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21 Teşrinievvel 1339 Pazartesi 

Münderecat 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Sualler 
1. — Kastamonu Mebusu Hasan Feh

mi Efendinin, tahsili âliye devanı etmek 
istiyen efendilerin hizmeti maksureye ta
bi olmaları esbabına dair Müdafaa! Mil
liye Vekâletinden sual takriri (6/28) 

2. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Bayezid Valisi Kâmil Bey hakkın
da Dahiliye Vekâletinden sual takriri 
(6/27) 

3. — Kayseri Mebusu <Sa>bit Beyin, 
Kayseri Bidayet Hâkimi Fahri Efendi 
hakkında Adliye Vekâletinden sual takri
ri (6/25) 

4. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid 
Beyin, bâzı mahaller muallimlerinin maaş 
alamadıklarına dair Maarif Vekâletinden 
sual takriri (6/21) 

5. — Karesi Mebusu Ali Şuuri Bey ve 
rüfekasınm, Anadolu şimendiferleri hak
kında Nafıa Vekâletinden sual takriri 
(6/26) 

6. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşa'-
nm Erivan Mümessilimizin Ermeniler ta-
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Sayfa 
rafından tecavüze uğradığına dair Hari
ciye Vekâletinden sual takriri (6/28 mü
kerrer) 831:832 

3. — Evrakı Varide 832 

Lâyihalar 832 
1. — 1339 senesi Maliye Bütçesinde 

(İstanbul Eytam Sandığının mülga Mali
ye Nezaretindeki matlubatma tediyat) na
mı ile açılacak (b/28) faslına dörtyüz 
bin liranın zam ve ilâvesi hakkında İcra 
Vekilleri Riyasetinden mevrut lâyihai ka
nuniye (1/308) 832 

2. — Intilli - Sakcagözü - Gazianteb 
tarikinin turku umumiye meyamna ithali
ne dair İcra Vekilleri Riyasetinden mev
rut lâyihai kanuniye (1/307) 832 

3. — İstanbul limanının emri idare ve 
inzibatı hakkında îcra Vekilleri Riyase
tinden mevrut lâyihai kanuniye 832 

Teklifler 832 
1. — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi 

Beyin, ecnebi maden kömürlerinin men'i 
ithali hakkında teklifi kanunisi (2/203) 832 



Sayfa 
2. — Karesi Mebusu Hulusi Bey ve 

rüfekasının, Millî Cidale iştirak eden me
murinin kıdemlerine, hîni tekaütlerinde 
nazarı dikkate alınmak üzere, zam icrası
na dair teklifi kanunisi (2/204) 832 

Mazbatalar 832: 
1. — Çorum Mebusu ismail Kaya Be

yin, Askerlere askerlikte alât ve edevatı 
cedide! ziraiye istimalinin öğretilmesi 
hakkında (2/198) numaralı teklifi kanu
nisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası 832 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin, 
Aşar Vergisinin ilgasiyle Arazi Vergisi
nin tatbiki hakkında (2/197) numaralı 
teklifi kanunisinin şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazlbatası 832 

3. — Antalya Mebusu Saki Bey ve re
fikinin teşkilât dolayısiyle açıkta kalan 
muallimlere tam maaş itası hakkında 
(2/196) numarlı teklifi .kanunisinin şaya
nı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encü
meni mazbatası 832 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi 
Beyin imar armağanı hakkında (2/195) 
numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası 832 

5. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Be
yin Ergani livasının müstakilen idaresi 
hakkında (2/194) numarlı teklifi kanuni-

Sayfa 
sinin şayanı müzakere olmadığına dair Lâ
yiha Encümeni" mazbatası 832:833 

ZaMrirUr 833 
1. — istanbul Mebusu Ali Rıza Beyin 

ruznamenin 11 ve 12 nci maddelerini teş
kil eden takdirname ile Usulü taltif hak
kındaki Kanunun tefsirine ve istiklâl 
Madalyası Kanununa maddei müzeyyele 
olarak ilâvesine dair olan mevaddın müs
tacel ruznameye alınması hakkında tak
riri 833 

2. — Kastamonu Mebusu Halid Beyle 
rüfakasmm ruznamenin 34 ncü madde
sinde mukayyet istihlâk Resmi Kanunu
nun tefsiri ve ipeği havi mensucatın Güm
rük Resimleri haklarındaki Kanunun bi
ran evvel intacı lüzumuna dair takriri 833:834 

Evrakı Saire 834 
1. — izhar olunan asarı muhalesata 

beyanı teşekkürü mutazammın Tokyo'
dan mevrut cevabî telgrafname 834 

2. — Ayvalık'a yerleşen Midilli ahalisi 
namına Müftü Ataullah Efendiden mev
rut telgrafname 834 

4. — Müzakere edilen maddeler 834 
1. — 11 Mart 1338 tarihli seferberlik 

j ve cephe Zammı maaş Kanununun lâğvîyle 
! memurin ve mensubini askeriyeye ve za

bıtan maaşatma zamaim icrasına dair 
; kanun lâyihası ve Müdafaai Milliye ve 
j Muvazenei Maliye encümenleri mazbata-
İ l an (1/240) 834:859.862 



BtEÎNCÎ CELSE 
Bed'i Müzakerat : Saat : 2,08 

REtS — Reisisani AH Fuad Faşa Hazretleri 

KÂTİPLER : Ruşen Eş*ef B. (Karahifian Sahib), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REİS — Celsei açıyorum efendim, zap ı sabık hulâsası okuna» *ık : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Ali Fuad Paşa Hazretlerinin 

tahtı Riyasetlerinde biliçtima zaptı sabık hulâ
sası kıraat ve aynen kabul ve evrakı varide 
aidoldukları mahallere havale edildi. Otuz se
kizinci içtimada kabul edilen Firari ve ba
kaya hakkındaki Kanunun birinci maddesinin 
fıkrai ihiresinin tâyyma dair Müdafaai Milliye 
Encümenince tanzim olunan lâyihai kanuni-
yenin müzakeresine geçilerek maddeler aynen 
ve heyeti ümumiyesi ekseriyetle kabul edildi. 
Badehu Tarik bedeli nakdisi hakkındaki Ka
nunun tadiline dair lâyihai kanuniye müza
kere edilip »neticede Şûralar Kanuniyle 
tetkik edilmek üzere Dahiliye ve Nafıa encümen
lerine havale olundu ve teneffüs için celse tatil 
edildi. 

İkinci Celse 
Ali Fuad Paşa Hazretlerinin Riyasetleriyle 

küşadedildi. Maliye Vekâletinde varidolan 1340 

1. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Efen
dinin tahsili âliye devam etmek istiyen efendile
rin hizmeti maksureye tâbi olmaları esbabına 
dair takriri (6/28) Müdaf aai Milliye Vekaletine, 

2. — Bayezid Mebusu Süleyman Suudi Be
yin Bayezid Valisi Kâmil Bey hakkında sual tak
riri (6/27) Dahiliye Vekâletine 

3. — Kayseri Mebusu Sabit Beyin Kayseri 
Bidayet Hâkimi Fahri Efendi hakkında sual 
takriri (6/25) Adliye Vekâletine 

4. — Denizli Mebusu Mazhar Müfid Beyin 
bâzı mahaller muallimlerinin maaş alamadıkları-

senesi bütçesi Muvazenei Maliye Encümenine ha
vale edildikten sonra Mübadele, imar ve İskân 
Vekili intihabına geçildi. Mütaakıben Adana'da-
ki Fransızlar zamanında müsadere edilen meba-
liğ hakkındaki Kavanini Maliye Encümeni maz
batasının müzakeresine biliptidar, neticede mev
cut talimatnameler meyanmdan Kütahya Mebu
su Ferid Beyin takriri nazarı itibara alınarak 
mazbatanın o veçhile tanzimi zımnında Kavanini 
Maliye Encümenine havale edildi. Mübadele, 
İmar ve İskân Vekâleti için icra kılman intihap
ta İzmir Mebusu Necati Beyin 158 rey ile ihrazı 
ekseriyet eylediği Makamı Riyasetten tebliğ edi
lerek Pazartesi günü Öğleden sonra içtima et
mek üzere Celseye nihayet verildi. 

Reisisani Kâtip 
Ankara Karahisarı Sahib 

Ali Fuad Ruşen Eşref 
Kâtip 

Denizli 
Haydar Rüştü 

na dair sual takriri (6/21) Maarif Vekâletine 
5. — Karesi Mebusu Ali Şuuri Bey ve rüfe-

kasının Anadolu şimendiferleri hakkında sual 
takriri (6/26) Nafıa Vekâletine 

6. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşanın Eri
van Mümessilimizin Ermeniler tarafından teca
vüze uğradığına dair sual takriri (6/28 müker
rer) Hariciye Vekâletine havale edilmiştir. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında bir 
mütalâa var mı? Zaptı sabık hulâsası aynen ka
bul edilmiştir efendim. Evrakı varideye geçiyo
ruz. 

2. — SUALLER 

— 831 — 
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HAZIM B. (Niğde) — Reis Paşa Hazretleri. 
Bundan bir ay evvel memurin harcırahları hak
kında bir sual takriri vermiştim. Maliye Vekâleti 

halâ cevap vermedi. 

REİS — Tekid ederiz efendim. 

EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — 1339 senesi Maliye Bütçesinde (İstan

bul Eytam Sandığının mülga Maliye Nezaretin-
deki matlubatına tediyat) namı ile açılacak 
(b/28) faslına dört yüz bin liranın zam ve ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası (1/308) (Muva-
zenei Maliye Encümenine 

2. — Intilli - Sakcagözü - Gaizanteb tarikinin 
turku umumiye meyanına ithaline dair lâyihai 
kanuniye (1/307) (Nafıa ve Muvazenei Maliye 
encümenlerine) 

3. — İstanbul limanının emri idare ve inzi
batı hakkında mevrut lâyihai kanuniye (1/306) 
(Müdafaai Milliye Encümenine) 

Teklifler 
1. — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi Beyin 

Ecnebi maden kömürlerinin men'i ithali hakkın
da teklifi kanunisi (2/203) (Lâyiha Encüme
nine) 

2. — Karesi Mebusu Hulusi Bey ve rüfekası-
nın Millî Cidale iştirak eden memurinin kıdem
lerine hini tekaütlerinde nazarı dikkate alınmak 
üzere zam icrasına dair teklifi kanunisi (2/204) 
(Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin As

kerlere alât ve edevatı cedidei ziraiye istimalinin 
öğretilmesi hakkında (2/198) numaralı teklifi 
kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair Lâ- ! 
yiha Encümeni mazbatası (Müdafaai Milliye En- \ 
cümenine) | 

2. — Diyarbekir Mebusu Zülfi Beyin Aşar J 
Vergisinin ilgasiyle Arazi Vergisinin tatbiki i 
hakkında (2/197) numaralı teklifi kanunisinin • 
şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha Encüme- j 
ni mazbatası (Kavanin ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine) 

3. — Antalya Mebusu Ahmed Saki Bey ve 
refikinin teşkilât dolayısiyle açıkta kalan mudi
lime ve muallimlere tam maaş itası hakkında 
(2/196) numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası (Maarif Encümenine) 

4. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin 
imar armağanı hakkında (2/195) numaralı tek
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni mazbatası (İmar ve İskân En
cümenine) 

5. — Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin Er
gani livasının müstakilen idaresi hakkında 
(2/194) numaralı teklifi kanunisinin şayanı mü
zakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni maz
batası 

Riyaseti Celileye 
Ergani livasının müstakilen idaresi hakkında 

Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beyin 13 Teşrini
evvel 1339 tarihli teklifi kanunisi encümenimiz-
ce tetkik ve mütalâa olundu. 

Teklifi mezkûr vaziyeti mevcudeye göre şa
yanı müzakere olmadığına müttefikan karar ve
rildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip 
Namına 
Ahmed 

VEHBİ B. (Karasi) — Efendim vaziyeti 
mevcudeyi lütfen izah etsinler anlıyalım. . 

REİS — Evet, Mazbata Muharriri yok mu 
efendim? Lâyiha Encümeni Mazbata Muharri
ri! 

LÂYİHA ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET SAKİ B. (Antalya) — Encü-
menimizce bu lâyihanın şayanı müzakere olma
dığına dair verilen karar doğrudan doğruya 
yeni teşkilât icabmca her livanın müstakil vilâ
yet halini alacağmdandır. Bu noktada içtiha
dımız müttefikan verilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Şayanı 
müzakeredir. 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Bilâkis... Bu
nun müzakeresine hacet yoktur. Esasen livalar 
müstakil vilâyet halinde olacaktır. İzahat bun
dan ibarettir. 

832 
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MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Anlaşıldı 
efendim. 

REİS — Efendim Lâyiha Encümeninin maz
batasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim. 

Takrirler. 
1. — Ruznamenin 11 ve 12 nci maddelerini 

teşkil eden takdirname ile Usulü taltif hakkın-
daki Kanunun tefsirine ve İstiklâl Madalyası Ka
nununa maddei müzelyele olarak ilâvesine dair 
olan mevaddın müstacel ruznameye alınması hak
kında İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin iakriri. 

Riyaseti Celileye 
Takdirname itası suretiyle taltife dair olan 

Kanunun tefsirine dair olup ruznamemizin on-
birinci maddesindeki mevadı kanuniye bir bu
çuk seneden beri müteaddit defalar Meclis ruz-
namesine alındığı halde müzakeresi kaabil ola
mamıştır. Meclisi Âlinin Müdafaai Milliye En
cümeni tarafından bu kere yeniden tesbit edilen 
ahkâmı kanuniyenin ve ruznamenin 12 nci mad
desindeki İstiklâl Madalyası Kanununa zeylen 
tanzim edilen maddei kanuniyenin müstacel 
ruznameye ithalen müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

19 . 10 . 1339 

İstanbul Mebusu 
Ali Rıza 

REİS — Efendim İstanbul Mebusu Ali Rıza 
Beyin ruznamemizdeki 11 ve 12 nci maddelerde 
bulunan mevaddın müstacel ruznameye alınma
sını teklif ediyor. Yani beş madde olan müs
tacel ruznameye 6 nci ve 7 nci madde olmak 
üzere bunların ithalini teklif ediyor. Kabul bu
yuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
memiştir efendim. Bir de efendim ruznamenin 
34 ncü maddesi hakkında bir teklif vardır. 

ALİ SURURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Be
nim bir teklifim var. Sun'u taksiri olmaksızın 
açıkta kalan muallim ve muallimeler hakkında 
tam maaş itasına dair teklif için buyuruldu ki 
Maarif Encümenine havale edilmiştir. Yalnız 
Maarif Encümeni kâfi değildir. Muvazenei 
Maliye Encümenine de gitmesi lâzımdır. Onun 
için tehiri mucibolmamak üzere Muvazenei Ma
liye Encümenine de havale edilsin. 

