevfikan Mııvazenei 
Maliye Encümenince tesbit edilmiş ve edilecek 
kadrolar 1339 senesi Martından itibaren tatbik 
olunur. 

MADDE 3. — İstanbul ve mülhakatı deva ir i 
vakfiyesinde bilfiil istihdam edilen memurin ma-
aşatı ve devair masarifiyle bilûmum müessesatı 
vakfiye ve cevami ve medarisin maaşat ve masa
rifi Kânunusani ve Şubat aylarında işbu avans
tan tam olarak ita olunur. 

MADDE 4. — İstanbul'da Hukuk Müşaviri
nin riyaseti altında Akaaratı Vakfiye, Mebanii 
Hayriye, Kuyudu Vakfiye ve İnşaat ve Tamirat 
müdürlerinden merekkep bir Encümeni İdare teş
kil olunmuştur. 

MADDE 5. — Encümeni İdarenin vazifesi 
istanbul vilâyeti ile orada makamı- Vekâlete mer-
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bütan ifayı vazife eden devairin muhtacı müza
kere gördüğü hususatı tetkik, mablûlâtı tefviz, 
miktarı ne olursa olsun gerek müzayede ve mü
nakaşa suretiyle ihaleten, gerek istanbul inşaat 
ve Tamirat Müdüriyetince emaneten icra oluna
cak inşaat ve tamirat ile her nevi mulbayaat ve 
icar ve isticara, ait muamelâtı ifadan ibarettir. 

MADDE 6. — 1339 senesi Martından itibaren 
üçü otuzar, üçü yirmi beşer, üçü yirmişer lira 
maaşı asli ile dokuz müfettiş istihdamına Evkaf 
Vekâleti mezundur. 

MADDE 7. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 8. — işbu kanunun icrayı ahkâmı
na Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 

RElS — Efendim, kanunun heyeti umumiyesi 
hakkında söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Ka
nunun maddelerine geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırışın... Kabul edilmiştir. 

•Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

Evkaf Vekâleti hidematı umumiyesinin ifası 
için 20 Kânunuevvel 1338 tarihli Avans Kanu
niyle verilmiş olan yedi yüz elli bin liralık tah
sisata ilâveten dört yüz bir bin doksan dokuz 

liranın avans olarak itasına dair Kanun 
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meninden tesbit edilmiştir. Muvazenei Maliye 
Encümeninde tesbit edilen varidat ve masarifat 
eetvelleriyle kadrolar esbabı mucibe lâyihası ge
çen Temmuzda Heyeti Aliyenize takdim olundu.. 
Bu bütçenin müzakeresine geçmeden evvel Gar
bi - Anadolu vilâyatımız ve müteakiben Trakya 
düşmandan istirdadedildi. Bilâhara istanbul 4 
Teşrinisanide Hükümetimize iltihak etti. Bun
dan dolayı bu vilâyetlerle istanbul'da da idara-
tı vakfiyeye ait teşkilât yapılmak lâzımgeldi 
Oralarda mevcudolan kadrolar sair devairin kad
roları gibi Muvazenei Maliye Encümeninde tet
kik ve tesbit edildi. Evvelce vilâyatı müstahlasa 
ile Paşaili kadroları tesbit edilmiş ve ona göre 
yedi yüz elli ıbin liralık avans verilmişti. Ahiren 
İstanbul Evkaf teşkilâtı da tetkik edildi. Vilâ
yatı müstahlasa için altı, Paşaili için beş, istan
bul için dört aylık olmak üzere sair vilâyatm 
dahi senelik masarif atma zamimeten varidat ve 
masarifat cetvelleri yeniden tetkik ve tesbit edil
di. 

Mazbatada arz ettiğimiz veçhile masarifatı 
umumiyesi bir milyon yüz elli bir bin doksan do
kuz liraya baliğ oldu. Evvelce yedi yüz elli bin 
lira avans olarak vermiş idik. Yedi yüz elli bin 
liranın bir milyon yüz elli bir bin küsur liraya 
varması için lâzımgelen miktarı bu defa avans 
Kanuniyle veriyoruz. Yani avans olarak sarfı
na mezuniyet veriyoruz. Evvelce verdiğimiz ye
di yüz elli. bin lira, arz ettiğim veçhile vilâyatı 
müstahlasa ile Paşaili'ne ait idi. istanbul kadro
larına aidolmak üzere dört yüz bir bin küsur 
lirayı veriyoruz. Bu kadroların tetkikatı Muva
zenei Maliye Encümenince Şubatın on beşi ile 
yirmisi arasında intacedilmiş ise de Şubat niha
yetine kadar ancak tebliğ edilebileceğinden bu 
kadrolar mucibince verilecek maaşat ve bu kad
rolarda yapılan tenkihatm 1339 senesi Martından 
itibar edilmesi lâzımgeliyor. Onun için bunu ka
nuna ikinci madde olarak ilâve ettik ve bu mak
sadı ikinci madde ile temin ettik. Üçüncü mad
de, İstanbul ve mülhakat devairi vakfiyesinde 
bilfiil istihdam edilen memurin maaşatı ve de-
vair masarifiyle bilûmum müessesatı vakfiye ve 
cevami ve medarisin maaşat ve masarifi Kânu
nusani ve Şubat aylarında işbu avanstan tamam 
olarak ita olunur dedik. Çünkü İstanbul'da 
vekâletlere merbut müessesata aynı suretle ma
aşların avans olarak tam verilmesi esasını ka-

MADDE 1. —• 1338 senesi Evkaf Vekâleti hi
dematı umumiyesinin ifası için 20 Kânunuevvel 
1338 tarihli Kanunla verilen yedi yüz elli bin li
raya zamimeten dört yüz bir hin doksan dokuz 
liranın daha avans olarak sarfına mezuniyet ve
rilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Muvaze
nei Maliye Encümeni izahat versin efendim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NA
MINA İSMET B. (Çorum) — Efendim birinci 
maddenin, daha doğrusu Avans Kanuniyle ona 
merbutan takdim edilen maddelerin esbabı mu-
cibesinde izah ettik. Evkafın 1338 senesi hide
matı umumiyesi için yedi yüz elli bin lira avans 

olarak tahsisat vermiş idik. Evkaf Vekâletinin 1337 
senesinde 1336 bütçesine tevfikan idare edilmesi 
hakkında 1337 senesi Şubatında Heyeti A üyeniz 
bir karar ittihaz etti. Yani 1338 senesinin bütçe
si de o esasa tevfikan Muvazenei Maliye Encü-



î : 195 19. 
bul etmiştik. Evkafta da aynı esası kabul ettik. 
Diğer malideler hakkında Heyeti Aliyeniz iza
hat ve esbabı mucibe isterse diğer maddelerde 
söylerim. Birinci maddenin lesbabı •mucibesinin 
mazbatada arz ettiğimiz gibi şifahen dahi hulâ
sasını arz ettim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — İsmet 
Bey, birinci maddede kabul edilecek masarife 
mukabil, yani birinci maddedeki (491) bin lira
yı kabul edersek diğer maddelerde gelecek ola-ı 
masarif bunda jdâhil midir! Dâhil olduğuna na
zaran bendenizce, bu parayı evvelce kabul edip 
bilâhara tenzil etmemek için bu maddeden evvel 
diğer maddeleri müzakere edelim, bilâhara bu 
maddeyi müzakere edelim. Yani bu maddeyi en 
sonraya bırakalım. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim birinci 
madjdede vermiş olduğumuz miktar 1338 Şubatı 
nihayetine kadar, üçüncü maddede gösterilen 
maaşat ve masarifatm karşılığıdır. Yani 1338 
senesi için verilecek maaşat başkadır, (1339) 
senesinden itibaren tatbik olunacak maddeler 
başkadır, 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Pekâlâ 
halloldu öylo ise... 

REİS — Birinci majlde hakkında söz isti-
yen var mııf (Hayır »adaları) Birinci maddeyi 
aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aynen 
kabul edilmiştir. 

~ MADDE 2. — 20 Kânunuevvel 1338 tarihli 
Kanunun ikinci maddesine levııkan Muvazenei 
Maliye Encümenince tesbit edilmiş ve edilecek 
kadrolar 1339 senesi Martından itibaren tatbik 
olunu?. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) •— Şimdi 
İsmet Bey buyurmuşlar ı ki; katlro tesbit edil
miştir. Daha 1339 senesine girmek için, yanı 
Şubatın bitmesi için dokuz gün kalmıştır. Daha 
tesbit edilecek kadro var mıdır ki, buraya «edi
lecek» tâbirini koymuşsunuz? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, Evkaf Ve
kâletinin İstanbul ve devairi Merkeziye kadro
larımdan gelecek vardır. Binaenaleyh, Evkaf 
Vekâletinin Merkez teşkilâtının ve vilâyat ida-
rei vakfiyesine aidolan teşkilâtı son istihlâs do
layısiyle yeniden tetkik ettik. Çünkü Evkaf Ve
kâleti istihlâstan evvel basit bir teşkilâtı Mer-

2.1339 C : 2 
keziyeye malik ve işliyemiyecek bir derecede 
idi, en büyük teşkilât İstanbul'da idi. Vilâyatı 
müstahlâsanm idarei vakfiyelerini tetkik et
miştik. Fakat bu istihlâs dolayısiyle vilâyatm 
mülhak bütçelerini tetkik ettikçe bunlar mül
hak bütçe olduğundan varidat ve masarifatmı 
da tetkik etmek lâzımgeldi. Biz, varidat ve ma-
sarifatı tetkik ettik. Fakat bilfiil müstahdem 
olan memurinin masraf miktarlarını evkaf cet
veline koymak lâzımgeldi, bu son tetkikatımız 
Şubatın ancak on beşine doğru hitam bulmuş
tur. Bittabi bunu Şubat nihayetine kadar teb
liğ etmek ancak mümkün olabileceğinden biz o 
teşkilâtı eski teşkilâta göre yaptık. Fakat, yeni 
yaptığımız tenkihat vardır. Çünkü, esbabı mıı-
cibemizde arz ettiğimiz gibi hududu milliyemiz 
haricinde kalmış idaratı vakfiye vardır. Teşki
lâtı hazıra bunlardan başka hududu milliyemiz 
dahilindeki idaratı vakfiyeye ait işlerle iştigal 
edeceğinden evvelki kadar vâsi değildir. Bu 
noktai nazardan İstanbul'da son tensik edilen 
teşkilâtı bozmaksızın o teşkilâtı iyice tetkik 
ederek telhis ettik. Olur ki, bu tertiple de bir 
hata olur ye o hata dolayısiyle vazaifi evkaf 
haleldar olur. Bundan dolayı bu hataları tashih 
etmek için Evkaf Vekâletinin bize 1339 sene
sinde bir teklifi veyahut esbabı mucibesi gele
bilir. Binaenaleyh, burada (edilecek) kaydına 
lüzum vardır. Çünkü, burada tatbiki esnasında 
ve noksanları ikmal hususunda - Sair bütçelere 
koyduğumuz gibi - burada da bu kayda lüzum 
vardır. Zira kadrolar burada tesbit edilir. Tat
bik zamanında belki ufacık bir hata ve noksan 
zuhur eder. Bunları tashih için bu ufacık salâ
hiyeti alıyoruz. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim, 
bu maddede 20 Kânunuevvel 1338 tarihli Kanu
nun ikinei maddesine tevfikan deniyor. Bu ka
nunun ikinci maddesi nedir"? Bu, bir, ikincisi; 
şimdiye kadar tesbit edilmiş ve edilecek kadro
lar hakkında Muvazenei Maliyeye Meclisin âde
ta salâhiyeti teşriiyesi verilmek isteniliyor. Bu, 
muvafık mıdır? Bunun hakkında biraz izahat 
veriniz. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu 20 Kâ-
I nunuevvel 1338 tarihli Kanunun ikinci madde-
i sinde İstanbul vilâyetinin kadrolarının tertibi 
; için devairi merkeziyei saire kadroları için ve-
; rilmiş olan salâhiyet bu madde ile encümene ve-
! itilmiştir. Merkez, mülhakat ve istanbul kadro-

— 397 — 
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larının yeniden tetkik ve tesbit salâhiyeti veril
miştir. Çünkü sene nihayet bulmak üzeredir. 
Binaenaleyh, bu maddeleri bir an evvel Heyeti 
Umuımiyeye arz etmek mümkün olamıyacaktır. 
Olamayınca bidematı umumiye, mufassal kad
rolar üzerine devam edecek ve israfatın 
önüne geçmek mümkün olamıyacaktır. Binaen
aleyh; Muvazenei Maliye Encümenine Merkez 
ve mülhakat kadrolarının da tesbit edilmesi 
salâhiyetini bu madde vermiştir. Bu madde o 
salâhiyeti ihtiva etmektedir. Fakat İstanbul 
kadroları 1339 dan itibaren tatbik edilecek 
bu kadrolarda ufak tefek 'hata olabilir. Bun
ların tashihi içindir. Eğer arzu etmezseniz 
(edilecek) kelimesini kaldırırsınız. Mesele bi
te?. 

REFİK B. (KonyaJ — Efendim sualim 
gerçi ikinci maddeye dairdir. Fakat heyeti 
umumiyesi ile alâkadardır. Muvazenei Maliye 
Encümenince tetkik edildi, edilecek ediliyor, 
diyor. Müsaadenizle bu edildi, edilecek, edi
liyor kelimelerinden bir şey anlamıyorum. Ri
ca ederim, kadrolar ne zaman Heyeti Umumi-
yeye gelecek? Birçok şeyler yapılıyor, hiç 
haberimiz olmuyor. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim İstanbul 
kadroları için bir defaya mahsus olmak üzere 
ve vaktin dar olması münasebetiyle bu salâ
hiyeti kabul etmiştiniz biz de bir defaya mah
sus olmak üzere yapıyoruz. 

REFİK B. (Konya) — Edilecek kelimesi 
ne oluyor. 

İSMET B. — İsterseniz kaldırabilirsiniz. 
Bu bir mesele değildir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Edilen 
tâbiri kabul edilecek olursa mesele hallolun-
m.u§ demektir. 

ŞER'İYE VE EVKAF VEKİLİ VEHBİ 
Ef. (Konya) —• Daha kadrolarda görülecek 
muamele var efendim. 