REİS — Evet efendim Ali Sururi Efendinin 
dediği veçhile evrakı varidenin sekizinci numa
rasında teşkilât dolayısiyle açıkta kalan mual
lim ve muallimeler e tam maaaş itası hakkında 
bir teklifi kanuni vardır. Taliki hasebiyle bunu 
Muvazenei Maliye Encümenine de havale ede
biliriz. 

Ruznamenin otuzdördüncü maddesi hakkında 
bir teklif vardır, okuyacağız: 

2. — Kastamonu Mebusu Halid Beyle rüfeka-
sının; ruznamenin 34 ncü maddesinde mukayyet 
İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri ve ipeği havi 
mensucatın Gümrük Resmi hakkındaki ko.nun tek
lifinin biran evvel müzakere edihnesine dair tak
riri 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
22 . Ti') . 1339 tarihine ait ruznamenin 34 ncü 

numarasında mukayyet İstihlâk Resmi Kanunu
nun tefsiri ve ipeği havi mensucatın Gümrük 
Resimleri hakkındaki Kanunun biran evvel inta
cı lâzımdır. Birçok tüccarların gümrük depola
rında duran mallarının alınabilmesi ve tüccarın 
zarardan vikayesi bu kanunun müstacelen müza
keresiyle intacına mütevakkıftır. Bu sebeple 
mezkûr kanunun müstacel ruzname meyanına 
alınmasını rica ederiz. 

Kastamonu 
Halid 
Tokad 
Emin 

Kütahya 
Seyfi 
Sivas 

Halis Turgut 
Dersim 

Feridun Fikri 
Kara si 
Hulusi 
Kayseri 
Halid 

Kastamonu 
Mahir 
Kângırı 
Rifad 
Kayseri 
Sabit 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Dersim 
Ahnıed Şükrü 

İzmit 
Mustafa 
Karesi 

Ali Suuri 

REİS — Efendim otuzdördüncü madde ola
rak ruznamemizde İstihlâk Resminin tefsirine ait 
bir madde vardır. Bu maddenin müstacel ruz-
namede 6 nci madde olarak kabulünü teklif edi
yorlar. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Bir teklif daha vardır efendim Berrü, Bah
rî, Havaî ve Jandarma erkân, ümera ve zâbitan 

833 
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ve mensubîni askeriye maaşatma zamaim icrası 
hakkındaki Kanunun şimdi müzakeresini Müda-
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri ve Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi Ferid Bey ve rüfekası 
teklif ediyorlar. (Muvafık sesleri) Reyi âlilerini
ze vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. 

Evrakı saire 
1. — izhar olunan asarı muhalesata beyanı te

şekkürü mut azanımın Tokyo'dan mevrut cevabî 
telgraf'name var, okuyoruz. 

Tokyo 

Ankara'da Millet Meclisi Riyasetine 
İzhar olunan asarı muhalesattan son derece 

mütehassis olarak teşekkürümüzün kabulünü ri
ca ederlı. 

REİS — Efendim imza okunamamıştır. Za
ten telgraf Fransızca gelmiştir. Bu okunan ter
cümesidir. Cevaben teşekkür ediyorlar. 

2. — Ayvalık'a yerleşen Midilli ahalisi namı
na Müftü Ataullah Efendiden, mevrut telgrafna-
me. 

REİS — Okuyacağız. 

Ankara'da T. B. M. Meclisi Riyaseti Ccliiesine 
Cenabı Hakkı lemyezel Hazretlerine nihayet

siz hamdüscnalar olsun Midilli Müslümanları 
tamamen ve salimen Ayvalık'a nakledilmiştir. 
Da iniz dâhi son kafile ile geldi. Bizi onbir sene
lik bir devri esaret ve ıstıraptan kurtarıp Anava
tanımızın ağuşu şefkat ve himayetine kavuşturan 
Türk ve Büyük Millet Meclisine ve Hükümeti 
millimize kalb ve ruhumuzun hâr ve samimî şük
ran ve iliehmidetlerini umum Midilli'nin ahalii 

İslâmiyet namına takdime müsareaten kesbi fah-
r ey ler im. 

Ayvalık'ta Midilli Müftüsü 
Ataullah 

REİS — Müsaade buyurursanız Divandan 
kendilerine münasip cevap yazalım. 

MEIIMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) — 
Bir meseie hakkında bir takririmiz var. Yunanlı
ların yaptıkları mezalime dair şimdi elden takdim 
ettik. Gayet müstaceldir. 

REİS — Şimdi aldık efendim. Takrirde de
niyor ki, şimdi Hükümet gelsin bu hususta iza
hat versin. Halbuki henüz bunu tebliğ etmedik. 
Malûmuâliniz Hariciye Vekili hasta ve evinde ça
lışıyor. Müsaade ederseniz ertesi celsede bu müza
kereyi açarız. 

RASİH Ef. (Antalya) — Efendim! Ruzna-
memizin yedinci maddesinde millî bir bayrama 
ait kanun vardır. O da yarınki güne tesadüf edi
yor. Zaten bir maddedir. Evvelce Meclisi Âli 
karar vermiştir. Yalnız maddenin merasimine 
aidolan kısmı kalmıştır. Oniki Rebiyülevvelin 
her sene millî bayram addedilmesi... 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — 2 Teşrinisanidir. 
RASiH Ef. (Antalya) — Fakat evvelce Mec

lisi Âliden o suretle geçmiştir. Vekaleti nebeviye 
tesadüf ettiği için o günün bayram ittihazı hak
kındadır Tensip buyurursanız o suretle merasi
mini ifa ile çıkaralım. 

REİS — Efendim! Rasih Efendinin teklifi 
alelade luznamemizde 7 nci maddedir. Müstacel 
ruznamcye ithalini teklif ediyor. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Şimdi müzake
resini isteriz efendim. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — 11 Mart 1338 tarihli Seferberlik ve Cep

he Zammı Maaş Kanununun lâğviyle memurin 
ve mensubini askeriye ve zâbitan maaşatma za
maim icrasına dair kanun lâyihası ve Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei- Maliye encümenleri mazba
taları (1/240) 

REİS — Efendim şimdi zâbitan maaşı hakkın
daki Kanunun müzakeresini kabul ettiniz. Müsa
ade ederseniz bu kanunun müzakeresi bittikten ; 
sonra 2 Teşrinisani tarihinin lydi Millî addi i 
hakkındaki teklifin müzakeresini revi âlinize i 

vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim bitmiştir. Şimdi esbabı mucibe maz
batasını okuyacağız : 

Esbabı Mucibe lâyihası sureti 
Zâbitan ve mensubîni askerîye maaşatınm az

lığına binaen seferberliğin devamı müddetince 
kendilerine 11 Mart 1338 tarihli Kanun mucibin
ce cephe ve seferî zammı namiyle şehrî bin kuruş 
tediye edilmekte bulunmuş idi. Harbin hitamına 
ırtobni artık hali seferberiye de nihayet verilmek 
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icabetmiş ve bunun için seferberliğin hitamına 
dair bir maddei münferide teklif edilmiş olma-
siyle işbu maddei kanuniyenin kabulünden iti
baren artık zâbitamn mevzuubahis seferberlik 
zammından istifadeleri imkânı kalmıyacağı der-
kârdır. Halbuki ihtiyaç baki olmakla beraber 
şeraiti hazıra! hayatiyeye göre teşeddüt dahi' 
etmiş olmasiyle istiklâl mücadelesinin en büyük 
âmillerinden olan zâbi'tanı mumaileyhimin se
ferberliğin hitamından dolayı kısmen- olsun tah
sisatlarının kesilmesi ve dolayısiyle duçarı mü
zayaka olmaları münasip görülmiyerek salifüz-
zikir Cephe zammı Kanunu ile verilmekte olan 
meblâğın maaşlarına zammedilmek suretiyle 
kemafissabık kendilerine tediyesi düşünülmüş
tür. Binaenaleyh ordunun kadrosuna göre er
kân ve ümerayı askeriye ile muadili memurin', 
mensubîni askeriye maaşatma beş ve zâbitan ile 
muadilleri maaşatma da üçbuçuk lira zamime-
ten tahsis edildiği takdirde maatahsi'satı fevka
lâde mecmuunun şimdiye kadar zâbitana cephe 
zammı olarak verilmekte olan mebaliğe teka
bül edeceği hesaben tebeyyün etmiş olduğun
dan bu esasa göre merbut lâyihai kanuniye tan
zim ve takdim kılınmıştır. 

Lâyihai kanuniye 

MADDE 1. — 11 Mart 1338 tarih ve 201 
numaralı Seferberlik ve cephe zammı maaş Ka
nununu muaddil kanun mülgadır. 

MADDE 2. — Erkân, ümerayı askeriye ile 
muadili memurin, nıensubîni askeriye maaşatı-
na beş ve zâbitan ile muadillerinin maaşatma 
da üçbuçuk lira zammedilmiştir. 

MADDE 3. — İşbu zamaimin aslı ile tahsi
satı fevkalâdesinin, dört aylık karşılığı olmak 
üzere Müdafaai Milliye Vekâletinin senei haliyc 
bütçesine ilâveten üç yüz biu lira tahsisat vaz'-
edilmiştir. 

MADDE 4. — Açığa çıkarılmış ve çıkarıla
cak erkân ümera ve zâbitan ve memurin ve men
subîni askeriyeye 13 Kânunusani 1339 tarihli 
ve 296 numaralı Kanun mucibince maaş verilir. 

MADDE 5. — îşbu kanun 1 Teşrinisani 1339 
tarihinden itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — îşbu 
na Müdafaai Milliye ve 
murdur. 

İcra Vekilleri Heyeti 
Reisi 

Ali Fethi 
Müdafaa Milliye Vekili 

Muhalifim 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fethi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

kanunun icrai ahkâmı-
Maliye Vekilleri me-

19 . 9 . 1339 

Seriye Vekili 
Mustafa B'evzi 
Adliye Vekili 

Seyid 

Hariciye Vekili 
Bulunmadığı 

Maarif Vekili1 

îsmail Safa 
İktisat Vekili 

Mahmud Esad 
Erkânı Harbiye 
Umumiye Vekili 

Muhalifim 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
Seferberlik veçhile Zammı maaş Kanununun 

lâğviyle -zâbitan ve memurin ve nıensubîni as
keriye maaşatma zamaim icrasına dair olup 
30 Eylül 1339 tarihinde encümenimize tevdi bu-
yurulan İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden mev
rut teklifi kanuni ile Müdafaai Milliye Vekâle
tinin mütalâatını havi merbutatı ariz ve ami'k 
tetkik ve müzakere edildi. 

Ordunun ruhu heyeti zâbi'tandır. Mukaddes 
gayemizin istihsali uğnında türlü mahrumiyet
lere katlanarak âzami fedakârlıktan çekinme
miş olan Heyeti Zâbitanımızm bugünkü maaş 
ve mu'hassesatı kendilerini yaşatamıyacak dere
cede ve sureti katiyede azdır. Seferberliğin 
ilgası veçhile zamlarının kat'ı halinde ise bu 
zaruret büsbütün tezayüdedecektir. 

Her zaman her -yerde en çok mezahime mâ
ruz kaldıklarına ve vatanın en ağır yüklerini 
taşıdıklarına rağmen şimdiye kadar hiçbir su
retle terfih ve ikdar edilememiş 'bulunan he
yeti zabitammızın hiç olmazsa bundan böyle 
ıstırapsız bir maişete nailiyetlerini memleketin 
istiklâl lehine izhar edilecek bir hareket ol
duğuna kaani olan encümenimiz Hükümetin 
teklifinde esas olan zamaimin heyeti zâbitamn 
terfih ve ikdarına kâfi tedaibir olmadığına ka
rar vermiştir. Bu cihetin lâyikıyla teemmül ve 
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tâyini ordunun ve memleketin menafii âtiye-
si ieabatındanclır. Aksi takdirde güzide bir
çok zâbitanımız derdi maişet yüzünden ordu
ya veda etmek veya vazaifi asliyelerini ihmal 
eylemek medburiyetinde kalacaktır ki, bu hal 
.binnetice ordunun meydana gelmesine mâni teş
kil edecektir. Binaenaleyh gerek emniyeti dâ
hiliye ve hariciyemizin tesisi ve gerek iktisa-
den memleketin tealisi ve millî inkişafımızın 
temini husulü ancak kuvvetli bir orduya is
tinat suretiyle mümkün olacağı varestei arz ve 
izahtır. Heyeti zâlbitanm terfihi lüzumuna kail 
olarak Hükümetçe yapılan bu zammiyat tekli
fi hattâ seferi zamaime tekabül etmiyecek de
recede pek cüzi miktarda olup mahiyet itiba
riyle de bir kıymeti maddiyeyi haiz değildir. 

Terfihten maksat, tehvini maişet olduğuna, 
halen memleketin birçok mahallerinde galayı 
es'arın elan devam etmesine ve zabıtana aynen 
tayinat verilmedikçe iaşelerinin tehvin ve te
minine imkân görülememesine binaen maaşata 
zammiyat icrasından sarfmazarla kemafissa-
bık taymat itası encümenimize e da)ha muvafık 
görülmüş ve memleketimizin bugünkü kudret 
ve istitaatı maliyesi nazarı dikkate alınarak 
erkân, ümeraya ve muadili memurin ve men-
subîni askeriyeye üçer ve zâbitanla muadille
rine dahi ikişer nefer tayını itası zaruri ve 
ıhattâ asgari bir tedaibir olarak kabul edilmiş
tir. Bu esas dâhilinde tanzim kılınan lâyihai 
kanuniye beray; müzakere Heyeti Umumiyeye 

'arz ve takdim kılınır. 

11.10 .1339 

Berrî, bahrî ve havai bilûmum erkân, ümera 
ve zâbitan ve memurin ve mensubîni askeriyeye 

verilecek zammı tayinat hakkında lâyihai 
kanuniye 

MADDE 1. — Bütçede tesbit edilecek fiya
tı vasati üzerinden erkân, ümera ve muadili 
memurin ve mensubîni askeriye için üçer, zâ
bitan vekilleri dâhil olduğu halinde zâbitan ve 
muadili memurin ve mensubîni askeriye için de 
ikişer nefer zammı taymat verilir. 

MADDE 2. — Arzu edenler tevkifatmı nak
den maaşından ödemek şartiyle mezkûr zamai-
mi aynen alabilirler. 

MADDE 3. — 11 Mart 1338 tarihli Sefer
berlik ve cephe zammı maaş Kanununu muad-
dil kanun ahkâmı mülgadır. 

MADDE 4. — İşbu kanun seferberliğin il
gası tarihinden meriyülicradır. 

MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Millîye ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

Müdafaai Milliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Reisi Eskişehir 
Karahisarı Sahib Arif 

Ali 
Kâtip Â-za 

Zonguldak İzmit 
Bulunamadı Mustafa 

Âza Âza 
İstanbul Urfa 

Ala Kıza Erkân \e ümera gibi za
bıtana da alesseviye üçer 
tayın \eriknesi tarafta

rıyım 
Hüsrev 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Ordu zâbitan ve memurin \e mensubîni as
keriyesinin terfihi ahvalleri hakkında Müda
faai Millîye Vekâletiyle İcra Vekilleri Heyeti 
ve Müdafaai Millîye Encümeni tarafından üç 
muhtelif esas üzerine tertip ve encümenimize 
tevdi kılınan levayihi kanuniye ve eslbabı mu
cibe mazbataları Heyeti Vekilenin iştirakiyle 
müzakere ve tetkik olundu. 