NBBİL Ef. (Karahisarı -Sahib) — İsmet 
Beyefendi bâzı arkadaşların nazarı dikkati
ni eelbediyordu. Rica ederim, bundan evvel 
dört milyon avans verdiniz. Bunda da bu ka
yıt var mı idi; yok mu idi ? Şimdi bu 20 Kânu
nuevvel 1338 tarihli Avans Kanununda sara
hat vardır. Evvelce tesbit edilmiş ve Heyeti 
Celilenize arz edilmiş kadrolar vardı. İstanbul 
için yapılacak kadrolarda encümene salâhiyet 
verilmiştir. 
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| İSMET B. (Çorum) — Ufak tefek nok

san hâsıl olursa onları ikmal için koyduk. Şim
di hiç eksiği yoktur. Fakat, belki tatbikatta 

I olacak noksanların ikmali için konmuştur. Eğer 
Heyeti Âliye kabul etmiyecek olursa kaldıra
bilirsiniz. Efendi Hazretleri ikmal edilmemiş 
telâkkisiyle söylüyorlar, tamamen ikmal edil
miştir. Evkaf kadrolarının hiçbir noksanı yok
tur. Ufak tefek noksan hâsıl olursa onları ik
mal edebilmek için koyduk. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendiler gerek 
İsmet Beyin ve gerek Vekil Efendinin izaha
tından anlaşılıyor ki, encümen, kadronun 
miktarı- hakikisini bilmiyor. Vekil Efendi 

I Hazretleri de henüz anlamıyor. Bir meçhuliyet 
içerisinde yalnız bir avans para kurtarılıyor. 
Malûmuâliniz kadroların miktarı nedir? Vi
lâyet haline konulan İstanbul Evkaf teşkilâtı 
burada kocaman Anadolu'nun evkafı îslâmi-
yesini idare eden teşkilâta muadildir. İhtimal 
kî. İstanbul'da bir tabur memur vardır. 

DURAK B. (Erzurum) — Yavaş yavaş bu
raları da tabur haline soktuk. 

SALİH Ef. (Devamla) — Bunun için ev
velemirde Müdürü Umumi Efendi burada ise 
kendisi, değil ise Vekil Efendi Hazretleri kad
roların şeklinden azıcık Meclisi haberdar et
sin. Ne kadar memur istihdam ediliyor ve ne
relerde f Encümenin bu bapta vereceği cevap da 
ııâbemehaldir. Encümenin buna cevap vermesi 
muvafık değildir. Bizim için senet ittihaz edi
lemez. Encümen de içimizden bir arkadaştır. 
Doğrudan doğruya Vekâlet buna cevap versin. 
Bunu teklif ediyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim! Istih-
lâstan evvel Evkaf Vekâleti için yaptığımız 
bütçeyi Heyeti Aliyenize arz ettiğim zaman 
bendeniz mazbata murarriri idim. Mufassal 
bir mazbata yazdım. Oraya ilâve ettim. O 
mazbatada Evkafın hikmeti vaz'mı ve sureti 
muhafazasını filân, sureti mahsusada arz et
tim. Orada teşkilâtın esasları muayyendir. 
Evkaf Vekâleti bir Nezaret, bir Müsteşarlık, 
Şûrayı Evkaf, bir Muhasebe Müdiriyeti, bir 
Akaaratı Hayriye Müdiriyeti, bir Memurin 
Müdiriyeti, bir Avamir Müdiriyeti, bir İstan -

J bul Müdiriyeti, bir de Üsküdar Müdiriyeti, 
Müze Müdiriyeti, Matbaa Müdiriyeti, İstanbul 

I vilâyeti ve Beyoğlu, Üsküdar 'memurlukların-



î •: 195 19. 
dan ibaret idi. Binaenaleyh teşkilât merhum 
Hayri Bey tarafından son derece tensik edil
miş bir teşkilât idi. Fakat bu teşkilâtın hu
dudu milliyerniz haricinde kalmış idaratı vak
fiyesi vardır. O idaratı vakfiyenin hariçte kal
mış olan kısmı idaratı Merkeziyeye geliyor
du. Bunlar kalkınca ufak tefek tenakuslar 
husule geldi. O tenakus dolayısiyle hu kadro
ları bozmaksızın biz telhisan müdiriyetlerin 
kadrolarını kısalttık ve tesbit ettik. Fakat 
tesbit ettiğimiz kadroları henüz Vekâlete tebliğ 
etmedik. Tebyiz edilmek üzeredir. Ondan dola
yıdır ki, «Marttan itibaren tatbik olunur.» diyo
ruz. Efendi Hazretleri cevap veremezler. Benden 
ne kadar izahat isterseniz müfredatı üzerinde 
cevap veririm.. Çünkü iki ay üzerinde çalıştım. 
Evkaf Müsteşarlığı bugün Müdiriyeti Umumiye-
ye kalbedilmiştir. Buradadır. Evkafın Muhase
be Kalemi vardır. Gayet basit teşkilâtla sicillâtı 
bir kaleme merbut idi. Muhasebeye merbut idi. 
Tahrirat ile Evrakı bir idi. Halbuki tevcihi cihat 
muamelâtını Şûrayı Evkaf yapıyordu. Bu tevci
hi cihat muamelesini idare etmek için Şûrayı Ev
kaf teşekkül etti. Bu, istanbul Evkafına aittir. 
istanbul Evkafının bu tevcihi cihat muamelesi 
Kuyudu Vakfiye Müdiriyetine, mebanii Hayriye 
Müdiriyetine ve saireye uğramak zaruretinde 
idi. Muamelâtı evvel iyeyi oralar ihzar ederdi. 
Şûrayı Evkaf, tevziatı, dereeatına göre yapardı. 
Çünkü tevcihi cihatta derecat vardır. Okuyanla
rın, görenlerin malûmudur. Orada Mebanii Hay
riye Müdiriyeti bilûmum mebanii hayriye ve mü-
essesatı vakfiye ki; ne kadar cami, medrese ve 
saire varsa bunların yüzde 95 i İstanbul'a aittir. 
Bu müdiriyet, bütün mebanii hayriyenin tafsilâ
tı kâfiyesi ile esas defterlerini tutar. Bütün me
banii hayriyedeki demirbaş eşyayı, teberruatı 
tesbit eder, bütün mebanii hayriyeye aidolan ha
demenin vazaifini teftiş eder. Bundan dolayı bu 
müdüriyetin vazifesinin yüzde doksan beşi istan
bul'a aittir. Bu Müdiriyet Vekâlete merbuttur. 
Fakat istanbul'da kalıyor. Imarat ve Akaaratı 
Vakfiye Müdiriyeti, evkafın istiğlâli mevkuf ak-
samındadır. Binaenaleyh bunun miktarı çoktur 
ve mühimdir. Biliyorsunuz ki, Akaaratı Vakfiye 
Müdiriyeti de birçok defterler tutar ve bunların 
mahlûlâtmı takibeder. Her sene icar, isticar 
muamelâtını yapar. En çok varidatı bu müdiriyet 
vücuda getirir. IısıtanbuFda bunun varidatı 250 
bin liradan fazladır. Akaaratı vakfiyenin taşraya 

2.1339 C : 2 
| aidolan vazifesi azdır. Akaaratı Vakfiye idare

sinin vazifesi, icarei vahidenin tahsilinden iba
rettir. Halbuki akaaratı vakfiyenin tamamen is
tanbul'da olması ve akaaratın da mezkûr Müdi-
riyete mevdu bulunması itibariyle o müdiriyetin 
orada kalması lâzımdır. Orman ve arazii vakfiye
nin her sene icarlarını ve muamelâtı sairelerini 
yapmak için orada kalacaktır. Matbaası orada
dır. Matbaasını buraya getirmek kâr değil, zarar 
verir. Halbuki Evkaf matbaası orada kâr temin 
etmektedir. 

inşaat ve Tamirat Müdüriyeti - bilirsiniz ki -
istanbul, mebaninin en âli kısımlarını ihtiva et
mektedir. Bunu düşündüğümüz zaman, istanbul'
daki mebaii hayriyenin azameti, kıymeti hatıra 
gelir. Bundan dolayıdır ki, inşaat ve Tamirat Mü-
dürüyeti istanbul'da ifayı vazife edecektir. Çün
kü tamirat için vereceğimiz paranın üçte ikisi, 
istanbul cevamiinin, mesacidinin, imaratınm ve 
sairesinin tamirine sarf edilecektir. Daha bir
çok mebani tamirat vazifesi vardır ki, ifa edile
cektir. Bu inşaat ve Tamirat Müdüriyetinin bir 
muavini ile bir mimarı buraya gelecektir. Bütün 

dâvalar istanbul'dadır ve Hukuk Müşaviri is
tanbul'da takibat yapacaktır. Yalnız burada bir 
muavin, bir de dâvavekili bulunacaktır. Müdüri
yet istanbul'da kalacaktır, dâvaları takibedecek-
tir. İstanbul vilâyeti teşkilâtına hiç, dokunulma
mıştır. istanbul vilâyetinin Evkaf idaresi sair vi
lâyetler gibidir. Bütün dâvalar istanbul'dadır. 
Orada yirmi bin dosya vardır. Yalnız müze, mat
baa oraya raptedilmiştir. Vilâyet Evkafının va
zifesi biraz fazladır. Biz, yine teşkilâtı tezyidet-
medik, tenkis ettik. Sonra kadroların tesbitine 
esas olarak, maaşın tesbitine esas olarak diğer 
vilâyetlerde kabul ettiğimiz sınıfları aynen kabul 
ettik. Ketebe sınıfını aynen kabul ettik. Kâtip
ler 800 den 1 200 e kadar, başkâtipler 1 500 
kuruştan tertibedilmiştir. Bütün devairi merke
ziye ve sairede öyle yapılmıştır. Fazlalık olan
ları tenkis edilmiştir. Mümeyyizler üç sınıftır. 
On beş liradan yirmi beş liraya kadar maaşları 
vardır. Binaenaleyh biz de bunları aynı sınıfa 
ithal ettik. Bunlar, ne miktar maaş alıyorsa on
ları da aynı miktarda kabul ettik, tenkis etme
dik. Fakat fazlaları varsa tenkis ettik ve bu su
retle devairi merkeziyenin maaş tertipleri ile taş
ranın maaş tertiplerini karşılaştırdık. Kadroyu 

i bu suretle tanzim ettik, öyle zannediyoruz ki 
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Evkaf Vekâletinin devairi merkeziyesini işliyebi- : 
lecek bir hale getirdiğimiz gibi istanbul'da ka- j 
lacak müdiriyetin de vazifesini tâyin ve tavzih j 
ettik. Katiyen istikametlerini değiştirmediği
miz gibi birçok tasarrufat yaptık. Hattâ inşa-
ata (170) bin lira ilâve ettik. Gelecek sene in
şaat masrafını (500) bin liraya iblâğ edeceğiz. 
Bunun meşrutunlehi, hayratı şerife vazaifi ve 
muhassasatı onların mefruşatı mûtadesidir. Bi
naenaleyh, evkaf varidatı alındığı zaman, onla,-
rm sarf edileceği yer orasıdır. Onun için mü
him zamaim yaptık. Çünkü inşaat, onun meş-
rutunlehidir. Sair fasıllar masarifi idare, maa-
şat ve sairedir. Evkafın meşrurunlehi olan, 
umdesi olan fasıllara gelecek sene dahi bu kad
ro tatbik edilecek olursa hâsıl olacak bütün 
varidat, cevamiin, mesacidin inşaatına ve hade
melerin masarifine ve sairesine sarf edilecektir. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Yalnız 
Istanbul'unkine mil? 

ÎSMET B. (Devamla) — Her yere, ıımumen... 
REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendim, 

bendeniz demin Mazbata Muharriri Beye sor
duğum zaman 2 Kânunuevvel tarihli Kanunla 
verdiğiniz salâhiyet 1338 senesine aittir. Eksik 
yoktur, kadrolar tesbit edilmiştir, dediler. Fa
kat ufak tefek kusurlar çıkacağı ihtimaline bi
naen (edilecek) tâbirini koyarsak 1339 sene
sinde bile, salâhiyetleri mahdudolduğu zaman
lardan gayri zamanlarda kadro tesbit etmek ve 
1339 senesi zarfında da tertibettikleri kadro 
mucibince hareket etmek gibi aksi bir vaziyet 
hâsıl olacaktır. Ondan dolayı mavuzıalehine 
mahsus olmak üzere (edilecek) kelimesinin kal
dırılmasını teklif ediyorum. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Arkadaşlar, İsmet 
Beyeefndinin beyanatından anlaşılıyor ki, tes
bit edilmiş bir kadro vardır. Fakat kadroda 
bir tenkisat yok. Yani o müdiriyetler, o devair 
ve saire, o âlâyı vâlâ yine mevcuttur. Hepini
zin vicdanınıza havaleten bir şey arz edeceğim. 

YUSUF # Y A B. '(Bitlis) — Eski tas, eski 
hamam. • 

SALİH Ef. (Erzurum) —- Evet eski tas, eski 
hamam.. Yalnız İsmet Beyefendi hakikaten na
zik bir arkadaşımızdır. Meseleyi kamilen boğup 
kapamak istiyor. Teşkilâtın yerli yerinde oldu
ğu itirafatiyle sabittir. Ve vicdanınıza havale 
ediyorum. Hani romanlardan Paris Batakhane
leri, diye bir şey vardır. Bizde de Paris Batak- I 
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haneleri denilince hatıra İstanbul Evkaf Neza
reti gelir.. Selâm verdiniz mi rüşvet değil diye 
almazlar. 

FEYYAZ ÂLİ B. (Yozgad) — Merhum 
Hayri Bey zamanından evveldi. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Ben Allah'tan 
korkarım. Yalnız esbabı mucibesindeki bir şeyi 
arz edeyim. Bütün varidat 1 234 000 lira, ma
sarif 1 351 000 lira.. Bunu kabul ediniz ki bu 
Evkaf İdaresi bir darülâkilindir, bir me 'keldir. 
Bir kısım halk dolmuşlar, şunun bunun evkafı 
tslâmiyesine el uzatmışlar. Evet bunun lüzumu
na kaaniiım. -Fakat ımevkufünlehleri meydan
da kalmamış, birtakım evkafı Islâmiyenin hüs-
nümuhafazası hukuku umumiyeye taallûk eder. 
Onları muhafaza edecek teşkilât var. Fakat 
efendiler; eski tas, eski hamam şeklinde kalırsa 
bin senede bile imar edilemez. 

BİR MEBUS — Ne demek istiyorsunuz? 
SALİH Ef. (Erzurum) — Şunu arz etmek 

istiyorum ki, kendilerinin müstemlekeleri gibi 
yiyorlar. Beyefendiler! Abdülhamid Hânın bi
dayeti saltanatından hali' edilinceye kadar eğer 
bu varidatı evkaf ıslah edilseydi, bunun varidatı 
me'kel yapılmıyarak bir bankaya tevdi olunsay-
dı bugün şüphe yok ki memleketi kurtaracak bir 
milyon altın liralık bir banka vücuda gelirdi. 
Bunu inkâr etmek kabil değildir. Refik Bey
efendinin dediği gibi sarf, ediyorlar, ama mavu-
zıaleyhine sarf etmiyorlar. Cami yine haraptır. 

REFİK B. (Konya) — Hattâ ve hattâ maal
esef cevamii şerife toz içerisinde kalmıştır. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Evet, beyim, hepi
miz biliyoruz. Pek doğrudur. Evkafı Islâmiye 
şunun bunun elinde olduğu halde bilâlüzum şu
nun bunun vakıflarını aldılar, me'kel yaptılar. 
Çok rica ederim aidolduğu vekâlet bu kadronun -
eşkâlinden bizi haberdar etsin. Eşkâlinden ha
berdar olalım. 

.YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Eşkâli haber 
verildi. 

SALİH Ef. (Erzurum) —- İsmet Beyin sözü 
bizim için bir senet olamaz. O muhterem arka
daşımız encümen namına söylüyor. 

Sonra ikinci maddede bir şey vardır ki : En
cümende tesbit edilmiş olan (edilecek) kaydına 
Refik Şevket Beyefendi itiraz ettiler. Ancak bir 
işey daha vardır. Meclisi Âlinin «salâhiyetine teca
vüz etmemek için Meclisi Âlinin emriyle veya mu
vafakatiyle sarfı lâzımgelir. 
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ÎSMET B. (Çorum) — Kanun var ya... 
SALİH Ef. (Erzurum) — Hangi kanun? 
İSMET B. (Çorum) — 20 Kânunuevvel ta

rihli Kanun.. Bu kanun encümene kadroları tes-
bit salâhiyetini vermiştir. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Doğru Beyefendi, 
fakat her maddede bunu tasrih etmek lâzımdır. 
Çünkü Meclisi Âlinin salâhiyetini yalnız encü
men istimal etmesin. Bunu tasrih etmekle bera
ber rica ederim kadronun eşkâlinden bizi ha
berdar etsin. İstanbul Evkaf Dairesinden kaç 
efendi dışarı çıkarılmış?.. Bunu anlıyalım ve 
illâ ben Allah'tan korkarım, buna vereceğim 
bir kırmızı kâğıttır. 

BEİS — Bu madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı efendim? (Hayır sadaları) 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Söz söy-
liyenlerin sözlerinden bir netice çıkmadı ki.... 

REİS —- Efendim başka söz istiyen yok.. O 
halde bir takrir var, okutacağım : 

Riyaseti Celileye 
Kadroların Muvazenei Maliye Encümenince 

tetkik ve tanzimi salâhiyeti ancak 1338 senesi
ne aidolduğu için ikinci maddede muharrer 
(edilecek) kaydının tayyını teklif ederim. 

Saruhan 
Refik Şevket 

REİS — İsmet Bey encümen namına bunun 
kabul edileceğini söylüyorlar. (Reye sesleri) 

İSMET B. (Çorum) — Paşa Hazretleri! Bir 
noktanın tavazzuhu için iki kelime söyliyeyim, 
müsaade ederseniz... Efendim burada edilecek 
kelimesi kalkabilir. Encümen 1338 senesine mah
sus olmak ve bir defaya maksur bulunmak üze
re Heyeti Celilenizin yapmış olduğu kanunun 
yerdiği salâhiyetle kadroları tesbit etmiştir. Bu, 
kadroların Meclisi Âliye gelmiyeceği mânası
nı tazammun etmez. Çünkü kadroların tesbitine 
1339 bütçesi esas olmuştur. Binaenaleyh her 
halde Heyeti Aliyenize gelecektir. İstediğiniz 
gibi tasarruf edeceksiniz. 

Sonra Salih Efendinin bir sözü vardır: Ev
kafın varidatiyle masarifatı tekabül etmiştir. 
Efendim, Evkafın varidatı bir milyon değil, 
be§ milyon, altı milyon, on milyon dahi olsa 
masarifatı da on milyon olacaktır. Çünkü evka
fın varidatını, evkafın meşrutunlehine müteza-
yiden sarf etmek mecburiyetindeyiz ve böyle 
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sarf etmekteyiz. Katiyen evkafta bir tasarruf 
veya »devir mülâhaza olunamaz. 

REİS — Efendim, ikinci maddedeki (edile
cek) kelimesinin tayyını kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir efendim. 
(Gürültüler, ekseriyet yok sesleri) Bir daha 
reyi âlinize koyuyorum. Buradan (edilecek) ke
limesinin tayyını kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. Şimdi efendim 
(edilecek) kelimesi çıktıktan sonra maddenin 
aldığı şekli okuyoruz: 

MADDE 2. — 20 Kânunuevvel 1338 tarihli 
Kanunun ikinci maddesine tevfikan Muvazenei 
Maliye Encümenince tesbit edilen kadrolar 1339 
senesi Martından itibaren tatbik olunur. 

REİS — Efendim, ikinci maddeyi okunduğu 
gibi kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edildi. 

MADDE 3. — İstanbul ve mülhakat devairi 
vakfiyesinde bilfiil istihdam edilen memurin ma
aşı ve devarhl masarifi ile bilûmum müessesatı-
vakfiye ve cevami ve ımedarisin maaşatı ve ma
sarifi Kânunusani ve Şubat aylarında işbu 
avanstan tam olarak ita olunur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bir sual 
soracağım. Bundan evvel aldığınız Avans Ka
nunu mucibince tam olarak verilmiyor muydu 
ki şimdi tam olarak deniyor? 

İSMET B. Çorum) —• Efendim, Avans Ka
nununda Teşrinisani, Kânunuevvel için tam 
olarak demiştik. Yani nakıs verdiğimiz için bu 
iki ayı tamam verin demiştik. Kânunusani, Şu
batta tam verilmek lüzumu vardır ki onun için 
diyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Kadro
ların tesbitine salâhiyettar olduktan ve tam ola
rak maddedeki miktara ilâve ettikten sonra 
verilir demek zait bir şey olur. 

İSMET B. (Çorum) — Arz edeyim efendim. 
Biz tenzilât ve tenkihatı havi olmak üzere yap
tığımız kadroları ikinci madde mucibince Mart
tan itibaren tatbik ediyoruz. Halbuki Evkaf 
Vekâleti devairi merkeziyesmden bir kısmını 
- ki katiyen ilgası mümkün değildir - ipka et
miş ve ifayı vazife ettirmiştir. Yalnız orada 
Muhasebe ve saire kısmını kaldırmış, burada 
mevcudolan kısmını kaldırmış, olmıyanları ipka 
etmiştir. Binaenaleyh İstanbul vilâyeti bizim 
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tetkik ve tesbit ettiğimiz kadrodaki şekle kadar 
olduğu gibi istihdam edilmiştir. Sair müdiri-
yetlerde olduğu gibi istihdam edilmiştir. Bun
dan dolayı biz orada istihdam edilen memurinin 
zemaim ve tenzilâtını bittabi 1339 Martından 
itibaren nazarı dikkate alacağımız için olduğu 
gibi maaş ve masarifin kabulü zaruridir, işte 
bu zaruret dolayısiyle bu maddede tasrih edi
yoruz. Bizim tesbit ettiğimiz kadro ile vekâle-. 
tin tatbik ettiği kadro arasında fark vardır. O 
fark da zamanı tatbikten itibar edilmektedir. 
Çünkü zamanı tatbika kadar ona tam verilir de
mek lâzımgelir. İstanbul vilâyeti için de aynı 
esas varittir. '* 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü 
maddeyi reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İstanbul'da Hukuk Müşavi
rinin Riyaseti altında akaaratı vakfiye, mebanii 
hayriye, kuyudu vakfiye ve İnşaat ve Tamirat 
müdürlerinden mürekkep bir Encümeni İdare 
teşkil olunmuştur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında söz is
tiyen var mı? 

NEBİZADE HAMDİ <B. (Trabzon) — Paşa 
Hazretleri, bu dördüncü maddeyle beşinci mad
denin bu kanunla alâkası yoktur. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim evkafın de-
vairi merkeziye teşkilâtından demin de arz et
tiğim gibi dört beş müdiriyetin vazifesi, yüzde 
doksan İstanbul'un vazifesine aidolduğu için 
orada ifayı vazife ettirmek zaruretinde bulu
nuyoruz. Binaenaleyh; bunlar vekâlete merbut 
devaîri merkeziye meyanmdadır. Fakat vazife
leri yüzde doksan dokuz oradadır. Meselâ, Aka
aratı "Vakfiye Müdiriyeti oradan katiyen infi-
kâk edemez, Mebanii Hayriye Müdiriyeti kati
yen infikâk edemez. Çünkü, evkafın mebanii 
hayriyesinin yüzde doksanı oradadır. Hukuk 
Müşavirliği kısmen buraya gelmiştir, kısmen 
oradadır. İnşaat ve Tamirat Müdiriyeti kısmen 
buraya gelmiş ve kısmen orada ipka edilmiştir. 
Eğer biz bunları orada kalacak müdiriyetlere 
rapdedecek olursak o vakit İdarei hususiyei vi-
lâyat Kanunu mucibince İstanbul Meclisi İda
resi emrine vermiş olacağız. O zaman inşaat ve 
tamirata aidolan mubayaat icar ve isticar ve 
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mahlûlâtın tefvizine ve saireye aidolan bilûmum 
mukarrerat ve muamelâtı Meclisi idarei vilâ
yetin tetkik ve intacetmesi lâzımdır. Eğer bunu 
İstanbul vilâyetine rapdedecek olursak bu mu
azzam esasatı bozmuş oluyoruz. Aynı zamanda 
derhal Evkafın muamelât ve vazaifini felce uğ
ratıyoruz. Bundan dolayı bu müdiriyetlerin va
zifesine alâkası olan bu gibi vazaifi kendilerin-

• den mürekkep bir heyeti idareye tevdi ediyo-
. ruz. Şûrayı Evkafın bu maddelerde zikredilen 
i vazaifi idariyesinden bir kısmını onlara vermek 
' suretiyle İstanbul Meclisi İdaresinden kurtarı-
! yorıız ve kendilerinin daima muamelâtı süratle 
j mtacedebilmeleri cihetini iltizam ediyoruz. 
| ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hiç de doğru değil. 
| MUSTAFA NECATİ B. (Saruhan) — Nere

ye vermeli? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — İstanbul'a. 

İSMET B. (Çorum) — Evkafın mahlûlât 
tefvizi, mubayaat ve inşaata aidolan ihale ve 

i icarat muamelesi ve akaaratı vakfiyenin müza
yedesi Vekâlete aittir. Bunlar esasen Şûrayı 
Evkafın vazaifindendir". Şûrayı Evkafa bu gibi 
muamele göndermeleri lâzımgelirse meselâ; on 
bin liralık bir icar muamelesinde birkaç bin 
lirası zıyaa uğruyor, teahlıürata uğruyor. Eğer 
bu vazaifi İstanbul Meclisi İdaresine verecek 
olursak - ki İdarei umumiyei vilâyat Kanunu 
mucibince Meclisi İdareye vermek lâzımdır -
düşününüz, mahlûlât tefvizi, yirmi bin dosyayı 
mâlik olan mahlûlâtın tefvizi ve akaaratı vak
fiyenin ve bütün mebanii hayriyenin tamirat ve 
inşaatı külliyesini Meclisi İdareye verirsek bu iş. 
başa çıkar mı? Çıkmaz mı? Başa çıkmadığından 
dolayı Şûrayı Evkaf bu vazaifi ifa ediyor. Şûrayı 
Evkafın sair hususata aidolan vazaifi kendilerin
de kalıyor. Yalnız İstanbul'da bu müdiriyetlere 
ait vazaifi görmek üzere bir Encümeni İdare teş
kil ediyoruz. Hukuk Müşavirinin fahrî olarak ri
yaseti altında Şûrayı Evkafın idari bir kısım va
zifesini bunlara veriyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Katiyen muvafık değil. 
İstanbul başka, Anadolu başka. 

YUSUF ZİYA B. (Bitlis) — Teşkil edilmek 
istenilen encümen bir gûna ınaaş ve masarifi is
tilzam ediyor mu? 

İSMET B. (Çorum) — Hayır efendim. Arz 
edeyim; Evkafın bir Encümeni Mahsusu ve bir 
'Enolimeni Müdiranı «Vardır. Bunlar teşkilâtta 
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fahrîdir. Encümeni Mahsus azil, nasp ve saireyi 
yapar. Encümeni Müdiran da mesaili idariyenin 
memurin ve sairenin mesailerini tetkik eder. Bi
naenaleyh biz Şûrayı Evkafın hakkı kazasını de
ğil, burada tadadettiğimiz idarî vazaif inden bir 
kısmını bu encümene veriyoruz. Yani mahlûlâtın 
tetkiki, ihale muamelesinin tetkiki, icar ve isticar 
muamelâtının tefvizi gibi; bunları yalnız müdü
riyetlerden müteşekkil bir encümene veriyoruz. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Demek Şû
rayı Evkaf iki oluyor. Birisi İstanbul'da, diğe
ri Anadolu'da oluyor. Meselâ Anadolu Kazasker
liği, Rumeli Kazaskerliği gibi ikilik oluyor. Bir 
Idarei Merkeziyenin Şûrayı Evkafı oluyor. Bir 
de İstanbul'un. 

İSMET 3 . (Çorum) — Şûrayı Evkaf burada
dır. Şûrayı Evkafın bir aynı Şûrayı Evkaf orada 
teşkil etmiyoruz. Hukuk Müşavirliği, Akaaratı 
vakfiye Müdiriyeti, Mebanii Hayriye, Kuyudu 
Vakfiye ve İnşaat ve Tamirat müdiriyetinden 

: ibaret bir Encümeni İdare teşkil ediyoruz. But En
cümeni İdareye maddede tadadettiğimiz vazaif i 
idariyeyi veriyoruz. Masalihi evkafın, menafii ev
kafın teahhura uğramaması için bunu yapıyoruz. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Zatıâli-
niz İstanbul Vakfının zenginliğinden ve hattâ 
Türkiye'deki evkafın takriben üçte ikisini havi 
olduğundan bahsettiniz. Ve 'böyle olduğu için 
İstanbul vazıyetinde hususiyet olduğunu söy
lüyorsunuz. Bendenizin kendi kanaatimce İs
tanbul'un Evkafı zengin 'olmakla 'beraber bü
tün Türkiye'deki evkafın üçte ikisi olmadığı
na kaaniim. Mamafilh bu müdiriyetler orada 
teşekkül ederse meselâ; Anadolu Maki akaaratı 
vakfiye meselesi, ımebanii ıhayriye meselesi, 
kuyudu vakfiye ve inşaat ve sair meseleleri ne 
olacaktır! 