Mâruz üç lâyihai kanuniyenin esasatı bir
birinden ayrı olmakla beraiber gerek Heyeti 
Vekile ve gerek Müdafaai Milliye Encümeni 
zâbitana verilmekte olan maaşatm gayrikâfi 
bulunduğu esasına müttefik olup encümenler 
bu esasa tamamen iştirak etmekle beraber He
yeti Vekilenin, Müdafaai Millîye Vekili ve Er
kânı Harbiyei Umumiye Reisinin muhalif ka
larak tertibettiği lâyihai kanuniyenin maksadı 
terfihi teminden uzak olduğuna ve Müdafaai 
Millîye Encümeninin istinadettiği erzak itası 
esasının ise evvelce yapılan uzun tecrübelerle 
müspet olduğu üzere muamelâtı teşviş edece
ğine kanaat hâsıl eylemiştir. 

Bu babta yapılan uzun tetkikat ve müzake-
rat neticesinde Maliye Vekâleti Vekilinin de 
muvafakatiyle huzuru âlilerine takdim kılınan 
lâyihai kanuniye ve merbutu cetvel ihzar edil
miştir. Şimdiye kadar pek çok hidemat ve fe
dakârlıklarına şahid olduğumuz ordu mensubî-
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ninin ihtiyaç atı zaruriyelerinin ve şerefi aske
riyelerinin muhafazası için maaşatı hazıraları-
mıı meribut cetvelde muharrer mekadire iblâ
ğını encümenimiz ekseriyetle muvafık görmüş
tür. Ecnebi orduları mensubînine nazaran şim
diye kadar en az maaş almakta olan ordumuz 
mensulbîninin bu suretle terfihleri kendilerini 
derdi maişetten kurtaracaktır. Maaşatm tezyidi 
tabiatiyle bütçeye bir miktar zam icrasını ica-
bettireeek ise de maddî yapılacak bu tezyide 
mukabil ordu kuvvei mâneviyesinin takviyesi 
suretiyle istihsal olunacak fevaidin nispet ka
bul etmiyecek derecede büyük ve esaslı olaca
ğında şüphe yoktur. 1340 senesi için tertibolu-
nan kadrolara nazaran bir senede itası icalbe-
den zamaim miktarı takriben 5 100 000 lira
dan ibarettir. Şu kadar ki, arz edilen kanun 
mucibince ellbise bedeli ve makam müteferri
kası ilga edilmiş olduğundan bunun için itası 
zaruri olan mokadır yapılacak zamaim yekû
nundan tenzil edilroek suretiyle bir tasarruf 
mümkün olacaktır ki, bu miktar da 561 000 li
ra kadardır. Kezalik halen ve istikbalen uzun
ca müddet kadrolarda gösterilen rütbe esba
bına mukabil ekser makamatta bir veya iki de
rece madun rütbede erkân, ümera ve zâbitan 
istihdam edileceğinden bunların farkından da 
asgari 150 000 lira tasarruf icrası mümkündür. 
Seferi zamanının ilgası ise 1 200 000 liralık bir 
tasarruf temin edecektir. Mamafih 1340 bütçe
sinde seferi zammının dâhil olmadığı naızarı 
dikkate alınınca zamaimin mecmuu 4 300 000 
lira olacaktır. Heyeti Vekilenin kabul ettiği za
maim miktarı takriben 1 270 000 lira olduğu
na göre encümenlerce teklif olunan miktarın 
kabulü halinde Heyeti Vekilenin teklifinden 
fazla olarak yalnız 3 100 000 lira bir zam ya
pılmış olacaktır. Yakarıda da arz edildiği veç
hile esasen Maliye Vekâleti Vekili Bey de bu 
zamaim karşılığını temin edeceklerini encüme
nimizde ifade buyurmuş] ar di e. 

Maaşat miktarı da harb zâıbitaniyle ketebe, 
eimme gibi mensubîni askeriye için vazifeleri 
itibariyle iki esas kabul edilmiştir. Zâbitan çin 
kabul edilen mekadir takriben maaş ve tah
sisatı fevkalâde yekûnunun yüzde doksanı ka
dardır. Diğerlerininki erkân, ümera ve zâbitan 
için kabul edilen miktarın süiüsanı nispetinde 
zam icrası suretiyle hesabedilmiştir. Encümen 

âzasından Muhtar, Mustafa, Abdülhalik ve Mü-
kerrem beyler tahsisatı fevkalâdenin tenziline 
taraftar olmak ve Reşad Bey ise nakden tedi
ye edilmek şartiyle Müdafaai Milliye Encüme
ninin mazbatasmdaki mekadiri kabul eylemek 
suretiyle ekalliyette kaldıklarından maaşat 
mütefikan, tahsisatı fevkalâde ve buna göre 
tanzim kılman cetvel ekseriyetle kabul edilmiş
tir. 

Lâyihai kanuniyenin ikinci ve üçüncü mad
deleri mütekaidin ve eytam ve eramil ile açık
lar maaşatı hakkında olunacak muameleyi gös
termektedir. 

Muhassesatı zatiye bütçesini yükseltmemek 
ve verilen aidatı tekaüdiye ile bir dereceye ka
dar tevafuk etmek üzere son beş sene zarfın
da aldıkları maaşatm vasatisi tekaüt maaşına 
esas ittihaz edilmiştir Açık zâıbitana gelince; 
6 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanun mucibince 
hali hazara rücudan dolayı açıkta kalan zâ-
bitandan maada idareten açıkta kalmış zâbita-
na işbu kanunun mebdei meriyetine kadar es
ki maaşları üzerinden kanununa tevfikan ma
aş itası ve işbu kanunun mebdei meriyetinden 
itibaren bu kanunla ka'bul olunacak mekadir 
üzerinden nısıf maaş ve nısıf tahsisatı fevka
lâde itası muvafık görülmüştür. Mücadelei Mil-
liyeye iştirak etmiyen İstanbul zâbitanı için 
mevcut kanun mucibince maaşı hazırları üze
rinden nısıf maaş ve nısıf tahsisat esasının 
muhafazası tabiîdir. Bu suretle müstahdem zâ
bitan maaşatiyle tekaüdedilecekler ve açıkta 
bulunacaklar için umumi ve şâmil bir mahi
yette bulunan işbu kanun lâyihasının müstace-
len müzakere ve kaibulünü arz ve teklif eyle
riz. 

Reis 
Ferid 

Kâtip 
Konya 
Fevzi 

Âza 
Sivas 

Rahımi 

Mazbata Muharriri 
Mazhar Müfid 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 

Âza 
' Kângıri 

Noktai nazarımız Heyeti 
Celileye arz olunacaktır 

Mustafa Abdülhalik 
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Âza 
İsparta 

Noktai nazarımız Heyeti 
Celileye arz olunacaktır 

Mükerrem 
Âza 

Şükrü Kaya 

Âza 
Konya 

Kâzını Hüsnü 
! 

Berrî, bahrî, havai ve jandarma erkân, ümera i 
ve zâbitan ile men:urîn ve mensubîni askeriye \ 

maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Berrî, bahrî, havai ve jandar- \ 
ma erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensulbîni askeriyenin maaş ve tahsilatları ; 
merbut cetvel mucibince verilir. i 

MADDE 2. — Tekaüt ve eytam ve eramil \ 
maaşı tahsisinde 1340 senei maliyesi bidayeti- ! 
ne kadar halihazır maaş atı ve 1340 senei mali- i 
yesi bidayetinden itibaren son beş sene zarfın- j 
daki maaşı vasati ve beş sene hitamından son- j 
ra işbu kanunla tâyin edilen maaşatı asliye esas i 
ittihaz olunur. f 

MADDE 3. — İşbu kanunun mebdei meri- ; 

yetinden evvel idareten açığa ve badema çıka

rılacak erkân, ümera ve zâbitan ile memıırîn 
ve mensubîni askeriye seferbeliğin ilgası tari
hinden itibaren işbu kanunla tâyin edilen maaş 
ve tahsisatın nısfı ve seferberliğin ilgası tarihin
den evvel muhassesatı sabıkalarına göre ma
aşı aslileri tam ve tahsisatı fevkalâdeleri 
13 Kânunuevvel 1335 tarihli Kararnamenin 
3 ncü maddesi mucibince nisbeti muayyene üze
rinden verilir. 13 Kânunusani 1339 tarihli İs
tanbul Avans Kanununa müzeyyel Kanunun 
ikinci maddesi ile 6 Teşrinievvel 1339 tarihli Ka
nun ahkâmı bakidir. 

MADDE 4. — Makam maaş ve müteferrikası 
ve seferberlik ve cephe zammı maaşı ve melbu-
sat ve teçhizat bedeli hakkındaki kanunlar ile 
işbu kanuna mugayir bulunan ahkâm mülgadır. 

MADDE 5. — Vakti hazarda kıtaata memur 
ve zati hayvana mâlik bulunan bölük kuman
danından itibaren miralaya kadar (Miralay 
dâhil) ümera ve zâbitanm bir hayvanı tarafı 
mirîden iaşe olunur. 

MADDE 6. — İşbu kanun ahkâmı seferberli
ğin tarihi ilgasından muteberdir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına Müdafaai Milliye ve Maliye ve Dahiliye 
vekilleri memurdur. 

Esamii Rüttü 

Müşir, müşir amiral 
Birinci ferik - amiral 
Ferik - ferik amiral 
Mirliva - liva amiral 
Miralay - kalyon 
Kaymakam - fırkateym 
Binbaşı - krovet 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülazimievvel 
Mülâzimisani - mühendis 
Zâbitvekili 
1. sımf muamelât umuru ve 
2. sınıf muamelât memuru ve 

Maaş 

muadilleri 
muadilleri 

Alay hesap memuru ve muadilleri 
Tabur hesap memuru ve muadilleri 
Hesap memur muavini ve muadilleri 

listesi 

Maaşı asli 
Lira 

150 
100 
80 
60 
50 
40 
35 
25 
20 
15 
10 

8 
23 
20 
18 
15 

7 

Tahsisatı fevkalâde 
Lira 

200 
200 
170 
140 
100 
85 
65 
65 
60 
55 
50 
42 
44 
44 
44 
42 
31 

Yekûn 
Lira 

350 
300 
250 
200 
150 
125 
100 
90 
80 
70 
60 
50 
67 
64 
62 
57 
38 
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Esamii Rüttü 

Hesap memur vekili ve muadilleri 
Tabur imamı ve muadilleri 
Sınıfı evved kâtip ve muadilleri 
Sınıfı sani kâtip ve muadilleri 
Ordu müşaviri ve muadilleri 
1. sınıf, mimar ve muadilleri 
2. sınıf muzika muallimi 
3. sınıf muzika muallimi 
1. sınıf muzikacı 
2. sınıf muzikacı ve muavini 
3. sınıf muzikacı ve muavini 
4. sınıf muzikacı ve muavini 
5. sınıf muzikacı ve muavini 

(Kimdir? Sesleri) 
REİS — Efendim! Bu son cümle izahattan ibarettir. 
2, sınıf cerrah ve eczacı ve muavini 17 
3. sıınf cerrah ve eczacı muavini 16 
5. sınıf cerrah ve eczacı ye muavini 14 
(Dört yok mu sesleri) 
R E İ S — Dört yok. 
1, sınıf tımarcı ve muavini 6 

Maaşı asli 
Lira. 

6.. 
12 
12 
10 
32 
56 
17 
13 
12; 
& 
6,5 
4* 
2,5 

Tahsisatı fevkalâde 
Lira 

26 
38 
40 
36 
68 
64 
45 
45 
38 
35 
31,5 
19 
17,5 

Yekûn 
Lira 

o n 

50 
52 
46 

100 
120 
62 
53 
50 
43 
38 
23 
20 

Halihazırda maaş ve tahsisat iki bin 
kuruş almaktadır. 

Yani zamaim yapılmadığını gösteriyor. 
45 62 
44 60 
40 54 

28 34 

REİS — Efendim! Şimdiye kadar heyeti 
umumiyesi hakkında söz istiyen zevat şunlardır: 
Vasıf Bey, Vehbi Bey... İlâh. 

Efendim! tensibederseniz söz alanları, lehte 
ve aleyhte olarak tasnif edelim. (Muvafık ses
leri) (Leh ve aleyhte olanlar tasnif olundu) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Paşam aleyhinde 
kimse yoktur > müzakereye de lüzum yoktur. 

REİS — Evvelâ encümen mazbata muharriri, 
encümenin noktai nazarını izah etsinler, buyu
run Mazhar Müfid Bey! 

MUVAZENEl MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜFİD B. (De
nizli) — Efendim ordu zâbitan ve-memurin ve 
mensubînin terfii ahvalleri için Muvazenei Ma
liye Encümeninize gelen teklifin birincisi Heyeti 
Vekilinin ikincisi Müdafai Milliye Encümeninin, 
üçüncüsü de Heyeti Vekile teklifinde muhalif 
kalan Erkânı Harbiye Umumiye Reisi ve Müda-
faai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin teklifidir. 
Dördüncü bir teklif de Başkumandan Paşa Haz
retlerinin encümende vuku bulan teklifleridir. 

Bu teklifler esas itibariyle yek diğerine mübain 
olduğundan muvazene encümeniniz, Gazi Paşa 
Hazretlerinin encümendeki tekliflerini esas iti
bar ederek müzakeresini o teklif üzerinden yü
rütmüştür. Çünkü Heyeti Vekile, teklifinde 
iki esas kabul ediyor: Ümeraya kadar 3,5 lira, 
ümeradan sonrasına beş lira gibi bir şey zam 
yapıyor. 