İSMET B. (Çorum) — Şimdi efendim; 
Akaaratı Vakfiye Müdiriyetinin vazifesinin yüz
de doksanı İstanbul'da demiştim, taşradaki, 
evkaf memurlarının iki vazifesi vardır. Biri
si icaratı vâhideyi tahsil etmek, diğeri mah-
Jûlâtı talhafekuk ettirip, tefviz etmektir. Bi
naenaleyh taşradaki akaaratı vakfiye, yani ica
ratı vahide en zengin evkaf idaresinde on bin 
lirayı geçmez. (Bu, zaten Evkaf 'Nizamnamesi 
mucibince Evkaf müdiriyetlerine ve Evkaf me- • 
murlanna aittir. j 

Bu Evkaf müdür ve memurları icarei vahi
de müzayede muamelesini yapar. İntacını mcc-
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lisi idareler yapar. Yani vilâyat teşkilâtında 
icarei vâkide tamamen Evkaf idarelerine ait
tir. Evkaf müdürleri yapar. (Mebanii bayri-
yeye gelince : Biliyorsunuz tstanlbul mebanii 
hayriyesinin kıymet ve ehemmiyeti azîmesi, 
Anadolu mebanii hayriyesinin ehemmiyetinden 
kat kat fazladır. Bundan dolayı bu mebanii 
Ihayriyenin imar ve ihyası ve 'onların her sene 
inşaat ve tamiratı, Mefbanii Hayriye Müdiriye-
tiyle İnşaat ve Tamirat Müdiriyetine aittir. 
İstanbul'da iki, üç yüz bin liralık inşaat ya
pılır, Anadolu'da yüz, yüz elli 'bin liralık in
şaat yapılır. Encümen Anadolu için dahi maııa-
tikı fenniyei ım'imariye kabul etmiştir. Yani 
mıntaka mimarları teşkilâtını kabul etmiştir. 
Çünkü'bu idare Anadolu'da Evkaf memurları 
idaresi değildir. Doğrudan doğruya Mimarlar 
İdaresidir. Yani evkafı Anadolu'da idare edebil
mek için Evkaf müdürlerinin mimar olması kanaa
tindeyim. Bundan dolayı Anadolu idaratı vakfiye
sinin küsnüidaresi için ve vazifesi olan imar ve 
ihya ve tamirat vazaifini yapabilmek için He
yeti Fenniye teşkilâtı yaparak her mmtakaya 
birer mimar esasını kafbul ettik. Bundan do-
lavı Anadolu mebanii havrive idaresi doğrudan 
do&ruya İstanbul mebanii havrivwi inşaat ve 
tamiratı bittabi İnşaat ve Tamirat Heyeti Fen-
niyesi tarafından yapılacaktır. Çünkü İKtaıı-
'bul'dtfki mebanii hayriyenin kıymeti mimariye 
ve atîkasmı muhafaza edebilmek için yüksek he
yeti fenniyenin vücuduna îhtiyaç vardır ve ha
kikaten İstanbul Hayri Bey Merhum zamanın
dan beri iyi ıbir Heyeti Fenniye sahiptir. Kc-
maleddin Bey gifbi Türk mimarlığının en yüksek 
bir siması dahllbuımn başında bulunuyor. Şim
di M'escidilâksa'iMn tamiri için Kudüs'te bulu
nuyor, gelecektir. Geldiği zaman onun şahsı
na verilmek üzere evvelden (beri verilmekte olan 
altı bin kuruş maaşı daöıi ipka ettik. Yalnız 
İstanbul vilâyetinin ieare ve înukataa olarak 
tahsil ve cifoayet ettiği meblâğ iki yüz bin lira
yı geçiyor, tstanlbul vilâyetinin '-haricinde di
ğer vilâyetlerde bu kadar varidat yoktur. Za
ten ieare muamelâtı Anadolu'da pek enderdir. 
Sonra. İstanbul Evkaf müdiriyeti ieare ve rau-
kataatı tablkik ve tahsil ettiği gibi İstanbul me
banii 'hayriyesinin, eevami ve mesacidin imala
tını ve kademesinin maaşatmı tahkik ederek te
diye eder. Kendisi tahsisat açığını doğrudan 
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doğruya Evkaf Veznei Umumiyesinden alır ve 
tevziatını yapar. Yani İstanbul vilâyetinin va
zifesi çok ağır olduğu için ve akaaratı vakfi
yenin icarı gibi gayet mühim ve aynı zamanda 
orman ve arazii vakfiye gibi bütün teşkilâtı dahi 
idare eden bu müdiriyet olduğundan İstanbul 
vilâyetine raptetmemeyi vakfın menafii, masa-
lihi namına lüzumlu gördük, öyle olmakla be
raber bu teşkilât aynı zamanda vekâlete mer
buttur. Vekâlet isterse o teşkilâtı buraya ge
tirebilir, isterse orada bırakır. Fakat bu teş
kilât doğrudan doğruya merkezin teşkilâtıdır. 
Vazifesini orada görüyor ve 'bugün vazifesini 
orada ifa ettirmek zarureti vardır. İsterse Ev
kaf Vekâleti o teşkilâtı buraya getirebilir. Fa
kat buraya gelirse hiçTbir şey yapamaz. Orada
ki evkaf mebanisi mahvolur'. 

MUSTAFA S^BRÎ Ef. (Siird) — Efen
dim, bu idarei evkaf vâkıflara nazaran ise 
S" İtan Selim'in Edirne'de vakfı vardır, Ana
dolu'da da vakfı vardır. Bunun idaresini Istan-
Tml İdarei Merkezivesi imi va/nacak, yoksa Ana
dolu mu yanacak? Bu ikilik içersinde bu keş
mekeşten 'hiçbir idare çıkamaz. 

İSMET B. (Devamla) — Efendim bu su
aller vâridolmıyan suallerdir. Edirne'de Ev
kaf Müdüriyeti teşkilâtı vardır. Bütün yilâyet-
lerdeki Evkaf Müdiriyeti teşkilâtına faiktir. 
Orada mebanii hayriyenin icarei vâhidenin ve 
icareteynin tahsil ve tahkikini ve hademenin 
maaşını temin edecek teşkilâta maliktir ve ifayı 
vazife ediyor. 

CAVİD B. (Kars) — Efendim Mazbata 
Muharriri Bey buyurdular ki: Vekâlet arzu e-
derse bu müdüriyetleri buraya getirir, isterse 
orada bırakır, arzu ederse orada çalıştırır. Mec
listen böyle bir kanun çıktıktan sonra Vekâlet 
onları buraya getiremez. Bir şey tesbit edildi
ği zaman mer'i olan odur. 

İSMET B. (Devamla) — Efendim müsa
ade buyurun. Vekâlet yeni bir teşkilât yapmı
yor; mevcudolan bir teşkilât doğrudan doğru
ya orada kalıyor. Bir kısım da burada ifayı va
zife ediyor. (İkilik sesleri) 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Adam 
kayırmak için teşkilât. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Onla
ra mukabil burada bir teşkilât yok mudur? An
kara'nın Konya'nın, Erzurum'un mebanii hay-
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riyesi tamirat ve inşaatı olursa muamele Is-

; tanbul'a mı gidecek 
| İSMET B. (Devamla) — Efendim Mebanii 
• Hayriye Müdiriyetinin vazifesini anlattım. 
! Bilûmum mebanii hayriyenin tafisilâtı kâfiye-
\ siyle esas defterini yapmak, teberruat defterini 
; yazmak ve bunların tamirat ve sairesine ait 
I muamelâtı iptidaiyeyi tetkik etmek, bilûmum 
| İstanbul'da bulunan hademei Evkaf ve sair 
i ashabı vazaifi teftiş etmektir. Şimdi mebanii 

hayriyenin yüzde sekseni İstanbul'da yüzde yir
misi Anadolu'da dır. 

Halbuki Anadoluda'ki vazife İstanbul'daki 
defterleri cölbedip defatiri esasiyesine geçirmek
ten ibarettir. Bu müld'iriyet 1338 senesinde te-

| şekkül etmiştir ve Anadolu mebanii hayriyesine 
aidolan krokileri, mebaninin kıymeti mimari
sini ve sairesini birtakım evsaf ve şeraiti tet
kik ve tesbit etmiştir. Evkaf Müdüriyeti tes
bit ettiğinden dolayı Mebanii Hayriye Müdiri
yetinin bu taşkilâtmda tenkihat yaptık, ve bu 
Mebanii Hayriye Müdüriyeti bugün bilûmum 
mebanii hayriyenin defterlerini tutmuştur. 

I - RASİH Ef. (Antalya) — Şu halde İstan
bul Mebanii Hayriye Müdüriyeti diyelim. 

İSMET B. (Devamla) — Efendim mesele 
İstanbul mebanii hayriyesinden maksat Merkez 
Mebanii Hayriye, teşkilâtının bilûmum meba
nii hayriyeye ait vazaifi ifa ve defatiri tutmak
tır. Binaenaleyh Evkaf Vekâleti oradan def
terleri istiyebilir. Malûmat da istiyebilir. Ka
yıtları çıkarır, elindedir. Doğrudan doğruya 
muhabere eder. (Müzakere kâfi sesleri) 

SALİH Ef. (Erzurum) — Yalnız arkadaş
lar; bu müzakereyi kâfi görmek biraz lüzumsuz 
olacak. Malûmuâlileri kanunu hususi yapılamaz 
Âdeta bu avans teklifi keşkülüfukaraya ben
zedi. Bunun içerisinde envai şeyler vardır. 

REFİK B. (Konya) — Yeni usuldür. 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Zaten bu yeni usul, 

yutturmak usulü. 
SALİH Ef. (Erzurum) — Eğer tevsii me-

zuniyet usulünde bir kanun yaparsak Refik Şev-
! ket Bey biraderimizin dediği gibi Erzurum'da

ki evkaf için de bir şey yapalım. Bırakal:m ken
dileri istediği gibi yapsınlar. Herkes müsta-
killen yapsın, bildiğini yapsın. Eğer mesele 
bu değil de para ve maaş işi ise dördüncü ve 

I beşinci maddelerin bu avans işi ile ne alâkası 
I vardır? 
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Avansa ait hususatı havi iki madde var, onu 

kabul edelim. Diğer maddelere gelince; bu ka
tiyen yutturma meselesi oluyor ve İstanbul'a 
bir istiklâli tam veriliyor. Bunun için Avans 
Kanununa taallûk eden iki maddenin kabuliyle 
diğerlerinin tayyını değil, fakat zamanı geldiği 
zaman müzakere edilmek üzere şimdilik tehiri
ni teklif ediyorum. • 

ŞER'İYE VE EVKAF VEKİLİ VEHBİ 
Ef. (Konya) — Efendiler arkadaşlardan bâzı
ları bu, yutturma usulüdür, yahut bilmem ne 
usulüdür, İstanbul'da müstakil bir idare teş
kil etmektir, diyorlar. Hayır efendiler. Ne yuttur
mak, ne İstanbul'da bir idarei müstakille teş
kil etmek ve ne yeniden bir şey ilâve eylemek 
var. Bakın efendiler mesele nasıldır: 

'İstanbul denince ve Hükümeti Merkeziye sa
kıt olunca, yani bütün şeylerden tecerrüdettik-
ten sonra, yani Islâmbol'da o mebanii bahriye, 
o cevamii cesime hepsi yıkıldı, muattal oldu mu 
Hepiniz gözünüzle gördünüz! 

Islâmbol denince Islâmbol'un mebanii vakfi
yesi, akaaratı ve sairesini göz önüne getirin, 
bunların ayrı ayrı her birinin vekâletle bir işi 
var. Bunların her birerleri vekâletle muhabere 
edecek olursa aylar geçecek, günler geçecek, ma-
salih muattal kalacak. Şimdi efendiler : Esasen 
encümenle bu maddeden dolayı beynimizde ihti
lâf var. Ben diyorum ki; efendiler iki âza ve bir 
reisten ibaret olarak, 4 000 kuruş reis, üçer bin 
kuruş iki âza - ki üç kişiden mürekkep - bir en
cümen teşkil edelim. Orada Evkafın hastaneleri 
var, mühim, mühim teşkilâtlar var. Bu teşkilât
tan lâzımgelen şeyleri bu encümen takibetsin. 
Hulâsasını Vekâlete bildirsin. Bunlar muvazzaf 
üç kişi olsun diyorum. Bu, maslahaten lâzımdır, 
vaciptir. Fakat Vekâlete merbuttur, müstakil 
değildir, şimdi Muvazene Encümeni iktisada ri
ayet etti, dedi ki, burada görülecek işler, o, de-
vair müdiranmın idaresi altında olan işlerdir. 
Her müdür kendi dairesi altında olan işi çıkar
maya ve gördürmeye elbette mecburdur. Binaen
aleyh bunlardan teşekkül etsin. Iktisadedelim 
ve para vermiyelim. Müdirandan böyle bir en
cümen teşekkül etsin, masaldhi hayrat ve müber-
ratı vaktiyle, yoliyle görsünler, Vekâlete arz et
sinler. Vekâlet de tervicedeceğini etsin, tervic-
etmiyeceğini reddetsin dediler, 

Ben şimdi bu kürsüde şu söylediğim muvaz-
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I zaf encümen meselesini söyliyecektim. Fakat 

efendiler, Hazinei Maliye avansı çıktı, bu kaldı. 
Rica ederim, bunlar aylık bekliyorlar. Çünkü 
hizmet ediyorlar. Meselenin uzamaması için şu 
kürsüde bunu söylememekte İsmet Beyefendi ile 
ittifak etmiştik. Şimdi bunun idarei müstakil-
lesi, bilmem nesi neresinde? Sonra bu müdürle
re içtimamdan dolayı bir para teklifi yoktur. 
Bundan maksat nedir? Yani bu kadar uzatma
ya değer mesele değildir; binaenaleyh mesele 
bundan ibarettir. Nasıl yaparsanız yapınız. 

CAVİD B. (Kaııs) — Buyurdunuz ki, mu
habere olacak, uzun müddet geçecek, onun için 
onlar orada toplanacak, iş yapacaklar. Onlar 
demek; Makamı Âlinizden istizan etmeden ken
di kendilerine mi iş görecekler? Değilse onlara 
vâsi salâhiyet mi verilecek? (Gürültüler) 

RESUL B. (Bitlis) — Her işi buraya mı sor
sun? 

CAVİD B. (Kars) — Orası buradan sorar. 
Emir alır, ikisi birdir. 

ŞER'İYE VE EVKAF VEKİLİ VEHBÎ 
Ef. (Konya) — Efendim bir tevcih lâzımgeldi, 
o tevcihin de derhal olması lâzım. Bura ile mu
habere edilsin ve burada Şûrayı Evkafa kadar 
gelsin de burada mı tevcih edilsin?.. (Tabiî, el
bette sesleri) (Erzurum'dan nasıl geliyor? sada-
ları) 

Kim geliyor Erzurum'dan? Rica ederim, 
müftünün riyaseti altında oluyor. Yani bu, 
her yerde bu encümence görünüp geliyor. Fa
kat İstanbul'da olan akaaratm, hayrat ve mü-
berratm kesretine, vefretine binaen, bu lâzım-
geliyor. Zaten her yerden yapılıp buraya geli
yor, sonra burası tasdik ediyor. Fakat bun-

I larm her halde mühim vazifeleri vardır. Her 
i halde lâzımdır. 
| İSMET B. (Çorum) — Bir noktayı tavzih 
j edeceğim. Şer'iye ve Evkaf Vekili Efendi Haz

retleri bu misali kendi teklifine istinadettirmek 
suretiyle söylediler. Evvelce kendilerinin teklif
leri muvazzaf bir encümen; yani Şûrayı Evka
fın İstanbul'da vazifesini yapacak bir*encümen 

; teşkili idi. Şûrayı Evkaf iki olamaz, binaen-
j aleyh İstanbul'da yapılacak yalnız akaaratı vak-
! fiyenin tahsisli, icarı ve akaaratı vakfiyede ya-
; pılacak tamirat ve inşaata aidolan mukarreratı 

yapabilecek bir encümeni idarîdir dedik. Bu, 
; encümeni idare de vazifeyi fahrî olarak ifa 

eder. Yoksa tevcih muamelâtını İstanbul yapa-
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cak değildir. Bizim teklifimize göre yalmz tef
vizi mahlûlât, icar ve isticar ve ihale muamelâ
tı ve sairedeıı ibarettir ki bu müdiriyetlerin 
idari vazaif'inin tefrikinden ibarettir. 

Bizim teklif ettiğimiz fahrî bir encümen, 
fakat Efendi Hazretlerinin teklifi ise, muvaz
zaf bir encümendir. Biz onu kabul etmedik. Ka
bul etmediğimiz için tevcih muamelesinin mu
amelâtı iptidaiyesi İstanbul Evkaf Müdiriye-
tinden yapılacak ve kuyudu vakfiyeden geçecek 
buraya - Şûrayı Evkafa - gelecek, Şûrayı Ev
kaf yapacaktır. Tevcih muamelesinin yüksek 
kısmı Şûraya gelir, tevcihatı ilmiyenin bir kıs
mı iradeye iktiran eder, bir kısmı doğrudan 
doğruya Şûrayı Evkafın karariyle yapılır. 

Bir kısım tevcih at tevcihatı bedeniyedir, va
zaifi (bedeniyedir, bunları vilâyet Evkaf mü
dürleri vesika suretiyle tevcih edebilirleri Bun
ların derecatı Tevcihi Cihat Nizamnamesinde 
mukayyettir. Biz bu vazaifi katiyen almıyoruz. 
Orada kalan müdiriyetlerin vazaifi de Şûrayı 
Evkafta idi. Bu suretle vilâyet meclisi idaresin
de maruz kalacağımız müşkülâtı bertaraf edi
yoruz. 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzoon) — Zatı-
âlinizin verdiği izahata göre söylediğiniz şeyler 
- bu iki madde - Şûrayı Evkafa taallûk eden 
vazaifi tarif ediyor. Bunun doğrudan doğruya 
Muvazenei Maliye Encümeniyle alâkadar oldu
ğunu nereden gördünüz? Bu iki madde daha zi
yade Evkaf Encümeniyle alâkadardır. 

İSMET B. (Çorum) —- Efendim, Muvazenei 
Maliye Encümeni Evkafın kadrosunu tetkik et
tiği zaman icar ve akaarı nasıl tahakkuk etti
recek? İcarat mukataatmı ne suretle tahakkuk 
ve tahsil ettirecektir? 

HAMDÎ B. (Trabzon) — Ona dair nizamna
me vardır. 

İSMET B. (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Oradaki varidatın tahakkuku ve tahsili nasıl 
olacaktır? Bunlara ait sualler iradedildiği vakit, 
işte bu.encümenle yaptıracağım demişti. Biz, 
İstanbul Evkafının şu müdüriyetlere mütaallik 
olan vazaifini - orada bulunması itibariyle - ifa 
edecek bir encümene lüzum gördük, öyle ol
mazsa varidatı vakfiye zarara uğruyor. Hattâ 
şimdiye kadar teşkil edilmediğinden dolayı vi
lâyet meclisi idaresiyle yapılan muhaberede vu
kua, gelen teahhürattan dolayı (10) bin lira 
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zarar ettikleri anlaşılmıştır. Muvazenei Maliye 
Encümeni bunları görürse oradaki akaaratı vak
fiyenin tahakkuk, tahsili, intizamı muamelesi ve 
sairesi hakkında vukubulan teklifi kabul etmez 
mi? Kabul eder ve Heyeti Aliyenize arz eder. 
Bizim yaptığımız bundan ibarettir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Şer'iye 
Vekili Efendi Hazretlerinin istediği masrafla 
sizin gösterdiğiniz miktar arasında ne fark var
dır. 

İSMET B. (Çorum) — Biz, masrafsız yapıyo
ruz efendim. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Şûrayı 
Evkafın senevi masrafı ne tutuyor? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim! Üç bin 
kuruş maaşlı üç âza ile dört bin kuruş maaşlı 
bir reisin tahtı riyasetinde ifayı vazife ediyor. 
Buna tevcihi cihat vazifesini de veriyoruz. Şû
rayı Evkafın şehrî yüz lira maaşı asilli bir teş
kilâtı daha yapılıyor. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Rica 
erlerim şimdi muamelâtın teshili noktai nazarın
dan hanginizinki daha doğrudur? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim! Biz ora
daki müdiriyetlerden teşekkül etsin, diyoruz. 
Çünkü bu, reis ve müdürlere ait vazaiftendir. 
Binaenaleyh, müdiriyetlerin vazaifinden başka 
bir vazife yoktur ki, müstakil bir encümen ya
palım. Akaaratı Vakfiye Müdiriyeti mahlûl mü
zayedesini yapacak, müzayede nihayet bulacak, 
götürecek, ihalesini yapacak, icar müzayedesini 
yapacak. İnşaatın emaneten veyahut ihaloten 
olup olmamasını tetkik ettirecek. Emaneten ise 
emaneten yaptıracak. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bu 
encümen teşkil edilmeden evvel bu vazaifi Mm 
yapıyordu? 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, İstanbul'da 
Şûrayı Evkaf yapıyordu. Şûrayı Evkaf buraya 
getirilince, İstanbul'daki encümene bu vazaifi 
terk etmek icabetti. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim, 
burada iki kanunu tadil ediyoruz. Birincisi 
Tevcihi Cihat Nizamnamesi, ikincisi de îdarei 
umumiyei vilâyat Kanunudur. Şimdi görükııi-
yen 'maddeleri tadil, tağyir etmek ne dereceye 
kadar mâkul ve mantıkîdir? Bunu soruyorum. 

ŞER'İYE VE EVKAF VEKİLİ MEHMED 
VEHBİ Ef. (Konya) — Efendiler, Tevcihi Ci-

I hat Nizamnamesini tağyir yoktur, tadil yoktur 
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ve Tevcihi Cihat Nizamnamesine dokunacak 
bir şey yoktur. Tevcihi Cihat yine Şûrayı Ev
kafa aittir.. 

MUSTAFA SABRt Bf. (Siird) — Şûrayı 
Evkaf Ankara'dadır. 

ŞER'IYE VE EVKAF VEKİLİ MEHMED 
VEHBÎ Ef. (Devamla) — Yoktur öyle şey., is
tanbul'da tevcihi cihat yoktur. 

REFÎK B. (Konya) — Efendim, bu kanu
nun maddelerini okuduktan sonra hatıra şöyle 
bir mâna geliyor. Çok hürmet ettiğim Vehbi 
Efendi Hazretleri söyliyeceğim bir darbımeseli 
mazur görsünler. Sel önünden kütük kapmak 
kabilinden yukarda Avans Kanunu, aşağıda 
Evkaf teşkilâtına ait bir.kanun, daha aşağıda 
da Evkafta müfettişlik teşkilâtına dair diğer 
bir kanun vardır. Vehbi Efendi burada bir de
receye kadar mazurdurlar. Çünkü, bu usul Mec
liste 'birkaç zamandan beri devam edip duru
yor. ,Bu hal hiç şüphesiz vâzıı kanun noktasın
dan Heyeti Celilenizden çıkan kanunların ki
tap üzerindeki tertip ve tanziminde büyük bir 
teşevvüşü icabettirecek bir hal olmakla beraber, 
ruh itibariyle de şayanı nazar bir mesele halin
dedir. Gerçi Maliye Vekâleti, böyle birkaç ka
nun getirdi ve ortaya çıktı, her nedense, maale
sef o zamana ait bizdeki bir hal neticesi devam 
edip gitti, (görülüyor ki, Muhterem Vekilleri
miz, bu usulü kendileri için muvafık bularak, 
ikide bi.r halita getirerek Meclisten çıkarıyor
lar. Artık hiç değilse bu kanun münasebetiyle 
bu yanlış usulün önüne geçmiş olalım. Vehbi 
Efendi Hazretlerinin bu kürsüden izah buyur
dukları veçhile, elbette kendilerinin teklifi, hiç 
şüphesiz encümenin teklifinden daha muvafık
tır. Ve Meclisi Âlinizin öteden beri takibettiği 
usul ve gayeye de muvafıktır. Çünkü, encümen 
namına burada izahatta bulunan tsmet Bey bi
raderimiz, tasarruf endişesiyle böyle Tür teşki
lâta lüzum olduğundan 'bahsettiler. 

Tasarruf meselesine gelince, tasarrufun şid
detle taraftarı olan Vehbi Efendi' Hazretleri der
hal kendi noktai nazarlarından sarfınazar et
mişlerdir. Bendeniz 'buna iştirak etmiyorum. 
Binaenaleyh; bendeniz, fikrimi hulâsa etmek 
suretiyle diyeceğim ki ; avansa taallûk eden bi
rinci, ikinci, üçüncü maddeler lâzımdır, üst ta
raf teşkilâta aidolduğu için, Vehbi Efendinin 
kendi fikirlerine muvafık bir sekide ayrı bir 
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kanun getirirler ve çıkar, o zaman üzerinde 
müzakere ederiz. Bu kanunun bu maddelerinin 
behemahal tayyı lâzımgelir. 

İSMET B. (Çorum) — O kanun çıkıncaya 
kadar inşaat, ihalât, muibayaat ne olacak? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ne olur? 
ŞER'IYE VE EVKAF VEKlLl MEHMED 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendiler, Refik Beyin 
tâbiri veçhile sel önünden kütük kapmıyoruz 
ve kapacak kütük de yoktur. Hayrat ve mü-
berratin maslahatı geri kalmamak için, bu 
maddeler Avans Kanununa dercedilmiştir ve 
dercin de sebebi tasarTruf meselesidir. Böyle bir 
encümenin bununla ımünasebeti yok, diyorsu
nuz. Rica ederim, bunun parasını tabiî nereden 
istiyeceğim? Böyle bir şey koyunca Muvazenei 
Maliye Encümeni, bu parayı verememek için 
maddeyi bu şekle tebdil etmiştir. Fakat bunun 
Avans Kanunu ile münasebeti yoktur. 

MUSTAFA B, (Karahisarı Şarki) — Hoca 
Efendi, hayra dairdir, para veririz. Ona ne yo
ruluyorsun ? 

ŞER'IYE VE EVKAF VEKİLİ MEHMED 
VEHBİ Ef. (Devamla) — Sonra beşinci mad
dede idareten teşekkül edecek encümenin ve-
zaifi beyan ediliyor. Yani on gün sonra ben, 
bir kanun lâyihası yapacağım, buraya gelecek, 
Lâyiha Encümenine havale olunacak veyahut 
aidolduğu encümene havale edilecek, günlerce 
encümen toparlanacak, orada müzakere oluna
cak, sonra burada ruznameye girecek, sonra kür
süye seğirteceğim, rica ederim müstaceldi mü
zakere edilsin diyeceğim, diğer «tercihan» larm 
içine bu da girecek, ayiar gedecek, sonra sene 
olacak. 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Yine 
sel önünden kütük kapmak oldu. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efendi 
hazretleri! Çok ehemmiyetle bahsettiğiniz bu 
teklifi kanunide bu meseleleri niçin yazmadınız? 

3 u maddeleri, Muvazenei Maliye Encümeni yaz
mıştır, sizin teklifinizde yoktur. 

| ŞER'IYE VE EVKAF VEKlLl MEHMED 
| VEHBİ Ef. (Devamla) — Teklifimiz vardır. 
j Kadro da teklif ettik beyefendi! Rica ederim, 
; orada çıkardılar* 
| REÎS — Efendim, müzakerenin kifayeti 

hakkimda takrirler vardır. Söz de istiyen yok
tur. Binaenâeyh müzakerenin kifayetini kabul 
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edenler lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 
Şimdi takrirler vardır. 

Riyaseti Celileye 
İzahat kâfidir. Madjdenin reye vaz'mı teklif 

ederim. 
Saruhan 
Reşad 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü, beg.nci, altıncı maddelerin Avans 

Kanunundan tefrikan müzakere edilmesini, şim
dilik bu maddelerin müzakeresinin tehirini tek
li i ederim. 

Erzurum 
Salih 

Riyaseti Celileye 
Dördüncü maddenin Avans Kanuniyle alâ

kası olmadığından ve Şûrayı Evkafın vazaifine 
ait bulunduğundan, beşinci madde ile beraber 
bu kanundan tayyedilerek berayi tetkik Evkaf 
Encümenine göderilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

REİS — Efendim, bu takririn hulâsasını 
tetkik edecek olursanız bir kısmı tayyını diğer 
kısmı da maddenin reye konulmasını talebesi! -
yor. Binaenaleyh dördüncü maddenin tayyını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Efendim, dördüncü maddenin tayyı kabul 
edilmemiştir. Şimdi madjleyi aynen reyi âlinize 
ara edeceğim. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Tehir mese
lesi reye vaz'edilmedi. 

NEBİZADE HAMDİ B. (Trabzon) — Ben
denizin takririmde iki teklif vardır. Birisi tayyı 
diğeri Evkaf Encümenine gönderilmesi hakkın
dadır. Binaenaleyh; Evkaf Encümenine gönde
rilmesini reye koymanızı teklif ederim. 

RElS — Efenjlim, sizin teklifiniz de Salih 
Efendinin teklifi gibidir .Yani esasının reddi 
hakkında değildir. Fakat buyuruyorsunuz ki : 
Avans Kanunundan ayıralım. En ziyade 
bu mesele de Vekil Efendi Hazretleriyle Muva-
zenei Maliye Encümeni ısrar ettiler. Tayyını 
teklif ettiniz, kabul edilmedi. 