Müdafaa! Milliye Encümeniniz ise... O da baş
ka bir noktai. nazardan başka bir usul takibe-
derek küçük zabıtana yalnız iki nefer tayın zam
mı, büyüklere üç nefer tayın zammı erzak ve
rilmesini, teklif ediyor. Fakat ne olursa olsun 
bu muhtelif tekliflerin esbabına gelince gerek 
Müdafaai Milliye Encümeniniz ve gerekse Mu
vazenei Maliye Encümeniniz ve zannederim ki 
heyeti mecmuai âliyeniz bile; zâbitan maaşatı-
nın dûn ve ihtiyaçlarına gayrıkâfi olduğuna 
müttefiktirler. Aneak bu muhtelif teklifler 
üzerine Heyeti Vekile ve Maliye Vekâleti Veki
li hazır olduğu halde uzun uzadıya müzakerat 
ve tetkikatta bulunduk. Neticei tetkikatıraızda 
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Heyeti Vekil enin teklifini bugünkü zâbitamn 
ihtiyacatmı teminden çok uzak bulunduğu için 
mevzuubahis bile etmedik. Müdafaai Milliye 
Encümeninin teklifi de, aynen erzak verilmesi 
hususunda olduğu, bu da uzun tecrübeler neti
cesinde anlaşıldığı veçhile • teşevvüşatı maliyi 
mucibolacağı düşünüldüğü için Muvazenei Ma
liye Encümeni, Müdafaai Milliye Encümeninin 
bu teklifini kabul edemedi. Elimizde bir Mü
dafaai Milliye Vekilinin teklifi ve bir de encü
menin müzakeresinde hazır bulunan Başkuman
dan Gazi Paşa Hazretlerinin teklifi vardı. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Yanlış söylüyorsunuz, Müdafaai 
Milliyenin ayrıca bir teklifi yoktur. Müdafaai 
Milliye Vekili Heyeti Vekile kararma Erkânı 
Harbiyei Umumiye Reisi ile muhalif kalmış ve 
ondan sonra son noktai nazarını encümende söy
lemiştir. Ayrı bir teklif yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Paşa 
Hazretleri buyuruyorlar k i : Heyeti Vekilede Er
kânı Harbiye Umumiye Reisiyle muhalif kal
mışlardır. Son sözünü Müdafaai Milliye En
cümeninde söylemiştir. Yani teklifte bulun
muştur. Paşa Hazretleri, yanlış söylemedim. 
Binaenaleyh fcu tekliflerin neticesinde demin de 
arz ettiğim gibi Gazi Paşa Hazretlerinin teklif
leri dairesinde encümen müzakere etmiş ve o 
suretle biraz tadilât ile encümenimiz ekseriyetle 
teklifi kabul ve ekseriyetle cetveli de tanzim ve 
şimdi de Heyeti Umumiyenize takdim etmiştir. 

MUSTAFA ABDÜLHALİK B. (Kânları) 
— Maaşat müttefikan mi kabul edilmiş? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) Evet 
efendim. Maaşatı esasiye müttefikan. Yalnız 
tahsisatı fevkalâde olan kısım ki o kısımdaki za-
maim encümende ekseriyetle kabul edilmiştir. 
Efendim. Malûmu ihsanmızdır; bizim ordu men-
subînine, zâbitanma verdiğimiz maaşat ile, ec
nebi orduları zâbitanma verilen maaşatı muka
yese edecek olursak bizim zâbitandan daha az 
maaş alan zabit yoktur. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — En çok fedakâr
lık eden onlar olduğu halde.. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Gerçi 
bütçede bu zamaim cihetiyle ufak veya büyük 
olsun bir zam icrasına mecburiyet vardır. Mad
di olan bu şeye mukabil şüphesiz ki ordunun 
mânevi kuvveti tezayüdedecektir. Binaenaleyh 

maddi zarara mukabil mânevi kuvvetten çok ka
zanacağız ve çok istifade edeceğiz fikrindeyim. 
Bu arz ettiğimiz zamaimin neticesi kadrolara 
nisbeten 4 500 000 lira raddesinde bir fazlalık 
oluyordu; halbuki : 

FERİD B. (Kütahya) — Senelik. 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Evet 

senelik.. Halbuki efendiler. Bu kanun ile bu za-
maimi kabul etmekle aynı zamanda Elbise ve 
teçhizat bedeli hakkındaki Kanunu lâğvettiği
mizden 1340 bütçesinde elbise bedeli olarak 
konulan 561 000 lira bir ve yine kadrolara göre 
istihdamı lâzımgelen büyük rütbeli zâbitan yeri
ne halen ve belki de uzunca bir müddet iki rüt
be, bir rütbe madun zâbitan kullanılacağına na
zaran kadro üzerinden 150 000 lira kadar bir 
tasarrufu muciboluyor ve yine bu kanunun bir 
maddesinde arz ettiğimiz veçhile şimdiye kadar 
cari olan hakkı rüküp kanunu da tadil edilerek 
ancak kıtaata memur zâbitana ve o da miralaya 
kadar olmak üzere miraylarda dâhil olduğu hal
de zâbitan ve ümeraya zati hayvanı kendisine 
aidolmak şartı ile yem bedeli tarafı miriden ve
rileceğine nazaran büyük bir tasarruf yapılmış 
oluyor ve tahmimen 150 000 lira kadar istifade
miz oluyor. Çünkü elyevm orduda 5300 ka
dar zati hayvan mevcuttur. Bu hayvanattan 
hemen iki bin hayvanın tenzili lâzımgeliyor. Bir 
hayvanın dokuz yüz kuruş masrafı olduğuna 
göre hemen hemen 150 000 lira raddesinde bir 
tasarruf da oradan hâsıl oluyor. Şu mecmu 
tasarufu 1340 bütçesinden tenzil edersek şu 
halde üç buçuk milyon kadar bir zam yapmak 
mecburiyeti hâsıl oluyor. Yine bu kanunun mü
him bir kısmı da tekaüt ve açığa çıkan zâbitan 
hakkındaki muameleyi ihtiva eden aksanıdır. 
Malûmu ihsanınız bizde bu açık meselesi hakkın
da muhtelif tarz ve muhtelif kanunlarımız var
dır. Meselâ : Vakti seferden hali hazara rücu 
dolayısiyle açığa çıkarılan zâbitan hakkında ge
çende bir kanun kabul ettik ve bu kanunda de
dik ki: «Tensikat dolayısiyle açıkta kalan zâbi
tan 1339 senesi nihayetine kadar tam maaş ve 
tam tahsisat alacaktır» bittabi bu kanun yine 
bakidir ve yine en son Avans Kanununun bir 
maddesinde demiştik ki : «İstanbul'da Mücade
le! Milliyeye iştirak etmiyen zâbitana nısıf maaş 
ve tahsisat verilecektir» şimdi üçüncü kısım ka
lıyor. Yani idareten açığa çıkarılmış olan zâbi
tana verilecek maaş kalıyor. Eğer bu kanunun 
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tarihi neşrinden, mebdei meriyetinden sonra 
ise hiç şüphesiz ki bu kanunun vermiş olduğu 
tahsisatı alacaktır. Yani nısıf maaş, nısıf tah
sisat alacaktır. Şayet bu kanunun mebdei me
riyetinden evvel tekaüt edilmiş ise, açığa çıka
rılmış ise bu kısım açığa çıkarılanlar için 1335 
tarihli Kararname vardır. Bunlar bu kararna
me mucibince tam maaş alırlar fakat tahsisatı 
fevkalâdelerine bir nisbet dairesince. Meselâ : 
60, 70, 80 şöyledir. v j 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — AJlah razı ol
sun Muvazenei Maliye Encümeninolen. Şu me
seleyi hallediyorsunuz. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Ma#ıar Müfid 
Bey. İdareten ne demek. 

REİS — Sual sırası değil sonra ! cevap verir
ler efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — İşte 
efendiler. Bir senelik yaptığımız zam üç bu-

""̂ ""Ştrif milyon raddesinde bir şeye baliğ oluyor. 
Teka t i t^emi l i açığa çıkan zâbitan mesaili yine 
bu kanunla hallediliyor ve fazla olarak bir de 
yem meselesi ve hakkı rüküp meselesi de yine 
bu kanunla halledilmiş oluyor. Beyefendiler 

. encümen heyeti umumiyesi maafatı asliyede 
müttefik olduğu gibi tahsisatı fevikâledede de 
encümen ekseriyeti şuna kaanidir [ki: Mücahe-
dei Milliyede yaptıkları fedakârlık ive hizmetle
rini cümlemizin gözümüzle gördüğümüz şahidol-
duğumuz bu ordunun erkân, ümer4, zâbitan ve 
mensubînini artık dilenci vaziyette bırakmıya 
Heyeti Celilenizin vicdanı bir dakika bile razı 
olamaz. (Alkışlar) Çünkü efendiler;. Bir zabite 
verilen maaş, zannederim ki ; foir | odacı maaşı 
derecesindedir fakat o zâbitan, müsjtahak olduk
ları fazail ve kemalâtı insaniye ve [vatanperveri 
saikası ile şimdiye kadar !buna tahammül etmiş
ler ve bütün istirahatı kemali njıemnuniyetle 
iktiran ederek bütün enzarmı vatanının istih-
lâsma atfetmişlerdir. (İştirak edejriz, sesleri) 
Efendiler bendeniz muhterem ordjunun başku
mandanından neferine kadar bütünj bu muhabe
ratta ve Mücadelei Milliyede gösterdikleri ha
maseti, şecaati, vatanperverliği burada uzun uza • 
dıya tafsil etmeyi zait görüyorum. Çünkü bun
lar, burada dersi zarafet vermek kabilinden 
olacaktır. Yalnız şunu arz etmek isterim ki va
tanperverliğin, sabır ve tahammülün, her şeyin. 
bir derecesi vardır. Artık o dereceyi tecavüz 

edince artık ne sabır ve ne de tahammül kalır. 
Çok rica ediyorum beyefendiler. Hakikaten or
dumuz beş senedir bu mücadelede çok taham
mül etmiş aç kalmıştır. Allah bir daha göster
mesin. Kayseri'ye giderken - arkadaşlarımı iş-
hadederim - harbde çarpışan ve belki o daki
kada bir kolunu, bir bacağını ve belki de canını 
kaybeden bu muhterem zabitlerin ailelerinin 
yollarda ne gibi fedakârlıkları iktiham ettikle
rini re'yülayn gördüm. Binaenaleyh beyefendi
ler zannederim ki, bu fedakârlığın, bu vatan
perverliğin mukabelesini eda etmek vazifesi de 
Heyeti Celilenize» terettübeder. 

ALÎ SAÎB B. (Kozan) — Borcumuzdur. 
MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Ve emi

nim ki bu üçbuçuk milyon lira vatanperver ve 
memleketi için her şeyini varını, yoğunu feda 
eden bu millet için de bir bâr teşkil etmiyecck-
tir. (Etmez efendim, etmez sesleri) 

ALÎ SAÎB B. (Kozan) — Mazhar Müfid 
Beyefendi. Bunların içerisinde malûlleri unut
muşsunuz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Onlar 
i'çi'n ayrıca bir kanun vardır. Binaenaleyh son 
söz olarak bunu arz ediyorum ki, beyefendiler; 
maaşatı* asliyede müttefikan ve tahsisatı fev
kalâde de hemen ekseriyetle verilen bu karar
dan dolayı encümeni âliniz mehmaemken vazi
fesini ifa ettiği kanaatiyle kendisini çok bahti
yar addeder. 

ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Malûller için ne 
yapıldı? 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Efen
dim malûller için ayrıca kamın yapacağız ve 
derhal takdim edeceğiz. Efendim Mustafa Bey 
idareten kaydını sual ettiler. Geçen gün burada 
Müıdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin be
yanatı vardır. Meselâ i'darete'n zatıâliniz bir 
alayın kumandanı olursunuz, emsali çoktur. Si
vil olmakla beraber bendeniz de bilirim. «Gel 
zabit efendi resmi selâmı ifa edemedim, takı
mını iyi idare edemedin, al mazbatanı çık dışa
rı...» dersiniz. 

MUSTAFA NECATİ (İzmit) — Yanlış efen
dim ; katiyen böyle bir şey yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Yalnız 
şunu istirham edeceğim : Askerliğe ai'dolan me
saili Müdafaa! Milliye Vekili Paşa Hazretlerin
den sorabilirsiniz. 
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İha ferik, ikiyüz elli lira 'birinci ferik, üç yüz 
elli lira müşir.. Burada ekalliyetin, takibe tti-
ği gaye, yalnız zâbitanı değil bütün memurini 
terfih etmektir ve demin arz ettiğim gibi en zi
yade zâbitanı terfih etmektir. Bu. zammiyatı 
yapacağımız sırada 'bütçemizde varidat bul
mak iea'bediyordu. Önümüzde bin üçyüz kırk 
bütçesi vardı. Eğer Devletin'bir kısım memuri
nini terfih edip diğerlerini terfih etmezsek o 
zaman umuru devlet yürüyemez. Bizim tek
lifimizle ekseriyetin teklifi arasında iki mil
yon liralık bir fark vardır. Bu iki milyon lira 
ile bin üçyüz kırk bütçesinde diğer memurine 
de hiraz - zâbitan kadar değil, meselâ yüzde 
yirmi beş, yüzde otuz, yüzde kırk nishetinde -
zam yapılır ve Ibu suretle: butun memurin ter
fih edilmiş >olur ve fau suretle devlet makinası 
yürür. Yoksa başka iftirakımız yoktur. 

YAHYA GALİB B, (Kırşehir) — Bu cihet 
nereden çıktı Reis Beyefendi? 

MUSTAFA-, ABDÜLHALÎK B. ( D e v a m l a ^ ~ 
— Efendim biz burada intihap umdelerimiz 
mucibince, zâbitanımızı nazarı itibara aldığı
mız gibi ötekileri de nazarı itibara alacağız. 

AVNİ B. (Bozok) — Eytam ve eramil hak
kında encümenin fikri gayrikâfidir. Bu husus
ta izahatta bulunmanızı rica ederim. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Efen
dim tekaüt muamelesi'ni'n sureti icrası maddede 
gelecektir. (Maddede sorsun sesleri) beş senelik 
maaşı vasatinin nısfı esas ittihaz edilecektir. 

ABDÜLHALÎK B. (Kângırı) — Paşa Haz
retleri Mazhar Müfid Bey encümen ekseriyeti-
nin noktai nazarını ifade buyurdular; müsaade 
buyurunu, bendeniz de encümen ekalliyetinin 
noktai nazarı izah edeyim. 

REİS — Buyurun. 
.MUSTAFA ABDÜLHALÎK B. (Kângırı) 

—• Zaıbitan maaşatma zam ve bütün zabitanm 
terfihi hakkında gelen Tfanun encümence ke
mali dikkatle müzakere edildi, Bütün encü
men umdelerimizden en esaslısını teşkil eden 
zâbitan ve memurinin terfihi meselesinde tama
men müttefiktir. Encümen zâbitanı diğer me
murlardan dafea ziyade ikdar etmek vazife
sini kendisinde gördü ve bu surette hareket 
etti. Evvelâ Mazhar Müfid Beyin buyurduğu 
gibi encümene üç teklif gelmişti. Encümen 
bu üç teklifi de tetkik etti. Bu üç teklifin de 
zabitanm bir dereceye kadar ikdarı şeraitini 
haiz olmadığını anladı ve müttefikin o tek
liften daha yüksek (bir teklifte bulunmayı ka
bul etti. Bugünkü günde zabitanm aldıkları 
maaş pek azdır. Zâbitvekili dört buçuk, mülâzi
misani yedi, mülâzimievvel sekiz, yüzlbaşı on 
buçuk, kıdemli yüzbaşı onüç, binbaşı yirmi, 
kaymakam yirmi'beş, miralay otuz, liva kırk-
beş, ferik seksen, birinci ferik yüz, müşir yaz-
elli... Livaya kadarları görüyorsunuz ki son de
rece azdır. Binaenaleyh; encümen yüzde sek
sen ile doksan arasında bir zammı müttefi
kân kabul etti. Tahsisatı munzamma hakkında
ki miktarları da encümeniniz az. görmüştür. 
Yalnız encümenin ekalliyeti 'burada ekseri
yetin 'bir noktai nazarına muhalif kalmıştır. 
Bu ihtilâf da on lira kadar küçük bir miktar 
üzerindedir. Meselâ zâbitvekilinin tahsisatına 
arkadaşlarımız kırk iki lira zam teklif edi
yorlar. Biz ise otuz iki lira teklif ediyoruz. Ya
ni bizim teklifimiz şudur: Kırk lira zâbitve
kili, elli lira mülâzım, atmış lira mülâzimievvel, 
yetmiş lira yüzJbaşı, doksan lira binbaşı, yüz 
lira kaymakam, yüzyirmi lira miralay, ikiyüz 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Zam (hakkındaki miktar ve ifa
de yanlıştır. Bir milyon sekiz yüz 'bin lira ka
dar fark edecek bir şey yoktur. Sonra şurasını 
arz edeyim ki, bugün mülâzimisani kırksekiz 
lira almaktadır. Ekalliyet elli lira teklif edi
yor. Rica ederim, iki lira medarı terfih olabi
lir mi? 