İSMET B. (Çorum).— Efendiler tehir, vak
fın menafimi haleldar eder. Çünkü mühim müza
yede, mahlûl ve ihale muamelâtı duruyor. Gure-
bayı Müslimîn Hastaneleri bunu bekliyor. Bun-
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i 1ar olamaz. Böyle şeyler şekil meselesinden iba

rettir. Heyeti Aliyeniz esasta müttehid kalmış
tır. (Reye salaları) 

REİS — Efendim müsaade buyurun. Şimdi 
maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'edeceğim. 
Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Dördüncü madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Encümeni idarenin vazifesi İs
tanbul vilâyeti ile orada makamı vekâlete ınerbu-
tan ifayı vazife eden devairin muhtacı müzake
re gördüğü hmsusatı tetkik, mahlûlâtı tefviz, mik
tarı ne olursa olsun gerek müzayede ve münakaşa 
suretiyle ihaleten, gerek İstanbul İnşaat ve Ta
mirat Müdüriyetince emaneten icra olunacak in
şaat ve tamirat ile her nevi muıbayaat ve icar ve 
isticara ait muamelâtı ifadan ibarettir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim dördüncü 
madde mucibince kabul ettiğiniz encümeni idare
nin vazaifini beşinci madde tasrMı ediyor. Bun
ların vazaifi sarf idaridir. İzahat arzu buyuru-
lursa tavzih edeyim. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Vazaifi 
şer'iye vazaifi idare muhteliftir. Binaenaleyh çok 
rica ederim fıkra, fıkra bize izah ediniz, 

İSMET B. (Çorum) — Efendim kuyudu vak
fiye. Meselâ... 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Hayır, 
birinci fıkra. 

İSMET B. (Çorum) — Evet, birinci fıkra, 
i encümeni idarenin vazaifi, İstanbul vilâyetiyle 

orada makamı vilâyete merbut Evkafın idaresi. 
Meselâ İstanbul vilâyeti Gurefbayi Müslimîn Has
tanesi için bir mubayaa muamelesi yaptı. Bunu 
münakaşaya koydu. Münakaşa muamelesinin mu
rakabe ve intacını bu encümene veriyoruz. Yani 
İstanbul vilâyetini başıboş bırakmıyoruz. İstan
bul Evkaf Müdürü münakaşayı kendikendine ya-
pamıyacak, münakaşayı yapacak, neticesini bu 
encümene arz edecek. Encümen ihalesini yapa
cak. Akaaratı vahide, licarei vâhidenin müzaye
de muamelesi hitam bulur, onun ihale muamele-

I sini bu encümen yaptırır, encümen murakıbıdır. 
İnşaat ve Tamirat Müdiriyeti, bütçeye koy
duğumuz tamirat parasından meselâ bir camii 
şerifin tamiri için yirmi bin lira sarf edecek, 
bunun için evvelemirde bir mütaahhit arar. Mü-

I taahhit bulursa ve mütaahhitle mutabık kalırsa 
mütaahhitle mutabık kaldığı şekli bu encümen 
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tetkik eder. Muvafık görürse ihale yapar. Mu
vafık görmez de emaneten yapılması şeraiti mu
vafık ise emaneten tamirat yaptırır. İnşaat ve 
Tamirat Müdiriyetinin emaneten veyahut ihale-
ten yapılması hakkındaki nöktai nazarını tetkik 
eder. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Mahlûlât 
tefvizi ne olacak? 

İSMET B. (Devamla) — Efendiler! Mahlûlât 
deyince yani âkaaratı vakfiyenin mahîûlâtı değil
dir. Mahlûlât, ieareteyenin mukataalı icarının be
delidir. Evkafın nıahlûlâtıdır. Binaenaleyh akaa
ratı vakfiyenin icaratı mahlûlesidir. Bu sureti 
katiyede mevkuftur. Bunda mahlûl de yoktur. 
Satış muamelesi de yoktur. 

leareteyne gelince; son Tevzii İntikal Kanunu 
ile âdeta icareteyn mülk hükmüne geçmiştir. 
Yani bu vakıf mutasarrıfındır. Yalnız muayyen 
şeraite müsteniden vereceği icarei müecceleyeyi 
tediye eder. Binaenaleyh Tecil Kanununun neş
rinden sonra artık icareteyn mahîûlâtı hemen 
nadir vukua gelecek surette az olduğundan mah-
lûlâtm bu hakkını, yani evkafın Ibu hakkını za
rardan kurtarmak için icareteyne Kanunu mah
sus mucibince zamaim yapılır. Yani mahlûlât çı
karılmıştır. Binaenaleyh muayyen icareyi İstan
bul vilâyeti tahakkuk ettirir, alır. 

Mahlûlâta gelince ashabının vefatından son
ra hakkı intikali kalmamış olan mahlûlât vardır. 
Bu müterakim mahlûlât vakit, vakit müzayedeye 
konur. Fiyatı muvafık görülürse encümen tetkik 
eder. Bu encümen de fiyatı muvafık görürse tef
viz yapar, kalır. Biz müdiriyetlere doğrudan 
doğruya ihale hakkı vermiyoruz. Encümene hak
kı murakabe veriyoruz. İşte encümenden hikmet 
ve kasıd da budur. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Bu mah-
lûlâıtm tefviz salâhiyeti kime aittir? 

İSMET B. (Çorum) — Bu maddeyi kabul 
ettiğimiz zaman mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Etmedi
ğimiz zaman... 

İSMET B. (Devamla) — Burada oturan 
Şûrayı Evkafa aittir. 

REFİK ŞEVKET B. — Peki Reis Bey, o 
halde söz istiyorum. 

İSMET B. (Devamla) — Çünkü tefvizi 
mahlûlât meselesi ehemmiyetini kat kat kaybet
miştir ve ıbu kadar yapılaeak müterakim mah
lûlât... 
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REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Efen

dim; bâzı arkadaşlar vakıf hakkında söyle
nen sözlerin söylenmemesini arzu ve temenni 
ettikleri için çok mütehassis vaziyet gösteri
yorlar. Bendeniz vakfa vekâlet tarikiyle se
nelerce hizmet etmiş bir arkadaşınız olmak sı-
fatiyle söylüyorum ki; meseleye hakikaten 
imali zihnetmek lâzımgelir. Vakfa ait mua
melât mütenevvidir. Bilhassa memurinin niza
mî ve şer'î olmak üzere oldukça malûmatı vâ-
siaya malik olmaları lâzımdır. 

Efendiler, bendeniz Şer'iye Vekâleti maka
mı âlisinin vazife itibariyle ikiye inkisan et
tiğini görüyorum ve bendeniz bir kanunla hiç
bir zamanda bu vazaifüı ikiye inkisam et
mesi esbabım da hakikî ve doğru bulmuyorum. 
Meselâ bir encümenin teşkilini kabul ettik. 
Fakat o encümenin iştigal ettiği nıevad buraya 
aitse buraya gelecek, oraya aitse buradan da 
oraya gidecek. Ondan maada en mühimini; 
Encümeni İdarenin vazifesi, İstanbul vilâye-
tiyle, orada, makamı vekâlete merbutan ifayı 
vazife eden devairin muhtacı müzakere oldu
ğu ihususatı tetkik etmektir. Çok rica ediyo
rum. Bu maddeyi kabul ettiğimiz zaman, İs
tanbul vilâyetine ait umur ve hususatta, Şer'iye 
Vekâleti makamının salâhiyeti oraya da de
vir ve ferağ edilmiş oluyor. Ondan dolayıdır 
ki, benden ziyade o makamın sahibi olan Veh
bi Efendi Hazretleri böyle devir salâhiyetine 
ait bir maddenin kabul edilmemesini ve bura
dan çkarılmasmı istemelidir, 

Saniyen efendiler; bu Mecliste bir Umuru 
Şer'iye ve Evkaf Encümeni vardır. Vehbi 
Efendi Hazretlerinin teklif etmediği ve Muva-
zenei Maliye Encümeninin ihtisası haricinde 
olarak sırf tasarruf endişesiyle vaz'etmiş ol
duğu mevad hakkında Evkaf Encümeninden 
mütalâa isterim. Binaenaleyh Şer'iye ve Evkaf 
Encümeninin Reisi ve Mazbata Muharriri kim
se çok rica ederim Hükümetin teklif etmediği 
ve Muvazenei Maliye Encümeninin sırf ta
sarruf fikriyle koyduğu mevaddın ne dereceye 
kadar makbul ve muvafık olduğuna benim ak
lım ermediği için lütfen (bizi tenvir etsinler. 

İkinci mesele : Efendim; tefvizi mahlûlât 
meselesi Şûrayı Evkafın hakkıymış. Şimdi en
cümene veriliyor. Bir vazifeyi ifa etmek için 
müesseselerimiz varken, o vazifenin ihtisas dai-
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resinde görülmesine lâyık makam varken, o 
makama ait vazaifi, İstanbul'da olduğundan 
dolayı, kalkıp sureti istisnaiyede olarak İstan
bul'daki encümene vermek mantıkan ve ka
nunen ve hattâ esasatı vakfiye ile kabili telif 
vo tasvip değildir. Bendeniz, makamı vekâ
letin haiz olduğu salâhiyeti âhara devretmeyi, 
salâhiyet noktai esasiyesinden doğru bulmadı
ğım iein bu vazifenin kemafissabık makamı 
aidi tarafından görülmesini çok muvafık (bu
luyorum-. Çok zararlı sesleri) Efendim; ben
deniz şunu arz edeyim vaziyet hususidir. İs
tanbul'un hususiyeti ahvali böyle teşkilâtı is
tilzam ettiriyor deniyor. Bunu kabul ediyorum. 

Fakat oradaki hususi teşkilâta hususi bir ka
nunla vüsat verebiliriz. Buyurdukları gibi üç 
beş kişi ile hususi bir teşkilât yapmak gayet doğ
ru olabilir. Mükellef zevata İstanbul'da otur
mak ve İstanbul'un işleri için ayrıca İnmişi va
zifeler tevdi etmek zannedelim ki, işi çıkmaza 
ve karışıklığa sevk eder. Ondan dolayı Heyeti 
Umumiyeye arz ve teklif ediyorum. Birinci 
maddesi kabul edilmekle bu teklif gayrikabili ret 
bir hale gelmiştir. Fakat hiç olmazsa bu vazaif 
ve salâhiyeti tesbit etmek ve kavanini mevcude 
ile tearuz teşkil etmemek üzere maddenin bilhas
sa 'salâhiyettar olan Şer'iye ve Evkaf Encüme
ninden tanzimini teklif ediyorum. Çünkü Muva
zene! Maliye Encümeninin salâhiyeti haricinde
dir. 

FAİK B. (Cebelibereket) — Fara meselesini 
bittabii Muvazene Encümeni yapacaktır. 

REFİK ŞEVKET B. (Saruhan) — Orada 
teşkilât yapılamaz. 

ŞER'İYE VE EVKAF VEKİLİ VEHBİ Et. 
— Efendiler Şer'iye Vekâleti Refik Şevket Be
yin tâbiri veçhile vazifesini İstanbul'daki encü
mene devretmiyor ve etmemiştir. Efendiler her 
vilâyet ve livada bir müdür vardır. Tamirat, 
termimat ve sair bâzı hususata bakmak, hayrat 
ve müberrata bakmak o müdürün vazifesidir. 
Tamirat yapmak lâzımgelirse, onun vazifesi, ida
re karariyle ve fen memurunun keşfiyle onun 
haritasını yapıp buraya göndermektir. Fakat 
efendiler; İstanbul'da hayrat ve müberratı dü
şünün. İstanbul'da bunun hepsini bir Evkaf Mü
dürünün yedi idaresine terkle İstanbul Heyeti 
İdaresi bununla meşgul olup bu işi çıkarabilir 
mi? Bunun imkânı var mıdır? (Çıkaramaz sesle-

. İ33Ö 0 : İ 
ri) Vilâyetlerde olur bu. Evkaf Müdürünün ve" 
Heyeti İdarenin vermiş olduğu karan burada 
bir encümen tetkik ediyor, karar veriyor, Bura
sı tervicederse olacak. Tervicetmezse olmıyacak. 
Yoksa burası vazifesini oraya devretmemiştir. 
Ama paralı yaparsınız, parasız yaparsınız, Para
lı yaparsanız her halde maslahat yolunda gide
cektir. Parasız yaparsanız Meclisi Mebıısan aza
larından Şûrayı Devlet teşkili gibi olur. Ve bel
ki de bu mesele için iki ay sonra bir lâyihai ka
nuniye ile karşınıza geleceğim. Fakat.böyle bir 
encümen İstanbul'da lâzımdır. Olmazsa olmaz. 

RASlH Ef. (Antalya) — Efendim, Vekil 
Efendi Hazretlerinin buyurdukları gibi İstanbul 
muamelâtı vakfiyesinin azametini inkâr etmiyor, 
yalnız bilûmum şuabatı Devletin hiçbirisinde ka
bul etmediğiniz bu madde ile bir esas kabul edi
yorsunuz. Bu üç zattan mürekkebolan bu encü
men isterse bir milyon liralık inşaatı emaneten 
üzerine alıyor. Rica ederim bu nasıl olabilir? 
Sonra mahlûlâtın tefviz miktarı ne olursa olsun, 
müzayede, münakaşa ve emaneten ınsaa t her ne 
miktara baliğ olursa olsun Tamirat Komisyonu
na bu inşaatı yapabilmek salâhiyetini veriyorsu-
nuz. Bu işi üzerine alan bu üç zat, birçok mah-
lûlâtı şuraya buraya tefviz ederse, birçok haşa
rata sebebolursa, emaneten inşaatta birçok sııi-
istimalât olursa ne olacaktır? Öyle vâsi bir salâ
hiyet veriyorsunuz ki, zannederim bir sene bu 
işle meşgul olurlarsa hepsi milyoner olurlar. Sa
niyen bir şey daha var. Evkaf ve Şer'iye Vekâ
leti buradadır. Devairi de buradadır. İstanbul 
evkafının, bütün vilâyata nispetle evkafın yüz
de doksanını teşkil edeceğini pek kabul edemi
yorum. Haydi Anadolu evkafının az olduğunu 
kabul edelim. Vekâlet aynı teşkilâtı bir İstan
bul'da ve bir de burada yapacaktır. Yahut mu
amelât buraya gelecek, buradan oraya gidecek, 
tetkik edilecek, tescil edilecek, tekrar buraya 
gelecek, buradan diğer vilâyete gidecek. Bu 
zannetmem ki, esaslı, asli bir usul olsun. Vekâ
lete merbut olmak başkadır. Vekâletin burada, 
teşkilâtının da İstanbul'da olması yine başka
dır. İstanbul teşkilâtı için kabul ederim. Vâsi 
bir teşkilât yaparlar. Fakat oraya aidolur o teş
kilât. Merkeze aidolan devair merkezde olur. 

Bir dairenin bir kısmı burada, bir kısmı İs
tanbul'da. Nasıl olur bu? 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim; 
bu madde hakkındaki münakaşatı pek yerinde 
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bulmuyorum. Bâzı zevat; «Avans Kanununda 
bu gibi idarî maddeler bulunamaz» dediler. 
Şimdiye kadar kabul ettiğimiz kanunları, bil
hassa malî kanunları gözden geçiren arkadaş
larımız pekâlâ bilirler ki bu kanunların birçoğu 
idarî mahiyettedir. Ve idarî maddeleri ihtiva 
etmektedir. Nitekim bu hususta Maliye Vekili 
Hasan Bey çok mahirdirler, her Avans Kanu
nuna idarî birkaç madde sokarlar. Binaenaleyh, 
bu Meclisimizin teamülüdür. Avans Kanununda 
bu gibi idari maddelerin bulunması tecviz edil
miştir. 

Saniyen arkadaşlarımızdan biri Hükümetin 
teklifinde yok, Muvazenei Maliye Encümeni bu
raya böyle bir idarî madde dereetmiştir. Bunu 
Hükümet teklif etmediği için her halde Hükü
met tarafından gelmesi lâzımgelir, tarzında ida-
rei kelâm ettiler. 

Ben bu kanunun tatbikine memur olarak, 
Hükümet mümessili olarak karşımızda Şer'iye 
ve Evkaf Vekilini görüyorum. Binaenaleyh, bu 
Hükümet mümessili burada, mevcudolduğu gibi 
bu mümessil orada encümen teşkiline taraftar
dır. Yalnız maaşlı okun, maaşsız olsun keyfi
yeti vardır ki, bu, esasa taallûk eder. Esasta 
Hükümetin mümessili de encümen teşkiline ta
raftar bulunmaktadır. Sonra Şer'iye ve Evkaf 
Vekâletinin salahiyeti de elinden gidiyor, bu
yurdular. Bu .^ekâleti Celilenin salâhiyeti hak
kında pek kıskançlık gösteren bu muhterem re
fikimiz her halde taksimi vazaif kaidesini na
zarı dikkate almıyorlar, zannediyorum. Bugün 
teşkilâtı idariyenin hepsinde taksimi vazaif kai
desi hâkimdir. Taksimi vazaif kaidesi üzerine 
teşkilâtı merkeziyenin mülhakata verdiği salâ
hiyetler taksimi vazaif kaidesi altına girer ki, 
İstanbul'da teşekkül edecek olan encümen ve
yahut kabul ettiğimiz madde ile teşkili tasvip 
buyurulan encümene bu kabilden bâzı idarî sa
lâhiyetler verilmektedir. Bunda Şer'iye ve Ev
kaf Vekâletinin vazaifi asliyesi ihlâl edilme
mektedir. Sonra «Şer'iye Encümeni Muhtere
minin bu husustaki fikri nedir» buyurdular. 
Benf Şer'iye Encümeninin bu hususta müspet, 
menfi fikrine, reyine müracaati pek nâbemehal 
görüyorum. 

Bunda hilafı Şer'işerif bir nokta aramak 
mevzuubahis değildir. Şer'iye Encümenine git
sin ve Şer'iye ve Evkaf Encümeninin noktai 

nazarı ve mütalâası alınsın. Efendiler! Ben bu 
maddeye bundan dolayı taraftar oluyorum ki, 
biz Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzda evkaf me
sailini vilâyetlerimize bırakmışızdır, sıkı merke
ziyet usulüne aleyhtar bulunmuşuzdur. Bu mad
dede tesbit edilen idari salâhiyetleri İstanbul vi
lâyetine vermek suretiyle bu madde ile kabul et
tiğimiz esası bugün fiilen kabul etmiş oluyoruz 
ve hakikaten gerek evkafın, gerek şuaibatı saire-
nin böyle vâsi bir ademimerkeziyet usuliyle ida
resi zannederim ki, merkeziyet usulü idaresinden 
eok faideli, hayırlıdır. Bendeniz, bu noktada atı
lan adımı hayırlı bir adım telâkki ediyorum. 

Sonra rüfekayi muhteremeden bir zat da İs
tanbul'da teşjrili Meclisi Âlice kabul buyurulan 
encümene bu idari salâhiyetler verilecek olursa 
bu encümen suiistimalât yapar, dediler., Efendi
ler, tâyin ettiğimiz, istihdam ettiğimiz memurlar 
ya emindir, ya değildir. Emin ise.. Acaba suiis
timalât yapar mı, yapmaz mı gibi yfrtıimelenn 
hatıra gelmemesi icabeder, emin değilse bu me
murların esasen istihdam edilmesi doğru değil
dir. Bırakınız efendiler. İstihdam ettjğiniz me
murlara eğer eminseniz vâsi salâhiyet veriniz. 
Onlar vazifelerini - işgalâttan azade olarak dalıa 
emin, müstakil bir surette - ifa edebilsinler. 

Sonra, devairi merkeziye teşkilâtı İstanbul'
da nasıl bulunabilir, buyurdular. Bu, hakikaten 
düşünülecek bir meseledir. Fakat ben ^rüfekayi 
muhteremeden soruyorum. Acaba yalnız Şer'i
ye ve Evkaf Vekâletinin teşkilâtı merkeziyesine 
taalluk eden devair mi İstanbul'dadır? Yoksa 
diğer Vekâletlerin teşkilâtı merkeziyeşine tâbi 
devair İstanbul 'da yok mudur? Ben zannediyo
rum ki, İstanbul'un vaziyeti hazırai malûmcsi 
dolayısiyle vekâletlerin teşkilâtına aidolan me
murlardan bir kısmı İstanbul'da bulunmaktadır. 
Bu noktai nazardan da ben hiçbir mahzur gör
müyorum. Binaenaleyh madde gayet muvafık
tır, gayet miâkuldür ve atılmış gayet iyi bir adım
dır. Bu.ma'ddenin kabulünü teklif ediyorum. 

MÜFİD Ef. {Kırşehir) — Umuru vakfın İs
tanbul'da bir kanunu mahsusla, bir teşkilâtı mah
susa ile idaresini temin için Avans Kanununa tez
yit edilen bir iki madde hakkında rüfekayi muh-
teremenin söylediklerini bendeniz dinledim. 
Fakat meseleyi Heyeti Celilenize karşı izah et
mek istiyorum. Burada Şer'iye Vekâleti kendisi
ne aidolan vazifeyi veyahut Evkaf Vekâleti ken-
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dişine ait bulunan vazifesini İstanbul'da teşkil 
edilen encümeni idareye terk ettiğine, devrettiği
ne bendeniz burada ibarede ne sarahaten ne delâ-
leten bir şey göremiyorum. Ancak bizi korkutan 
kelime şurada mahlûlâtm tefvizi meselesidir. Mah-
lûlât malûmuâlileri iki kısımdır : Birisi cihattan 
gelen mahlûlât ki o da iki kısımdır. Ya vazifei be- | 
deniye veyahut vazifei ilmiye ve tetrisiyedir. Va
zifei bedeniyeden tevellüdeden cihat ki vazifei ted- i 
risiye ve diniye ve türbedarlık, kayyımlık gibi i 
olan cihattır ki bunlar bedenen o vazifeyi ifa et

miş olurlar Vazifei ilmiye dediğimiz cihat ise imam
lık, müezzinlik gibi vazifelerden ibarettir. Bunların 
taşralarda ve her nerede olursa olsun mahlûlü vu-
kubulduğu zaman erbabına, ehline, tevcihini icra 
etmek için ye mazbatasını tanzim için taşralarda 
(Encümeni Evkaf) namiyle bir encümen vardır. 
Bu, imamet mahlûl olmuş, hitabet mahlûl olmuş, 
kayyımlık mahlûl olmuş, bunların usulü dairesin
de imtihanını icra eder, mazbatasını tanzim eder 
ve tevcih mazbatasını yapar. Doğrudan doğruya 
Şûrayı Evkafa - ki eski Evkaf Encümeni yerine 
kaim olmuştur - oraya gönderir. Şûrayı Evkafta 
tahkikatı yapılarak usul ve kanununa tevfikan bu 
tevcihin icrasına karar verildikten sonra mucibe 
iktiran eder. Böyle bir mahlûl cihetlerin tevcihi 
meselesi vardır ki,, bunda vekâlet vazifesini orada 
encümene vermiş değildir. 

İkinci kısım mahlûlâta gelince; akaaratı vakfi
yede, İntikal Kanunu mucibince sahibi intikal kal
mamış ise bu akaratı vakfiyeyi müzayede etmek 
suretiyle âhara satmak, yani onu muaccele ile tef
viz etmek usulü vardır. Eğer bu mahlûlâtm tef
vizi muradolunuyorsa efendiler, İstanbul'da me-
banii vakfiye, akaaratı vakfiye, bütün Anadolu'
da mevcut bulunan bütün akaraatın kâffesini ca
midir. İstanbul'da müessesatı Islâmiyeyi görürsü
nüz, müessesatı vakfiyei hayriyeyi gördünüz. Me-
banii vakfiyenin idamesi, onun bekasının temini, 
orada muamele yapılmayıp burada yapılması su
retiyle olacaksa, orada vakfın, müessesatm bu
günden itibaren kökünden kalkmasına karar ver
miş olursunuz, bunun için orada hususi bir vazi
yet, hususi bir mahiyet ihdas ediliyor. 

Bu vaziyete gelince; bir Encümeni İdare teş
kil ediliyor - arz ettiğim gibi - bu Encümeni ida
re mahlûlâtm ihalesini yapacak, intifamı gör

dükten sonra ihalesini yapmak, mucibini almak 
için Şûrayı Evkafa gönderecek, burasını tetkik 
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edecek, mahzur yoktur diyecek, ondan sonra mua
melesi bitecek. Evkaf Vekâletine merbut devair 
kaydı vardır ki, bunu elimize alacak olursak, yani 
İstanbul vilâyeti Evkaf Teşkilâtı gayet basit bir 
vazife ile basit bir vaziyette bulunduğundan do
layı İstanbul Evkaf dairesi katiyen İstanbul'daki 
evkafı muhafazaya muktedir olamıyacaktır. Çünkü 
İstanbul'da mülga Evkaf Nezareti mevcutken yi
ne İstanbul'da evkaf memurları vardır, yine ora
da Bilâdı Selâse'de evkaf memurları vardı. Acaba 
bunların vazifesi ne idi? Bir kere bunları düşüne
lim. Orada evkaf memurları, liva evkaf memurla
rının vazifesi varidatı vakfiyeyi tahsil etmekten 
başka bir şey değildir. 

Şimdi o evkaf idaresi bu vazifeyi yapmıya-
cak olur da böyle bir Encümeni İdarii Mahsus 
tarafından kendilerine, vekâlete merbut olmak 
suretiyle görülmiyecek olursa emin olun ki esa
sen mah bemah inkıraza mahkûm olan varidatı 
vakfiye tamamiyle mahvedilmiş olur. Buradan 
oradaki varidatı idare etmenin imkânı yoktur. 

Efendiler bunu size misal olarak diğer bir 
mesele ile de arz edeceğim. Mecalisi umumiyeniu 
bırakmış olduğu encümeni daimîler var. Encü
meni daimîler akaaratı icar ederler, mecalisi 
umumiye ve idareler akaaratı hususiyenin müza
yedesini, ihalesini, bunlara ait icar ve isticar 
mukavelenamesini tanzim ederek aidolduğu en
cümeni daimîye gönderir. Orada bir karara ikti
ran ettirdikten sonra muteber olurdu. Bu usul el'-
an devam etmektedir. İdarei hususiyede devam 
eden bir meselenin İstanbul'a mahsus olarak yapı
lan Encümeni İdarenin devamında bendeniz hiçbir 
mahzur görmüyorum. Hattâ tefviz kelimesinde 
yine arz etmek isterim ki müvekkil ile vekil 
arasında tanzim kılman vekâletnamede de bu 
ibare aynen kullanılır. Derken falan filân işe 
bakmak suretiyle vekili müfavvaz tâyin ettim 
der ki onu vekil tâyin ettiğinden dolayı aradan 
çıkmış olur mu? Çıkmaz. Çıkmayınca da tefviz
den öyle bir korku varit değildir. Muvazenei 
Maliye Encümeninin de tesbit etmiş olduğu bu 
maddenin vakfın varidatına muvafık bir suret
te o encümence tesbit edilmesi muvafıkı masla
hat ve kanundur. Binaenaleyh mucibi münaka
şa bir cihet yoktur. Maddenin aynen kabulünü 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim; müzakerenin kifayeti hak
kında birçok takrir var. ~ 
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ÎSMET B. (Çorum) — Müfid Efendi Haz

retlerinin beyanatlarının bir noktasını tashih 
etmek mecburiyetindeyim. O da şudur. Burada 
mahlûlâtı tefviz muamelesi Tevcihi Cihat İbare
sinin aynı değildir. Onu söylemişlerdir, doğru
dur. Buradaki mahlûlâtı tefviz, icareteyinli 
mahlûlâtm tefvizidir, alelade mahlûlâtm tefvizi 
değildir. Ona tefviz denmez, tevcih denir. İkin
cisi r İcareteteynin böyle tefviz muamelesi bun
dan hariçtir. İcareteyinli tefviz muamelesini, 
müzayede muamelesini evkaf idaresi yapar, ve
kâletten istizan etmez. Kanunu yapmaktan mak
sat budur. Vekâletten istizan ettikten sonra ka
nunun mahiyeti, hikmeti vaz'ı ortadan kalkar. 
Bu ciheti tasrih ediyorum. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Arada niza yok. 

REİS — Efendim müzakereyi kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın. Kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Cereyan eden müzakereler beşinci madde 

muhteviyatının tamamen idari bir mahiyette 
bulunduğunu, ihtisasa taallûk ettiğini göster
mektedir. Binaenaleyh maddenin Evkaf Encü
menine gönderilmesi icabeder. Bu kanundan tef
riki ile ayrıca müzakere edilmek üzere Evkaf 
Encümenine havalesini teklif ederim. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür ve tavazzuh ettiğinden naşi 

müzakere kâfidir. Kabul edilen dördüncü mad
denin esas itibariyle beşinci maddeye karşı 
asıl bulunmuş *ve binaenaleyh İstanbul'da bu bap
ta teşekkül edecek encümen sair vilâyat gibi Şer'-
iye ve Evkaf Vekâletine merbut bulunduğundan 
muvafıkı nefsülenır bulunan beşinci maddenin 
aynen kabul buyurulması lüzumunu teklif ede
rim. 

Gene Mebusu 
Hamdi 

Riyaseti Celileye 
1. — Müzakere kâfidir. 
2. — Beşinci maddenin aynen kabulünü tek

lif ederim. 
Karesi 

Hasan Basıri 

REİS — Efendim, Encümeni İdarenin vazi-
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fesi tâbirinden sonra (İstanbul'a mahsus olarak) 
ibaresinin ilâvesi talebediliyor. 

İSMET B. (Çorum) — Paşam buna hacet 
yoktur. Çünkü kabul ettiğimiz dördüncü mad
dede «İstanbul'da» denmiştir. Bu Ibeşinci madde
de İstanbul Tamirat ve înşaat Müdüriyetince 
diye tasrihler vardır, buna hacet yoktur. 