ABDÜLHALÎK B. (Devamla) — Efendim 
seferberlik zammı ile kırksekiz lira alıyor. Se
ferberlik lâğvedildiği zaman kırk sekiz lira 
değil, otuzsekiz lira alacaktır. 

MÜDAFAA1 MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş.-. (Karesi)— O halde müreffeh midir zâbitan? 

MUSTAFA ABDÜLHALÎK B> (Devamla) 
— Biz müreffeh demiyoruz. Fakat takibettiğiniz 
gaye itibariyle bütün Devlet memurinini düşün
mek lâzımdır. Yalnız mülâzimisani ve mülâzimi-
evvelde oniki lira zam vardır, diğerlerinde yirmi 
lira vardır. Sonra efendim! Bunu tetkik ederken 
kabiliyeti tediyesini düşündük. Maaşata zamme
dildikten sonra Hükümet sandıklarına» gidildiği 
zamanda para yoktur diye bilâhara maaşları ten
kis etmek daha vahim neticeler hâsıl eder. Onu 
da nazarı itibara aldık; Eğer Hükümet diğer 

— 84& — 



i ; 40 21 . 10 . 1339 C : 1 

memurini de bir dereceye kadar terfih edeceğine 
emin ise pekâlâ, maalmemnuniye biz de kabul 
ederiz. 

YAHYA GALIB B. (Kırşehir) — Zaten 
edilmiştir efendim. Hangisi edilmedi? 

MAT JYE VEKÂLETİ VEKİLİ FERİD B. 
(Çorum) — Muhterem arkadaşlar! İlk defa Hu
zuru Âlinize böyle bir kanunu müzakere etmek 
üzere çıktığımdan dolayı kendimi bahtiyar adde
diyorum. (Bravo sesleri.) Pek iyi takdir edersiniz 
ki, Harbi Umumiden beri ve bilhassa İstiklâli Mil
lî Harbinde zâbitanın ne kadar elîm ve ne kadar 
feci bir mahrumiyet içerisinde vatanı müdafaa 
ettikleri ve memleketi bugünkü saadete isal için 
hayatlarını istihkar ettikleri hiç kimse tarafından 
inkâr edilemiyecek bir hakikattir. Binaenaleyh 
zâbitanın sureti katiyede ihtiyaçtan alâkaderülim-
kân vareste olacak bir derecede ikdarları bu mem
leket için bir vazife teşkil eder kanaatindeyim. 
İki gün evvel pek kıymetli teveccühlerinizi ibzal 
ettiğiniz bu âciz vekiliniz kaanidir ki, Meclisi 
Âliden efradı ahalinin en ufak ferdine kadar zâ-
bitana verilecek bu parayı istiksar edecek hiç
bir kimse tasavvur edemezsiniz. Yalnız mesele 
verilecek bu zamaimin bütçede ika edeceği tesir 
meselesidir. Şimdiye kadar Devlet iktihamı müş-
kil bir harb masarifi içerisinde bulunuyordu. 
Seferberliğin ilgası dolayısiyle bittabi bu masari
fin en mühim aksamından yakasını kurtarmış 
olacaktır ve aynı zamanda Maliye Vekili olacak 
her hangi bir zatın matmahı nazarı daima Dev
letin varidatı umumiyesi ile masarif atı umumiye-
sini karşılaştırmak ve Huzuru Âlinize mütevazin 
bir bütçe getirmekten ibarettir. İki günlük tet-
kikattan anlıyorum ki, zâbitana verilecek bu ma-
aşatın karşılığını gerek Heyeti Vekile rüfekâmm 
müzaheretine ve gerek müzahereti âlilerine istina
den bulacağım katidir. (Şimdi yok mu sesleri.) 
Belki bir milyon lira kadar bir fark vardır. Onu 
da himmetleriyle masariften tenkis ederek ve büt
çeye ayrı bir varidat zammettirmiyerek müteva
zin bir hale getireceğim. 1340 bütçesinin müza
keresi esnasında bu hakikati erkam üzerinde gö
receksiniz. Binaenaleyh Heyeti Âliyenizden çok 
istirham ederim ki, şayanı istiksar olmıyan bu 
cüzi zam a i mi bu memleketi kurtarmak için kanı
nı heder etmiş olan heyeti ulviyeden esirgemiye-
lim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Paşam 

Maliye Vekili Beyden bir sual soracağım, söz is
tiyorum. 

REİS — Bir daha sefere... 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Şimdi 

istiyorum efendim! Rica ederim. 

REİS — Yarım saat burada bulundular. Söz 
istemediniz. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Her za
man bu tarafa bakmıyorsunuz ki... 

REİS — Rica ederim, susunuz! 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Dürüş-

tane muamele yapmaya hakkınız yoktur. 

REİS — Rica ederim susunuz, Vasıf Bey, 
buyurun!... 

VASIF B. (Saruhan) — Muhterem arka
daşlar bendenizin en çok memnuniyetimi mu-
cibolan âmil şudur : Meclisi Âlinizi intihabeden 
muhterem Milletimizin karşısına çıktığımız za
man malûmuâlinizdir ki, birtakım sarih ve müs
pet maddelerden ibaret umdeler ilân etmiştik. 
Maatteessüf hiç şüphesiz ilk taazzuv ve faaliyet 
devresi olduğu içindir ki muhterem milletimize 
karşı ilân ettiğimiz bu esasların fiili tatbikatına 
daha girişmedik. Bugün bu kanunu tetkik et
mek üzere ruznamemize kabul etmekle bizi gön
deren muhterem millete karşı vadimizde sadı'k 
kaldığımızı ve ilk faaliyet devresine girdiğimizi 
ilân etmiş olacağız. Malûmu âlmizdi'r ki, umde
lerimizden biri zâbitanın ve memurinin terfihi
dir. Hakikaten arkadaşlar bendenizin1 bir' ka
naatim vardır. Hükümet makinasmı esaslı bir 
şekle ifrağ etmedikten sonra yapacağımız bu te-
şebbüsat, irfan teşebbüsatı, nafıa teşebbüsatı 
daima akım kalır. Bu memleketin uzun devre
lerden beri bir tarihi vardır. Bu tarihin hiç 
şüphesiz bu muhiti içtimaide ehemmiyetli tesiri 
vardır. Bu memleketin başında kendisini idare 
mükellef yeti ile mecbur olan şuurlar munta
zam, kabiliyetli bir hale gelirse o zaman diğer 
sahalardaki teşebbüsatımızdan müsmir netice
ler alabiliriz. Hep takdir ve/j.tiraf edersiniz ki 
hükümet makinasmı müsmir ve esaslı bir hale 
ifrağ etmekliğimiz için o makinayı işleten ana
sırı terfih etmek, o anasırı vakur ve izzetinefis 
sahibi bir insan halinde yaşatmak için icabeden 
şeraite sokmak mecburiyetindeyiz. Yoksa bu 
Hükümet makinasınm unsurlarını bütün çek-
tikleri azap ve meşakkate göre aç bırakacak 
olursak, yanıbaşlarında çalışan ecnebi şirketle^ 
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rinin kavasları kadar bir maaş alamadıklarını 
görürlerse gayenin istihsaline imkân bulamayız. 
Bu Hükümet makinası arkadaşlar hep takdir 
buyurursunuz ki, muhtelif şekil ve kısımlardan 
mürekkeptir. Fakat sivil olmakla beraber bü
tün cihan karşısında ilân etmekten bir sürür 
duyarım ki bu Hükümet makinasmın en esaslı 
çarhı, bu Hükümet makinasmın en esaslı te
meli, ordudur. Bundan dört sene evvel memle
ket en elîm bir felâkete mâruz kaldığı zaman, 
memleket altı asırlık bir tarihi kapatmak ve 
bütün izzetinefsini şerefini, haysiyetini kaybet
mek tehlikesine düştüğü zaman hep beraber işe 
sarıldık, haykırdık, bağırdık ve memleketin 
doğrudan doğruya ruhundan, doğrudan doğru
ya azminden doğan büyük ve kahraman ordu 
düşmanı denize dökerek bizim bugünkü teşek
külümüzü temin etmiştir. Ben iddia etmiyorum 
ki, arkadaşlar, bu cidali intaceden ve bu zaferi 
temin eden ve bu mesut neticeyi veren yalnız 
ordudur; yalnız şunu itiraf etmek mecburiye
tindeyiz ki, Türk Tarihini de tetkik buyurursa
nız aynı neticeye vâsıl olursunuz. Bizde ordu, 
millet demektir. Bizde ordunun eseri demek. 
milletin eseri ve bu suretle muvaffak olmuştur. 
Binaenaleyh, hiç şüphe yok ki, ordudan bah
settiğim zaman bu milletin efradından ve br 
milletin evlâdından bahsediyorum ve bu mille
tin evlâdından, fertlerinden terekkübeden br 
ordunun zaferi karşısında bugün hepmıiz müf 
tehiriz, hepimiz mağruruz ve yarın da arkadaş
lar tehlike karşısında - ki hiç şüphesiz daima 
muhtemeldir - yine istinadedeceğimiz milletin 
ruhundan doğan bu ordu olacaktır! Arkadaş 
lar ordu bugün yaptığı büyük kahramanlıkla1 

ve fedakârlıklarla hiç şüphesiz alman yüksek 
bir halei şeref tesbit etmiştir. Fakat efendiler! 
Vakti hazarda bu ordu mensubîninin geçirdik
leri hayât yalnız onlar için değil bizim için dr 
hacaletâ verdir. 

Dün memleketin felâketi karşısında eğer 
ordu mensubîni zammı maaştan bahsetselerdi 
hiç şüphesiz onların vatanperverliğinden şüphe 
edilebilirdi. Fakat onlar bütün mezahime ve 
bütün meşakkatlere rağmen seslenmediler, sus
talar ve bilâkaydüşart Heyeti Celilenizin emir
liğine istlıadettiler ve sizden aldıkları emir
lerle zafere koştular ve zafere ulaştılar, mem
leketi kurtardılar. Bugün Heyeti Celilenizin 
*Ie vazifesi dört senedir emirlerinize bilâkay

düşart itaat ederek bütün bu milleti, bu tarihi, 
bu vatanı zaferden zafere ulaştıran bu muzaf
fer orduyu aç bırakmamaktır. («Yaşa» sesleri.) 

Arkadaşlar! Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata Muharririnin verdiği izahattan pek 
İyi anlıyoruz ki ve zaten bizce malûmdur ki, 
ordunun kütlei asliyesini teşkil eden, nüvesi 
olan zabıtanın küçük kısmı yaşamak için mev-
cudolması lâzımgelen en basit, maddî vesait
ten mahrum olarak yaşıyorlar. Hep takdir bu
yurursunuz ki, otuz, otuşbeş kâğıt para ile aile 
sahibi olan bir adamın geçinmesine imkân yok
tur ve birçok zâbitan arkadaşlarımın aç kaldık
larını bilirim. Yakhıen vâkıfım ki, en feci ve 
dilsuz bir hali sefalet içerisinde se3İerımiyerek 
izzeti nefsini, haysiyetini kurtarmak için çır
pınmaktadırlar. Fakat gerek midir ve lâyık mı
dır ki, bu zâbitan yaşamak ve hayatı saadete 
ulaşmak için, harbi kazanmak için uğraştıkla
rı halde memleketin, kurtulduğu bir zamanda 
bizim karşımızda yine böyle inlesinler? Yine 
böyle biz on sene, onbeg sene sonra - temenni 
ederim ki hiç lüzum olmasın, fakat daima muh
temeldir - onlardan tekrar bir fedakârlık, tek
rar bir hayat, tekrnr bir zindelik arıyabilelim. 
Ben arkadaşlar, onların vatanperverliğinden yi
ne şüphelenmiyorum. Ben kaaniim ki, aç bırak
sak bile yarın memleket batacağı zaman -Al
lah saklasın - memleket bir tehlikeye düştüğü 
zaman onların göstereceği fedakârlıktan emi
nim. Ancak efendiler! Yanıbaşlarmda aç kalan 
ailelerinin çektiği ıstırabat ve elemle kendile
rinden bir iş bekliyorsak aklanmış oluruz. Son
ra şunu da arz etmek isterim ki arkadaşlar; 
dünü, yarının felâketlerine benzetmemek lâ
zımdır. Dün o kadar vatanşümul bir felâket 
idi ki, bunun karşısında zabit, memur, millet 
düşünmek ihtimali yoktu. Bütün vatan mah
volmuştu. Onun için her zabit, her ferdî millet 
hattâ kadınlarımız ve çocuklarımız da dâhil 
olduğu halde o mukaddes gayeler uğrunda bü
yük büyük fedakârlıklar yaptılar. Fakat ya
rın Hükümetin teşkilâtı içinde Hükümetin si
yasi manzumesi içinde ordumuzdan âzami feda
kârlığı beklemek istiyorsak şunu itiraf etmek 
mecburiyetindeyiz ki, onları bugün inletmemek 
ve aç bırakmamak mecburiyetindeyiz. Ben He
yeti Celilenizin tamamen bu ruh ile, tamamen 
bu his ile mütehas.iis olduğuna kaaniim. Fa
kat şüphesiz hepinizin kalblerinde bir endişe 
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vardır. Acaba bu hisseti yaptığı takdirde büt
çede tevazün olabilir mi? Benim buna cevap 
vermek salâhiyetim yoktur. Fakat dün büyük 
bir ekseriyetle intihab buyurduğunuz Maliye 
Vekili Muhteremi Heyeti Celileniz karşısında 
katî ve sarih bir vaitle bunun mevzuubahsola-
mıyacağım Heyeti Celilenize arz etmiş ve büt
çede tevazün bozulmayacaktır demiştir. Arka
daşlar! Hatırlıyorum bundan bir ay evvel açık
ta kalan zâbitanın maaş meselesi mevzuubah-
solurken Heyeti Celilenize demiştim ki, ordu 
Heyeti Celilenizin emirleri altında vatani ga
yelere doğru böyle safvetle koştukça onun hu
kukunu kâfil olan, onun hukukunu temin eden 
Meclisi Âlinizdir. Bunu yine tekrar ediyorum, 
ordu Heyeti Celilenizin emirleri altında böyle 
vatani gayeler takibettikçe ve vatani gayeler 
pekinde koştukça, - ki, şimdiye kadar daima 
koşmuştur ve takibetmiştir - onların hukuku
nu kâfil olacak yegâne kuvvet doğrudan doğ
ruya Heyeti Celilenizdir. Ordunun terfihi için 
ordu mensubîııinin aç kalmaması için çıkmış ve 
çıkacak olan kanun Heyeti Celilenizin kalbin
de çıkmıştır ve kalben çıkacaktır. Ben yaki-
nen biliyorum ki, birçok arkadaşlarımız gerek 
Müdafaai Milliye Vekili, gerek ordu erkânı, bir
çok aylardan beri orduyu mâruz kaldığı bu ha
li eseften kurtarmak için uğraştılar, tazyiki ma
lînin bugün semerelerini istihsal ettik ve bu
gün Meclisi Âlinizin gösterdiği bu arzu, Mecli
si Âlinizden doğan bu arzunun tahtı tesirinde, 
Hükümet ordumuza muvafık bir kanun ile gel
miştir. Hiç şüphesiz kendi arzumuzu izhar ede
rek, kendi emellerimizi tekrar ederek Hüküme
tin getirdiği bu kanunun kabul edileceğine, bu-
âıu mevkii tatbika koyarken ve onların arzu
larını ifa ederken elerin bir hazzı vicdani du
yacağımıza ve bu suretle memleketi müdafaa 
eden ve zaferi istihsal eden bir kuvvete karşı 
mütehallik olduğumuz bir ulviyeti göstereceği
mize tamamen kaaniim. 