REÎS — Efendim, takrirler sureti umumiye-
de üç kısma ayrılıyor. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Efendim, 
buradan iki kelime ile izah edeyim. Iradei Milli-
yeye iktiran edecek mahlûlât vardır. Meclisin 
salâhiyetine tecavüzdür. Ben kendi salâhiyetimi 
veremiyorum bu Evkaf Encümenine... 

REÎS — Efendim, bâzı takrirler vardır ki, 
diğer maddelerde kabul edilmiştir. Tabiî bunu 
nazarı dikkate alamam, Dördüncü madde kabul 
edilmiştir. Şimdi tekrar bâzı arkadaşlar beşinci 
maddenin Evkaf Encümenine havalesini ve yeni
den orada tetkikini arzu ediyorlar. Bunu reyini
ze vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... K.îlbul edilmemiştir. 

Sonra Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendinin 
bir takriri vardır ki, tekrar okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddede muharrer olan (mahlûlâtı 

tefviz) ibaresinin tayyını teklif ederim. 
Siird 

Hacı Mustafa 

REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmemiştir. 

Efendim, beşinci maddeyi aynen kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Beşinci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1339 senesi Martından itibaren 
üçü otuzar, üçü yirmi beşer, üçü yirmişer lira 
maaşı asli ile dokuz müfettiş istihdamına Evkaf 
Vekâleti memurdur. 

REÎS —• Altıncı maddeyi reyi âlinize vaze
diyorum. • Altıncı maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itübaren meriyülicradır. 

REİS — Efendim, yedinci madde hakkında 
söa istiyen var mı? Yedinci maddeyi aynen reyi 
âlinize vaz'ediyorum... Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Yedinci madde kabul edilmiştir efen
dim. 

— 413 — 
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MADDE 8. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 

Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili memurdur. 
REİS — Efendim; sekizinci madde hakkında 

söz istiyen var mı? Sekizinci maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Sekizinci madde 
aynen kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyetini tâyini esamiyle 
reyinize ya&'ediyo/rum.. Reylerinizi istimal buyu
runuz. 

REFİK a (Konya) — Efendim; bu mad
deyle ayrıca Evkaf Vekâleti teşkil etmiş olduk. 

REÎS —̂ Heyeti Celile hâkimdir. Söz isti
yen var mı. diye sual edilmiş ve reye konmuş
tu/. 

İSMET B. (Çorum) — Paşam .yanlışlık 
yoktu:*. Müsaade buyurunuz izah edeyim . 

REİS — İzaha lüzum yoktur. 
NEBİL Ef. (Karahisarı Sahih) —' «Şer'iye 

ve Evkaf» tâbirine dokunuluyor. Bir zaman 
buradaki (vav) kalksın, kalkmasın diye uzun-
uzadıya müzakere oldu. Bu (vav) m ipkasına 
Meclis karar vermiştir. Hiçbir hata yoktur. 

REİS — Efendim, Şer'iye ve Evkaf Vekâ
letine avans itası hakkındaki Kanun için rey 
vermiyenler varsa lütfen reylerini versin. İstin
sah âra hitam bulmuştur. 

Efendim; kanunun altıncı Maddesinin niha
yetinde Evkaf Vekâleti denilmiştir. Bu bir 
sehivden ileri, geliyor. Bizim teşkilâtımızda 
(Şer'iye ve Evkaf) Vekâleti vardır. 

İSMET B. ('Çorum) — Paşa Hazretleri ynie 
o maddede (memurdur) diye yazılmıştır. Halbu
ki (memurdur) olmayıp (mezundur) olacaktır. 
Bu, matbaa hatasıdır. 

REİS — Ona göre tashih ederiz. 
Efendim Şer'iye ve Evkaf Vekâletine avans 

itası hakkındaki Kanun için reye iştirak eden
lerin adedi (146) dır. Muamele tamam değil
dir. İkinci defa reye konacaktır. 

Efendim; Tetkik Heyeti için yapılan. 
in-titıabatıh neticesini arz ediyorum. Reye 
iştirak eden zevatın adedi iki yüz altıdır. 
Binaenaleyh Abdülkadir Kemali Bey (Kastamo
nu) yüz otuz, Celâl Bey (ö-enc) yüz on dört, 
Hamdi Bey (Oanik) yüz on, Lûtfi Bey (Ma
latya) yüz on, Emin Bey (Canik) yüz on dört, 
Ahmed Hilmi Bey (Kayseri) yüz on üç, Şük
rü Bey (Bolu) yüz beş. Hasan Basri Bey (Ka
resi) yüz yirmi bir, Hakkı Hami Bey (Sinob) 
yüz dört rey alınışlardır. 
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Buraya kadar okuduklarım Tetkik Heyeti 

âzalığına kâfi derecede rey alarak intihabedil-
mişlerdir. Şu halde on beş azadan dokuzu iıı-
tiha'bedilmiştir. Diğer rey alıp da kazanmıyan 
zevat şunlardı.' : 

. Haydar Bey (Van) yüz üç, Nâdir Bay (İs
parta) doksan bir, Hüsnü Bey (Bitlis) dok
san, Tahsin Bey (İzmir) seksen dokuz vo ilâahi-
rihi... • rey vermişlerdir Baki kalan altı azayı 
bil âhara intiha'bederiz. 

8. — SUALLER VE CEVAPLAR 

1. — Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, 
İstanbul İtfaiyesine dair suali ve Müdafaai Mil
liye Vekili Kâzım Paşanın tahrirî cevabı 

Riyaseti Celileye 
Âtideki tahrirî sualin Müdafaai Milliye Ve-

.kâletine tevcihini teklif ederim : 
İstanbul şehrinin öteden beri yangınlardan 

duçar olduğu zararlar malûmdur. Ahvali siyasi-
yenin şu karışık zamanlarında ise yangın tehli
kesi İstanbul'u tehdidetmektedir. Böyle olduğu 
halde ahiren İstanbul İtfaiye Müfettişliği ilga 
edilmiştir. Meşrutiyetten sonra itfaiye taburla
rının alelade silâhendaz gibi istimalleri yüzün
den hariklerin söndürülemiyerek harikulade te
vessü eylediklerine ve Ziçney Paşanın vefatından 
sonra ise yegâne mütehassıs olarak kalan Türk 
İtfaiye Müfettişinin askerlikten ziyade şehre ait 
bir vazifei mülkiye ile iştigal etmekte bulunduğu 
aşikâr olmasına nazaran Müdafaai Milliye Ve
kâleti âliyesinin İstanbul teşkilâtı itfaiyesini alel--
husus şu suikastların beklendiği sıralarda boz
ması ve en büyük mütehassısı iş başından ayır
ması doğru mudur? 

Burdur Mebusu 
Soysallıoğlu 
İsmail Subhi 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
31 . XII.. 1338 tarih ve 2483/6198 Zabıt ve 

Kavaııin numaralı tezkereye merbut takrir ee-, 
vabıdır : 

Mülga Harbiye Nezaretine merbut İtfaiye 
Müfettişliği bir müfettiş ile bir muavinden iba-

, rettir. Bu teşkil sabıkan istihdam edilen ecnebi 
mütehassıslardan kalma ve lüzumsuzdur. Mü
fettişlikte müstahdem bir kaymakam alay kad-

I rösunda ihdas edilen kumandan muavinliği ve 
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müşaviri fennüik mahalline tâyin edilmiş ve 
alay kadrosunda birçok zevaide rağmen hiçbir 
terikih yapılamamıştır. Müdafaai Milliye Vekâ
leti İstanbul şehrinin emniyeti için bütçesinin 
tahammülü fevkinde bir fedakârlık yapmıştır. 
Vekâlet ancak, kıta ile yardım edebilir. İtfaiye 
Müfettişliğine lüzum varsa bunu Şehremaneti-
nin kendi memuru olarak istihdam etmesi daha 
muvafık olacağı arz olunur, efendim. 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

2. — Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin, Sivili 
Aşireti Reisi Arif Bey hakkındaki suali ve Da 
hiliye Vekili Ali Fethi Beyin tahrirî cevabı 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Van vilâyetine tâbi Tim-ar, nahiyesinde iki 

katil maddesinden maznun ve elyevm hali şe
kavette bulunan Sivili Aşiret rüesasmdan Arif 
Beyin şimdiye kadar pençei kanuna tevdi e'dil-
mediğini Dahiliye Vekâleti Celilesinden sual 
ediyorum. Lütfen bilâtehir cevabımı himmet 
buyursunlar. 

.1.3 Kânunuevvel 1388 
Van Mebusu 
Hasan Sıddık 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
14 Kânunusani 13.39 ve 2603/6424 numai'ab 

Van Mebusu Hasan Sıddık Beyin Sivili Aşiret 
Reisi Arif Beyin hakkındaki sual takriri arizaı 
cevabiyesidir : 

Van vilâyetine bu .defa tâyin edilen Vali 
- Zühdü Beyin vazifeye hini iptidarmda Şivi 

Aşiret Reisi Arif Beyin bâzı ceraim irtikâbey-
lediğini istihbar ederek hakkında tanzim kıl* 
nan evrakı tahkikiyesiyle mumaileyhi ciheti ad
liyeye tevdi ve teslim eylemiş olduğu Vilâyetin 
21 Kânunuevvel 1338 tarihli işariyle müspet 
olduğundan Vekâleti âciziyece yapılacak başka 
bir gûna muamele kalmadığı mâruzdur efendim. 

Dariliyc Vekili 
Ali Fethi 

3. — Erzurum Mebusu Nusrat Efendinin, 1331 
senesinde Erzurum'da hedmedüen hamam hak
kında suali ve Maliye Vekili Hasan Fehmi 

*Bey ve Şer'iye ve Evkaf Vekili Vehbi Efendinin 
tahriri cevapları 

Riyaseti Celileye 
Üc yüz otuz bir senesinde Erzurum'da Şehit 
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• Cafer Efendi evkafından bir hamamın Hükü

met tarafından hedmiyle tariki âmme ilhakı üze
rine bedeli mukabilinde emvali metrukeden Bas-

j tırmacı hamamını terk etm^ş iken bilâhara nü* 
kûl ederek vakfı ızrar eylediğinden bahsiyle bir 

j sene evvel sual takriri vermiştim. Ne şifahi ne 
j de tahrirî henüz bir cevap alınamadı. Bu- bap

taki netieei muamelenin hangi bir sureti ka-
j nuniyeye iktiran ettirildiğinden Şer'iye, Maliye 
1 vekâletlerinden tekiden sualini teklif eylerim. 

Ezrurum Mebusu 
I Mehmed Nusrat 

i T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
I Zabıt ve Kavanin Müdüriyeti ifadesiyle 2 Kâ

nunuevvel 1338 tarih ve 2207/5759 numaralı te7>-
i ıkerei âliyei Riyasietpenaihileri cevabıdır. 
I ; 

Erzurum Mebusu Mehlmed Nusrat Efendi ta
rafından verilip bir sureci irsal buyuruilan suıal 

I takririnde mevzuujbatosolaaı Galeriye hamamı hak-
! kında Erzurum Muhasebeciliğinden vâikı olan i§-
j aıda isii'lâdan mukaddem gelirin caddelerini tevsi 

için .mebanii saire meyanında hedmedilmiş, olan 
mezkûr hamam» muikaibiil emvali metrukeden Bas-
itırmacı hamamı Erzurum Evkaf Dairesinden ta-
lebedikrek bu bapta Şer'iye v<* Evkaf vekâletiyk; 
Dahiliye Vekâleti Gelilesinden yazılan suretleri 

i unelfuf muharrertatla da hukuku vakfı siyanet'en 
i Baytırmacı hamamının behemehal ciheti vakfa 

terki tekit ve işar kılınmış. ise de hedioı keyfiyeti 
I şehrin caddelerini tevsi matosad'iyle vukua geldi-
} ğiııe göre Meclisi İdarei Vilâyetin karan veçhile 

münhediım olan hamamın usulen takdir olunacak 
bedelinin belediyece tesviye edilmesi 'hakkında 
vilâyete tebligat ifası bildirilmesi üzerine: Hazi
neye aîdolan emvali metrûkeniin hiçbir seİep re 
bahaneyle hiçbir tarafa terki caiz ölaanııyacağı 

I gibi ahiren neşrolunan 20 Nisan 1338 tarihli Em
vali Metruke Kanunu aihkâımı nıünderecesine göre 
lıor ne sebep ve suretle olursa olsun, emvali met-
r likenin .bilâibedel terk ve tahsisi de gayrimümlkün 
olduğundan mezkûr Bastırmacı hamamına müda
hale edilinetııesi lüzumunun Erzurum vilâyetine 
tebliği 12 Haziran 1338 ta^iihü tezkere! âeizi ile 
Dahiliye Vekâleti öelİlösine izhar kılınmış ve ve
kâleti âeizice mezkûr Caferiye hamamı hakkın
daki malûmat bundan iıbaret bulunmuş olduğu arz 
olunur efendim. 16 Kâmunuevvel 1338 

Maliye Vekili 
I Hasan Fehmi 
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T. B. M. M. Riyaseti Oelilesine 

2 . II . 1338 tarih ve 2207/5758 numaralı tez-
kerei âliyei Riyasetpenahileri cevabıdır. 

1331 senesinde Erzurum'da Üçüncü Kolordu 
Kumandanı Mahımud Kâmil Paşa ve Vali Tahsin 
Bey tarafından verilen emir üzerine tesviyei ta
rik bahanemi ile bâzı melbani ve akaarat ile bera
ber Caferiye hamamı dahi hedim'ile yerine emvali 
anetrûkeden Bastırmaeı hamamı terk edildiği hal
de mezkûr hamama ahiren olbapt'aki kanuna isti
naden Maliyece vaziyedolunduğu ve Maliyece vazi-
yed muamelesi mezkûr hamamın terkinden sonra 
vulkubulduğu cihetle ımüdahalei vakıanın muvafık 
olmadığı vârestei arz ve izah olup bu hususta ge-
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rek Dahiliye Vekâletine ve gerekse mahalline mü-
kerreren işar kılınmış ise de bir neticeye iktiran 
etmediği gibi Maliye Vekâletiyle sebk eden işare 
cevaben alınan tezkerede esasen emvali metruke-
den olan mezkûr Bastırmam hamamı tarika kay
bedilen Caferiye hamamına mukabil ciheti vakfa 
terkine bir maddei kanuniye olmadıkça imkânı 
kanuni görülemediği bildirilmiş ve mezkûr hama
mı Maliye cihetti Evkafa terk eylediği surette me
selenin halledilmiş olacağı tabiî bulunmuş olduğu 
ımâTUzduı*. 

16 Cemaziyelevvel 1341 ve 3 Kânunusani 1339 
Umuru Şer'iye ve Evkaf Vekili 

Mehmed Vehbi 

İçtimai âti ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. -— Evrakı varide 
3. — Tetkik Heyeti intihabı 
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