REİS — Süreyya Bey! Maliye Vekilinden 
sual soracak mısınız? 

AHMED SÜREYYA B (Karesi) — Sora
cağım efendim. 

REİS — Kürsüye çıktığı zaman sorarsınız. 
VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 

ordumuzun senasında bulunacak değilim. Or
dumuzun senalarını düşmanlarımız yapmakta
dır. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Parçalı 
söz. 

VEHBİ B. (Devamla) — Hiç parçalı söz 
değil. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Ordumu
zu biz de sena ediyoruz. Düşmanın senası baş
ka, bizim senamız başkadır. 

VEHBİ B. (Devamla) — Şurasını bilmeli
siniz ki, en büyük fazilet düşmanın takdir et
tiğidir. Bizim ordumuz hakkında yalnız Türk 
ordusu demek medih için kâfidir, medi'h için 
başka bir söze lüz'iuı yoktur. («Bravo» sesle
ri.) Devlet ve Hükümet denilince her şeyden 
evvel teşkilâta ve o teşkilâtı idare edecek adam
lara ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaç tesbit edilmek 
ve kadroları sabit kalmak lâzım/gelir. Bittabi 
biz şimdi o devredeyiz. Memleketimizin terakki 
ve tealisi için, lâzımgelen teşkilât ve tedabiri 
yapacağız. Hepimiz biliyoruz ki, ordumuz zâ-
bitanına ve memurinimize verilen maaşat ka
rın doyuracak miktarda değildir. Aldıkları ma
aş ev kiraslyle su parasına ancak kâfi gelebi
lir. Bunun için bütün memurinimizi, zâbitam-
mızı ve erkân ve ümerayı ve umumiyetle bü
tün memurini Devletin maaşatını tensik etme
ye, tesbit etmeye ve onlara maişetlerini temin 
edecek bir miktarı vermeye başlandığı sırada 
nazarı dikkate alınması iktiza eden bâzı esa-
sat mevcudolduğunu zannediyorum. İşte ben
deniz, bunlar nazarı dikkate alınmış mıdır, on
ları soracağım. Birincisi; maaşat için asgari, 
âzami bir hat, Heyeti Vekilece ve Muvazenei 
Maliyece tesbit edilmiş midir" Umum Devlet 
maaşatmda âzami ve asgari bir had tesbit edil
miş midir? İkincisi; maaşat arasında vazaifin 
ehemmiyet ve müşkülâtları tesbit edilmiş mi
dir? Üçüncüsü; vücudîyle bihakkin iftihar et
tiğimiz vatanımızın istiklâl ve istikbali için her 
zaman lâzım olan ordumuza bütçemizin haliy
le mütenasip yüzde kaçını tefrik edebiliriz? 
Dördüncüsü; elhri/.de bir cetvel vardır. Bu 
cetvele nazaran zâbitanımızm ^efahiyeti temin 
edilmiş oluyor mu? Bejlnelsi; bütün bunlardan 
3onra, bütçedeki vandat ve masrafımız arasın
daki nispet nedir? Bunları bildikten sonra ona 
göre tabiî kararımızı veririz. 

REİS — Efendim Süreyya Beyin bir suali 
vardır. Ferid Bey, zatıâlitiz cevap veriniz! 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim müsaade buyurursanız zatıâlinizden iki 
sualim vardır. Evvelâ Mazbata Muharriri Bey 
buyurdular ki, «Heyeti Vekile den, Başkuman
dan Gazi Paşa Hazretlerinden yapılan teklif
ler var. Biz encümence bu kürsüde okuduğu
muz esasatı tesbit ederken Başkumandan Paşa 
Hazretlerinin teklifi esası üzerinde yürüdük. 
Yani bu zammı maaş hakkındaki Heyeti Ve-
kilenin teklifini hiç kaale almadık. Heyeti Ve
kile beş, beşbuçuk lira şu şu miktarlar üze
rinde zammı kabul etmişti ve bu da terfih nok-
tai nazarından çok uzak bir şey...» Bu, böyle 
ise Heyeti Vekileye dâhil olan Maliye Vekili 
niçin Heyeti Vekile bu esbabü tesbit ederken 
bütçe dâhilinde tevazün temin etmeyi vadeden 
Vekil Bey zâbitan ve ümeraya yapılacak bu 
zammıyatı teklif etmemiştir? Madem ki bütçe
de imkân vardır; niçin daha evvel bu teklifi 
fazla olarak kendisi yapmamış? Çünkü Heyeti 
Vekileye Maliye Vekili de dâhildir ve bu vazi-
fei asliyeleri icabıdır. Cidden ordunun terfi
hini herkes ister. 

REİS — Efendim sual mi bu? Anlaşılma
dı, ne olduğunu birtr birer söyleyiniz. 

AHMED SÜREYYA B (Karesi) — Madem 
bu zammıyatm bütçede imkânı varmış, madem 
ki bugün encümenin yaptığı bu zammıyatla 
terfih temin edileLiliyormuş; neden böyle bir 
teklifi evvelce yaprr amışlar ? Bu sual bir. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FERİD B. 
(Çorum) — Bu sual bendenize taallûk etmez. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Vekâ
lete taallûk eder. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FERID B. 
(Devamla) — Hason Beyefendinin bu babta-
ki noktai nazarını bilmiyorum. Malûmuâliniz-
dir ki, bütçeyi Meclisi Âlinize Hasan Beyefen
di getirmiştir ve bendeniz ondan sonra tetki-
kat yaptım. Meclisi Âlinize karşı bunun bütçe 
dâhilinde karşılığını temin edeceğimi taahhü-
dettim. Bendeniz yalnız bu noktaya cevap ve
rebilirim. Arada ihtilâf varsa, Müdafaai Millî
ye Vekili Paşa Hazretleri o müzakere esna
sında bulundukları için ona cevap verirler. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Pekâlâ. 
İkinci sual: Dedile" ki, biz bu zammıyattan do
layı 1340 senesinde mütevazin bir bütçe ile Mec
lisi Âliniz huzuruna gelebiliriz ve bu tevazünü 

temin edebilmek için fazla bir menbaı varidat 
aramak iMiyacmda kalmayız. Elimizdeki vari
dattan tasarrufat yaparak bu muvazeneyi te
min ederiz. Şimdi ihtiyacatı memleket baştan 
aşmdır. 3iz bu senenin bütçesini yaparken ve 
hattâ her senenin bütçesini yaparken mille-
tir ihtiyacı olduğu her şeyi tesbit ederiz. Bu 
haddi asgaridir. Bunun neresinden kesecekler
dir? Masrafın hangi maddesinden kesecekleri
ni bana izah buyursunlar! 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ FERİD B. 
(Devamla) — Bunun cevabı gayet basittir. 
Size 1340 senesi bütçesini getireceğim ve müte
vazin getireceğim diyorum. 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendim! 
Bendeniz Vehbi Beyefendinin suallerini zapta 
geçirmelerini ve onu lütuf buyurmalarını rica 
edeceğim. Nedir sualiniz? Söyleyiniz, lütfedi
niz ! 

REİS — Efendim sıra ile sual sorunuz. 
VEHBİ B. (Karasi) — Maaşat için asgari 

ve âzami bir had düşünülmüş müdür ve bu, He
yeti Vekilece Muvazenei Maliyece tesbit edilmiş 
midir ? 

AHMED Ferid B. (Kütahya) — Diğerlerini 
de söyleyiniz. 

VEHBİ B. (Devamla) — O halde suallerim 
şu kâğıtta yazılıdır. Al kâğıdı oku. Vakit kay-

-betmiyelim. 
AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendim! 

Bendeniz bugün alelıtlak Heyeti Celilenize tak
dim edilen kanun hakkında tafsilât da vermeyi 
zait addediyorum. İcabederse tafsilât da veri
rim. Yalnız Vehbi Beyin 4 - 5 sualine cevap 
vermek isterim. Buyuruyorlar ki maaşat için 
âzami ve asgari bir had Heyeti Vekilece ve Mu
vazenei Maliyece tesbit edilmiş midir? Efendim 
malûmuâlinizdir ki maaşın bilûmum memurini 
Devlete ait aksamının tetkiki iki bütçe üzerinde 
cereyan edecektir. Birisi 1339 senesi bütçesi 
üzerinde olacak ki kadroların tensiki ve teşkili, 
havale buyurmuş olduğunuz Muvazenei Maliye 
ve diğer encümenlerde tetkik edilmektedir. He
nüz bu tetkik hitam bulmamıştır. Binaenaleyh 
bir kere bu bütçeler üzerinde memurin hakkında 
bâzı tadilât ve teşkilât icra edilmiştir ve o ta
dilât ve tevsiat Heyeti Celilenizin altı ay için 
kabul ettiği Tahsisat Kanununun ikinci madde
sine müsteniden yapılmıştır. 

— 846 — 



t . 40 21 . 10 . 1339 C : 1 

İkincisi : 1340 bütçesinde icra edilecek tet-
kikat ve icabeden tensikatın icrası meselesi... 
1340 bütçesi takdim edilmiş olmakla beraber 
tabı ve tevzi edilmeden irsal kılındığı için baş-
kitabet vasıtasiyle tabedilmek üzere matbaaya 
verilmiştir. Binaenaleyh 1340 bütçesi üzerinde 
henüz tetkikat yapılmamıştır ve ne zaman tab-
dan gelecek olursa o zaman encümeniniz müza-
kerata başlıyacaktır. Şimdi Vehbi Beyin bu
yurdukları sual olsa olsa 1339 bütçesine taallûk 
eder. 1339 bütçesinde Vehbi Beyin de iştirak 

,etmiş olduğu Dahiliye Encümeninde müzakere 
edildiği veçhile mümkün olabilen tenkisatm ic
rası nazarı dikkate tutulmuş ve mümkün olduğu 
kadar devairi Hükümeti teşkil eden memurin 
arasında esas adaletin muhafazası tekarrür et
miştir. Yalnız evvelemirde şunu Heyeti Celile-
nize arz etmek isterim ki : 1339 senesi bütçesi
nin altı aylık son tahsisatı Heyeti Âliyenize arz 
edildiği zaman mazbatanızda ve burada vaki 
olan ifadatımızda arz edildiği veçhile memleketi
mizin seferden hazara intikal ettiği şu devrede 
bütün memurin idaremizin vaziyetlerinde refah, 
refah demiyeyim, cüzi tadilât icrası zarureti 
gerek Heyeti Celilece ve gerek encümende cere
yan eden müzakerat neticesinde taayyün ve 
takarrür etmiştir. Bu hangi esas üzerinde ya
pılmak lâzımgelir? İtiraf etmek mecburiyetin
deyiz ki 1339 bütçesini takdim eden muhtelif 
vekiller bir yekûn, bir esas rakam Heyeti Celile-
nize takdim etmişlerdir. Heyeti Celilenizce sa
rahaten bu miktarın müşterek encümenler va
sıtasiyle memurine tevzii kararı verildikten son
ra, encümenlerin tetkikatı esnasında bu muhte
lif vekâletlerin verdikleri yekûn erkânın her 
dairede aynı surette müsavi derecede memurini 
terfih etmediği, yani bâzı vekâletler bir miktar 
rakam fazla gösterdikleri ve bu miktarı istedik
leri için bu vekâletlere ait memurinde tensikat 
icra edilmiştir. Fakat bazılarında katiyen ter-
fihe muktazi miktar mevcut değildi. Halbuki 
bâzı devairde memurinin katiyen terfihi muk
tazi olduğu halde bilhassa Adliye Teşkilâtı gibi 
mahkemelerimiz gibi hükkâmımız gibi kendile
rini terfih değil, yaşamasını temin edecek bir 
rakam mevzuubahsolduğu halde Adliye Bütçe
sinde bunu ifa edecek hiçbir rakama tesadüf 
edilmemiştir. Yine bu müşterek encümenin nok-
tai nazarı dolayısiyledir ki Adliye Vekili Beye
fendi Heyeti Vekileye bilmüracaa, Heyeti Celi-

lenize bir tahsisatı munzamına lâyihası sevk et
miş ve Heyeti Celileniz bu tahsisat lâyihasını da 
encümenimize havale etmiştir. 

VEHBİ B. (Karasi) — Sualim o değildir 
efendim. 

AHMED FERİD B. (Devamla) — Binaena
leyh demek istiyorum ki 1339 bütçesinde ada
lete muvafık olmak üzere lâzımgelen ıslahatın 
icrasına teşebbüs edilmiş ve yapılmıştır. Şimdi 
burada esas adalet ve tamamii müsavat talebe-
diyorlar. Efendiler! Bu tamamii müsavat cihe
tini encümeniniz düşünmüştür. Bunun için Mu-
vazenei Maliye Encümeni bir karar ittihaz et
miş ve bunu Maliye Vekiline - Heyeti Vekileye 
arz etmek üzere - tebliğ etmiştir. O karar da 
şundan ibarettir: Heyeti Vekile, 1340 senesi 
için vukubulacak teklifatında bütün memurini 
Devlet için umumi bir bütçe tesbit eder. Baş
tan aşağı bu bütün devairin yekdiğerine muadil 
vazifelerinin esamisine, derecelerine ve seviyele
rine göre bir bütçe tertibedilerek Heyeti Celile-
nize takdim eder. 1340 bütçesinde bu esasın 
tatbikini istedik. Bunu Maliye Vekili Beyefen
di maalmemnuniye kabul etmiş ve şüphesiz He
yeti Vekileye de arz etmiştir. Demekki 1340 büt
çesi için bilhassa müsavatı tamamiyle tatbik 
etmek için Muvazenei Maliye Encümeniniz bu 
lüzumlu kararı ittihaz etmiş ve bunun icrasını 
Heyeti Vekileden talebetmiştir. 

VEHBİ B. (Karasi) — Sualim bu değildir. 
AHMED FERİD B. (Devamla) — Sualiniz 

şudur: Maaşat için Heyeti Vekile ve Muva
zenei Maliyece asgari ve âzami bir had tesbit 
edilmiş midir? Cevabım bu değildir diyorsunuz. 
Fakat zannederim ki sualinizin cevabını tama
miyle verdim. Çünkü 1339 bütçesi üzerinde 
yapabildiğimiz tadilât; muhtelif vekâletlerin 
bize gösterdikleri ve Heyeti Aliyenizin kabul et
tiği erkanım içersinde, mahdut kalmıştır. Bunun 
için istediğimiz muadeleti yapmak imkânı hâsıl 
olmamıştır. Aarz edebiliyor muyum efendim? 

VEHBİ B. (Karasi) — O değildir efendim. 
AHMED FERİD B. (Devamla) — O halde 

efendim, ya bendeniz Türkçe anlamıyorum. Ya
hut zatiâlinizin suali başka bir mealde imiş, id
rak edemiyorum. 

VEHBİ B. (Karasi) — Türkiye Devletinde 
memurin maaşı beş yüzden başlar, onbeş binde 
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hitam bulur diye bir karar verdiniz mi? Bunu 
soruyorum. 

AHMED FERİD B. (Devamla) — Efendim 
kâtiplerin maaşı on liradan bajlar - idarei mcr-
keziycnin - müdürlere Ararmcaya kadar müdür
lerin altı binden yedi bin bcşyüzden, müsteşar
lara varıncaya kadar; müsteşarların maaşı on 
bin kuruş üzerinden kabul edilmiştir ve bu esas 
dâhilinde zammiyat yapılmıştır. Bu mudur is
tediğiniz efendim? 

VEHBİ B. (Karasi) — Umum.... 
AHMED FERİD B. (Devamla) — Tekrar 

edeyim efendiler zannederim anlatamıyorum. 
Merkez maaşı başka, mülhakat, vilâyat maaşı 
büsbütün başkadır. Meselâ beyefendinin arzula
rı dairesinde, bilfarz taşrada bulunan, en az 
maaş alan bir memura sekiz lira- vereceğiz di
yeceğiz. Sualiniz budur değil mi efendim? Bu
nu biz 1339 bütçesi için demedik ve diyeme
dik. Çünkü bilfarz bir vekâlet kendi memuri
ninin maaşını sekiz lirdan on liraya kadar 
yükseltecek bir miktar yekûn Heyeti Celileniz-
ce kabul edilmiştir. Biz o yekûnu tevzi ettik fa
kat diğer bir vekâletde sekiz lirayı sekiz bu
çuk lira yapmak imkânı olmamıştır. İşte bu
nun için arzu buyurduğunuz müsavat ve mua
delet yapılmamıştır ki, demindenberi de arz et
tiğim budur. Şimdi efendim ikinci suale geli
yorum : 

Maaşat arasında vazaifin ehemmiyet ve müş
külâtı nisbetleri tesbit edilmiş midir? 

VEHBİ B. (Karesi) — Evvelce buyurduk
larınızla bunun cevabını verdiniz. 

AHMED FERİD B. (Devamla) — Zannedi
yorum ki bu sualin de cevabını verdim. Üçün
cü sual bundan sonra bütçede varidat ve ma-
sarifat arasındaki... 

VEHBİ B. (Karesi) — O üçüncü değil efen
dim. 

AHMED REFİD B. (Devamla) — Üçüncü 
beşincinin aynıdır. Üçüncü sual; vücuduyla 
bihakkın iftihar ettiğimiz ve refahı cümlelin 
gayesi olan ordumuza bütçemizin yüzde kaçını 
ayırmak mecburiyetindeyiz; tetkik olunmuş 
mudur? Beyefendiler. Yine aynı mesele karşı
sındayız. Yani 1339 ve 1340 bütçeleri, maale
sef 1339 bütçesi evvelce çıkmadığı için ve el'an 
elimizde tetkik edilmekte olduğu için her iki 
bütçenin tetkikatı yekdiğerine karışmaktadır 

1339 senesi bütçesinde ordumuza tahsis edilen 
yekûn hakkında vâki olacak mâruzâtım Heye
ti Celilenize hiçbir mâna ifade etmiyecek su
rettedir. Çünkü hali seferiden nazariye intikal 
edilmek üzeredir. Her gün seferden hazara in
tikal eden kıtalarımız mevcuttur. Bundan altı 
ay evvelki hal ile altı ay sonraki hal arasında 
hiçbir fark bulunamaz denilemez. Zira yüzde 
yüz ve ikiyüz fark mevcuttur. 1339 senesinde 
ordumuzun almış olduğu masarif hangi nisbet-
tedir? Bu nisbet, Heyeti Celilenize hiçbir mâ
na ifade etmiyecektir. Çünkü ordumuz ne a,ı-
yor? Bu, bir dereceye kadar bir mâna ifade 
edecek olan bir rakam olabilir. Henüz 1340 se
nesi bütçesini tetkik etmedik. Yekûn rakamı 
Takriben yüz yedi milyon varidat ve yüz beş 
milyon masraf olarak tertibedilmiştir. Yani iki 
milyon lira bir fazlai varidatımız mevcuttur. 
Bu yüz beş milyon lira masraf içerisinden Mü-
dafaai Milliyeyc yani bilhassa orduya tahsis 
edilen masraf yirmi bir buçuk milyon liradan 
ibarettir. 'Bu crkamı Maliye Vekâletinin Heyeti 
Celilenize takdim ettiği bütçe üzerinden söylü
yorum. Yoksa Muvazcnci Maliye Encümeninin 
tetkikatı henüz başlamadığı için onu arz etmi
yorum. Şimdi bu, yirmi bir buçuk milyon lira 
masrafa Heyeti Celileniz tarafından maaşat için 
.zam vukubulduğu takdirde bu yekûn yirmi üç 
milyon liraya baliğ olacaktır. Çünkü arkadaş
ların izahatlarında pek güzel ifade buyurduk
ları veçhile bu" zammedilecek maaşat içerisinde 
muhtelif nıkatı nazardan birtakım tenzilât mev
cuttur. Esasen bu zammedilen maaşat hakikaten 
büyük bir kıymeti haiz olmıvan şeylerdir. Yani 
bii" taraftan büyük bir meblâğ zammediliyor 
gibi görülmektedir. Fakat hakikatte bu, böyle 
değildir.. Çünkü zâbitana seferi zammı olarak 
bir zam veriliyordu ve bugün zannederim ki, 
aklı başında olan zevat zâbitana verilmekte 
olan zammın tenkis edilmesine razı olamaz. 
Çünkü seferi zammı olarak verilen para zabit 
vekilinin otuzüç lira, mülâzimisaninin kırküç 
lira, mülâzimievvelin kırkbeş lira, yüzbaşının 
ellibir lira, kıdemlinin ellialtı lira, binbaşının 
yetmiş liradır. 

Efendiler bugün hali nazariye rücu etmek
le zâbitanımıza hali harbde birçok müşkülât ve 
masarifatı harbiye içerisnde ve bütçemizin cid
dî müzayakalı bir zamanda verdiğimiz bu farkı 
tenzil edebilir misiniz ? Binaenaleyh biz; bugün-
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kü zamai'mi zaten alagelmekte oldukları bu 
miktar üzerine yapıyoruz. Yoksa alelıtlak maaşı 
asli ve tahsisatı fevkalâde olarak bir kat daha 
zammetmiyoruz. Bir mülâzimisaniye maaş ve 
tahsisatı fevkalâdesinle beraber vereceğimiz... 

VEHBİ B. (Karesi) — Bunlar mevzuubahte 
değil, zaten bunlar sorulmadı, sualimde yoktur. 

, AHMED FERlD B. (Kütahya) — Beyefen
di zatıâliniz arzu ettiğiniz gibi sorarsınız. Fa
kat bendenizin de cevabımı istediğim gibi ver
mek hakkımdır. (Bravo sesleri) Efendiler gö
rüyorsunuz ki Heyeti Celilenize şu yeni kanun
la teklif edilen zamaim bu esastan çıkarıldık
tan ve yine arz edilmiş olduğu üzere elbise be
deli olan dört lira da ilga edildikten sonra ara 
yerdeki fark pek cüzidir. Mülâzim, yüzbaşı ve 
kıdemli yüzbaşı ve saire hakkındaki bu maaş
lardan sonra kâtiplere ve saireye verilen maaş
ları tetkik ederseniz görürsünüz ki, bunlar da
ha ziyade azdır. Bilfarz birinci sınıf bir mua
melât memuru bugün altmış dört lira olmakta
dır. Yeni Zam Kanuniyle kendisine vereceğiniz 
maaş ceman yekûn 67 liradan ibarettir. Tabur 
kâtibi bugünkü tertiple 48 lira maaş almakta
dır. Buna mukabil bugün vereceğimiz 57 lira
dan ibarettir. Binarnalevh efendiler mevcut bütçe
mizin içerisinden Müdafaai M'lliveve hasır ve tah
sis ettiğimiz masarif ile umumi bütçemiz arasın
daki nisbet mühhn bir surette rahnedar olmıya-
eak ve yirmibirbuçuk mUvon liralık masraf bu 
kanun ile 23 milyona baliğ olacaktır. (İlâve edi
len birbuçuk milyon mu sesleri.) 

AHMED FERİD B. (Devamla) — Evet efen-
d'ler! İlâve edilen bir buçuk milyondur. Demin 
niçin bundan bahsediyorsun! Buyurdunuz... Evet, 
işte bunun için bahsediyordum. Bu daha ziyade 
teza^üdederdi. Fakat seferi zammını da hesa-
bettiğiniz takdirde o zaman birbuçuk milyona 
iner. Şimdi geliyorum efendim. Diğer sual'nize: 
İniş yahut çıkış suretiyle yapılan şeyde han^i esas 
nazarı dikkate alınmıştır ve bu cetvele nazaran 
ordu zâbitamnm refahı temin edilmiş midir? 

Efendiler! iniş, çıkış suretiyle Vehbi Beyefen-
clin'n buyurdukları noktai nazar erkam ile He
yeti Celilenize arz edilmiştir. Zabitvekiline elli 
lira, ve onar lira tezayüdle tâ livaya kadar 60 li
ra, yetmiş lira, seksen lira, doksan lira, yüz lira 
olmak üzere bir nisbet dairesinde yapılabilmiştir. 
Buyuruyorlar ki, zâbitanm refahı temin edil

miş midir? Efendiler! Bu noktai nazarda kabul 
ettiğimiz esas bütçemizin müzayakası ve istediği
miz zammın kâfi derecede yapılamaması esasıdır. 
Yok eğer siz ordunun zâbitamnm refahını, saade
tini istiyorsanız beyefendiler. Hiç bu rakam üze
rinde müzakere etmeyiniz. Çünkü bu refah raka
mı değildir, çünkü bu saadet rakamı değildir, ih
tiyaç rakamı değildir. Bu yalnız ekmek rakamı
dır. (Alkışlar) Efendiler! Mülâzimisaniye verece
ğiniz altmış lira, heyeti mecmuasiyle hesabedil-
mek suretiyle bu altmış lira, arz etmiş olduğum 
veçhile kendilerine yapılacak en cüzi bir muave
nettir. Bu kadar cüzi bir muavenet için bu suret
le bâdii tenkid ve münakaşa oluyor. 

Efendiler! Beşinci sual: Sualler bitmediği için 
He yeti Celilenizi tasdi ediyorum. Bütün bun
lardan sonra bütçede varidat ve masarifat nisbeti 
nedir? 

Efendiler! 1339 bütçemiz için Maliye Vekâleti
nin bize beyan ettiği... 

VEHBİ. B. (Karesi) — Onun cevabını Mali
ye Vekilinden aldık. 

AHMED FERİD B. (Devamla) — Bunun 
cevabını istemiyor musunuz efendim? Çok teşek
kür ederim. Ben de bu suretle Heyeti Celilenizi 
fazla tacize mecbur olmıyayım. 

REİS — Feridun Bey buyurunuz. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 

şimdi bir vilâyette vali kaç lira alıyor? 
REİS — Efendim! Sualinizi Divanı Riyasete 

tevcih ettiniz. 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Vali kaç 

lira alıyor? Maiyetinde kaymakam rütbesinde bu
lunan bir jandarma kumandanı bu kanun çıktık
tan sonra kaç kâğıt alacak? Bunu sormak istiyo
rum. 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendim 
hep evvelce arz ettiğim meseleye avdet ediyo
ruz. 1339 bütçesinde arzumuza rağmen henüz 
ifa edemediğimiz ıslâhat var. Inşaallah bunu 
1340 'bütçesinde tamamen yapmaya muvaffak 
olacağız. Bununla beraber 1339 senesinin da
hiliye bütçesini tetkik esnasında valiler maaşa-
tmda beyefendinin irad buyurmuş oldukları veç
hile cüzi tadilât yapılmıştır ve maaşlarına 
cüzi zammıyat yapılmıştır. Bugün yüzelli lira 
maaşı asli alan valilerimiz vardır, yüzyirmibeş 
lira vardır, yüz lira vardır, seksen lira v.ır-
dır, altmış lira vardır, elli lira vardır. Bittabi 
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maaşı asliden bahsediyorum. Demekki valileri
miz ve mutasarrıflarımız elli liradan itibar edi
lerek yani elli liranın mukabili tahsisatı fev
kalâdeyle yüz liradan iptidar ederek maaşat 
yüzelli liraya, ikiyüz doksan beş liraya kadar 
çıkmaktadır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — (Leh
te mi aleyhte mi sesleri) Aleyhte efendim Fe-
rid Beyin son izahatı - yine tekrar edeyim - si
zin prensip benim, tutamak dediğim veçhile 
üzere bana bir esas oldu. Maattessüf Muvazenei 
Maliye Encümeni ve hattâ Müdafaai Milliye 
Vekâleti kendi zabitlerinin refahını düşündü
ğünü iddia ediyor. Katiyen düşünmemiştir, o 
esas katiyen kaale alınmamıştır. Ferid Bey 
dediler ki valiniz var ikiyüzdoksan liraya ka
dar maaş alıyor. Valiniz var maaşı elli lira iti
bariyle yüzelli liraya kadar çıkıyor. Fakat ben 
esastan, yani yüz liradan bahsedeceğim. Vali 
var yüzelli lira alıyor, tahrirat müdürü dedik
leri mektupçu var, yirmibeş lira alıyor. Biri 
âdeta... (Sadet haricinde sesleri) Tamamiyle 
Müdafaai Milliye Bütçesine taallûk eden bir 
ıbir şeyden bahsedeceğim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — 1340 büt
çesinin müzakeresinde bahset. 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Mektup-
çunun maaşı tezyidedilmiş. Emin olunuz ar
kadaşlar! mektupçunun maaşı tezyidedilmiş 
ise valinin de yüzelli olmuştur. Halbuki ikisi
nin de şu kadar çocuğu var, ikisinin de şu ka
dar derdi var. Sormak isterim, acaba bunlar
dan biri... (Gürültüler, dahiliye bütçesinde de
ğiliz sesleri) Bunlardan biri âdeta... (Sadet ha
ricinde sesleri) Pekâlâ o halde ismini değiştire
lim Mehmed yerine Ali diyelim. Efendiler! Mü
dafaa! Milliyenin karşımıza getirdiği şu cet
vele bakacak olursak müşir üçyüzelli lira alı
yor; zâbitveküi elli lira alıyor. Ben farz ediyo
rum ki, zâbitvekili evlenmemiştir, fakat bir yüz
başı evlenmiştir ya. ya. 

DOKTOR FİKRET B. (Ertuğrul) — Ha
yır kanunen evlenmemiştir; 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Efen
dim! Türkiye'ye mahsus müstesna bir garabet 
tasavvur ediniz. Benim yanı başımda ulu ga
zilerden öyleleri vardır ki, öyle yüzbaşılar var
dır ki, öyle mülâzimler vardır ki, benim iki ço
cuğum var, onların dört çocuğu var. Bunlar ka

nunen evlenmemişlerdir- efendiler. Seran ev
lenmişlerdir. (Handeler) Evet arkadaşlar! Öyle 
farz edeyim. Bir Müşirin iki çocuğu var, ben 
zâbitvekiliyim, iki çocuğum var, Müşir alıyor üç 
yüz elli lira ben zâbitvekili alıyorum elli lira. 
Sözü uzatmamak için arkadaşlar, size bir misal 
arz etmek isterim. Koskoca isviçre'de Reisicum
hurun maaşı bin ikiyüz franktır. Nazırların 
maaşı biner franktır. Reisicumhurla Nazırın 
arasındaki farka bakınız. Diğer bir cumhuri
yette Reisicumhurun maaşı altı yüz franktır, 
Nazırların maaşı beşer yüz franktır. Posta mü-
vezzinin seksen franktır. Arkadaşlar belediye 
kâtibinin evinde oturdum. Kendisi 100 frank 
alır buldum. Beş altı sene zarfında maaşı 250 
franka çıktı. Belediye reisinin maaşı 400 
franktır. 

Şimdi burada 100 rakamı yuvarlak ve muka
yeseye müstenidolmak itibariyle onu ele alıyo
rum. 

REİS — Efendim bunları maddede söyleyi
niz, şimdi heyeti umumiyesi hakkındaki müta
lâanızı beyan buyurunuz! 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Heyeti 
umumiyesi hakkında söylüyorum. Kanunun 
iadesini söyliyeceğim, yani bu kanunun aleyhin-
deyim. 

Efendiler! Binbaşıya 100 lira veriliyor. Fik
rimce bunu vahidi kıyasi addederim. Bu, kı
demli yüzbaşıya verilmelidir. Şu halde yüzba
şıya doksan, mülâzimevvele yetmiş beş, mülâzi-
misaniye 70, zâbitvekiline 60 lira verilmelidir. 

DOKTOR FİKRET B. (Ertuğrul) Bu mü
talâa; aleyhinde olmadıkı.. (Lehinde oldu ses
leri) 

TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Gönderi
len cetvelin aleyhindeyim. Önüme konulan cet
velin aleyhindeyim (Handeler) Efendiler! Eğer 
Devletin bu kadar yüksek maaş veremiyeceğihi 
tasavvur ediyorsanız biraz yukarılara doğru 
çıkalım. Binbaşıya 100 denilmiş hayır ben, 110 
diyorum. Kaymakama 115 denmiş; hayır 120, 
miralaya 150 denmiş; mirlivaya 200 denmiş, ha
yır; 175, ferike 250 denmiş; 190; birinci ferike 
300 denmiş; 200 verilsin. Müşire gelelim arka
daşlar! Efendim zaten pek müstesnadır. Hepsi, 
hepsi bir iki tanedir. Cenabı Hak ömürlerini 
daima zaferler kadar uzun ve bitmez ve tüken
mez etsin. Onlara da (300) lira veriyorum ar-
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kadaşlar! (Handeler) (Alkışlar) Lâkin arka- { 
daşlar! Ordunun istinadettiği bir ulu daha var
dır. O da ulu Mehmetçiktir. Onu hiç düşünmü- I 
yorsunuz (Handeler) Hiç olmazsa onlara da bir I 
tütün parası olsun vermeyi düşünmiyelim mi 
arkadaşlar? 

Arkadaşlar! Onbaşılar kışlada askerin yıkıl- I 
mıyan direğidir. Onlara da beş yüz kuruş ve
relim çavuşlara da yediyüz elli, teklifim budur. 
Bu kanunun tadili için encümene iadesini tale-
bediyorum bu yolda da bir takrir veriyorum. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (An
kara) — Muhterem efendiler! Zâbitammızın ve I 
kumandanlarımızın terfihi hali hususunda gerek 
Heyeti Vekilenin, gerek Muvazenei Maliye En
cümeni azayı kiramımn ve gerek bütün rüfeka-
yı kiramın tamamen müttefik olduğunu büyük 
şükranlarla görüyorum. I 

Efendiler! Çok kıymetli ve çok yüksek or
dumuzun Başkumandanı sıfatiyle hakiki ve asıl I 
olan Başkumandanın, yani Meclisi Âlinin huzu
runda bulunduğumu arz etmekle pek mübahi-
yim. (Alkışlar) Bu itibarla zaten sizin olan or- I 
dunun, zâbitan ve kumanda heyetinin beyanı 
hali zımnında vekilinizin asile beyanatta, müta-
lâatta bulunmasını belki mazur görmezsiniz. Fa
kat bu mesele üzerinde bâzı rüfekamız münakaşa 
açmış olduklarından ben de vekiliniz olmak sıfa
tiyle bu münakaşaya birkaç kelime ile iştirak et
meyi muvafık gördüm. 

Arkadaşlar Heyeti Vekileniz Heyeti Celileniz-
den aldığı veçhe dairesinde ordunun ve Devleti 
teşkil eden şuabatm mensuplarını terfih etmek 
için düşündüğü ve bu meyanda yapmış olduğu 
teklifi, Muvazenei Maliye Encümenine gönderdi. 
Fakat dermeyan edilen mütalâattan Heyeti Ali-
yenizce anlaşıldı ki Heyeti Vekilenin Muvazenei 
Maliye Encümenine tevdi etmiş olduğu bu teklif I 
üzerinde gerek Müdafaai Müliye Vekâleti ve ge
rekse Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ittifak 
etmemiş bulunuyorlardı. Bu münasebetle me
seleye temas etmek mecburiyetinde kaldım ve I 
Heyeti Vekilenin yaptığı teklifi hakikaten mak
sadı teminden uzak gördüm. Heyeti Vekileyi I 
bir noktada mazur görmek muvafıktır. O da; 
bütün Devlet bütçesinde bir muvazene tesisine 
ait kanaat ve temayüldür. Bizzat bu teklifat I 
üzerinde tetkikat yaptıktan sonra zâbitammızın 
ve ordumuzun hayatına yakından vukufum iti- 1 
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bariyle, vâsıl olduğum kanaat şu oldu ki Heyeti 
Vekilenin teklifinden başka bir zemin üzerinde 
meseleyi mütalâa etmek, bunun üzerine Müda
faai Milliye Vekâletiyle ve Erkânı Harbiyei 
Umumiye Riyaseti ile meseleyi beraber tetkik 
ettik. Birbirimizden ayrı olarak değil, Başku
mandan sıfatiyle ben ve Müdafaai Milliye Ve
kili ve Erkânı Harbiyei Umumiye Reisiyle bir 
diğer teklif üzerinde ittifat ettik ki Muvazenei 
Maliye Encümeninin müzakere ettiği teklif, en 
nihayet bu olmuştur. Bu teklifte Muvazenei Ma
liye Encümeni ve Heyeti Vekile ittifak etti. Ve 
en nihayet huzuru âlinize kadar isal olunabildi. 

Arkadaşlar! Huzuru âlinize, Muvazenei Mali
ye Encümeni tarafından sevk olunan bu teklif 
en mâkul bir tekliftir ve bu teklifi ortaya ko
yarken, zannederim, bütün o arkadaşlar ve ben
deniz hiçbir vakitte hissiyata tâbi olmadık. Bi
lâkis kendimizi, tamamiyle hissiyattan maddi
yata sevk ettik. Maddiyata istinadettik, haki
kate baktık; madde ve hakikat bu teklifin ka
bulünü zaruri kılmaktadır. Birçok rüfekamı-
zın tekrar ettikleri gibi ben de arz etmek iste
rim ki ordumuzun başında da ölüme giden, seve 
seve kanını akıtan vücutlarını parça parça et
mekten zevk alan zâbitan ve kumandanlarımı
zın kahramanlığını söylemek abestir. Fakat bu
na bir kelime daha ilâve ederek, mevzuubahsolan 
bir fikri tenvir etmek isterim: Memleketimiz 
ve milletimiz her ne vakit felâketlere mâruz kal-
diyse hiç şüphesiz ki bütün evlâdı vatan, evlâdı 
memleket en büyük fedakârlığı ihtiyardan çe
kinmemiştir. Yalnız bütün bu evlâdı memleketi, 
vatanın müdafaası için ölüme sevk etmek me
suliyetini üzerine alan ve aynı zamanda onla
rın ilerisinde göğsünü düşman kurşunlarına ge
ren zabitlerdir, kumandanlardır. (Bravo sada-
ları) (Alkışlar) Eğer bizim zâbitammızın ve 
kumandanlarımızın bu memlekete ve bu millete 
ifa ettikleri vazaifi mühimmeyi, izhar ettikleri 
hüdapesendâne fadakârlıkları nazarı dikkate 
alarak bunlara bir şey vermek mevzuubahsolur-
sa, bittabi çok mahcup kalabiliriz.. Esasen zâbi-
tanımızı ve kumandanlarımızı taltif etmek lâ
zımdır. En büyük mükâfata lâyik olan zâbitle-
rimizdir, kumandanlarımızdır ve zannederim, ki 
bunda bütün arkadaşlarımız müttefiktirler. Hal
buki, arkadaşlar; bugün burada... (Şüphesiz ses
leri) 
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ALİ EIZA B. (İstanbul) —• Bütün millet 
müttefiktir, millet... 

GAZİ MUSTAFA KEMAL PAŞA (Devam
la) — Burada mevzuubahsolan mesele, bu mem
leketi kurtarmış olan, istiklâli milleti kurtarmış 
olan zâbitan ve kumandanlarımızın taltifi de
ğildir, efendiler terfihidir. Binaenaleyh efen
diler çok rica ederim, sefaletten ve perişaniden 
zâbitan ve kumandanlarımızın kurtarılması nok-
tai nazarına matuf olan bir teklif üzerinde, fark
la münakaşayı caiz görmeyiniz! (Doğru sen
leri) Bunu da ilâve etmek mecburiyetindeyim ki 
efendiler millet, güzide evlâtlarına, kahraman 
evlâtlarına hakikaten mükâfat etmek ister ve 
bunu yapamayacağından naşi belki de çok cok 
meyus ve mükedderdir. (Çok doğru sesleri.) Fa
kat bu millet, bu fedakâr evlâtlarını hiç olmazsa 
terfih etmek için, en son lokmasını dahi vermek
ten zevk alabilir. Arkadaşlar cümlen:zce malum
dur ki, bugüne kadar devam etmekte bulunan se
fer, hali seferleri, yarın nihayet bulacaktır. Bu
nun mânası şudur ki, vatanın müdafaası için, si
lâh altında duran, kuvveyi maddiyeyi tenkil eden 
askerlerimizden birçoğu, memleketlerine, gidecek
ler; tarlalarında çalışacaklardır. Bu, ordunun 
maddeten d ı r arı zaf'olması dır. Fakat bu mem
leketin müdafaasını emniyetle omuzlarına almış 
olan Heyeti Cclilenizin elinde, güvendiği bir nok
ta vardır. Ben, Heyeti Celilenize tercüman ola
rak arz edeyim ki: Bu nokta mânevi kuvvettir. İş
te efendiler! O mânevi kuvvet ordunun kumanda
sını deruhte etmiş olan zâbitanm ve kumandanla
rın yarattığı kuvvettir. Zâbitanımmn mânevi ve 
yüksek kudret ve kuvvetine güvenerek efradın bir
çoğunu memleketlerine bırakabiliyoruz. Bunun1 a 
bittabi Devletin orduya tahsis etmiş olduğu pa
ranın yarıdan ziyadesini de Devletin şuabatı sai-
reslne vermiş oluyoruz. 

Arkadaşlar! Devlet makinasmı emniyetle yü
rütebilmek için, bâzı rüfekâmızm dediği gibi, şu
abatı sairei idariyeyi de düşünmek lâzımdır. Zan
nederim ki, bu bariz hakikate muarız olacak hiç
bir arkadaşımız mevcut değildir. Behemehal bu 
şuabatı idaremize mensubolanları da terfih et
mek lâzımdır, vazifemizdir ve bunu yapacağız; 
çünkü bütün millete ve kâinata karşı ifade etmi
şizdir. Taahhüdetmişizdir, bunu yapamamak el
bette bizim için bir namus ve haysiyet meselesi ola
caktır. (Bravo sesleri, alkışlar.) 

Fakat efendiler, zâbitanm o memurları da, o 
şuabatı devleti de ve bütün millet ve memleketi 
de kurtarmış olan ve vatanı daima emniyet için
de tutacak olan heyeti zâbitanm maa^atı ve terfihi 
hali mevzuubahsolurken mi bu meseleyi hallet
mek istiyeceğiz? Onlar için zaman mı yoktu? 

Bâzı arkadaşlarımız zâbitana yapılacak zam
mı maaş ve zammı tahsisat üzerindeki kanaati fik
riye ve vicdaniyesini temerküz ettirebilmek için 
diğer memurinin ne aldıklarını, ne alacaklarını 
bunlarla mukayeseyi düşünüyor... Şüphe yok, 
tevazün ve teadül, aynı derecede terfih düşünü
lebilir. Fakat neden dolayı zâbitan falan ve fi
lân şuabatm tahsisatına göre maaş almalıdır ve
yahut ancak onlar gibi refahı hale mazhar olmalı
dır? zannediyorum ki, efendiler; bütün milletin 
temayülü hakiki ve hissi vicdanisi herkesin fev
kinde olacak kendisinin hayatını, haysiyetini is
tiklâlini müdafaa eden ve daima müdafaa edecek 
olan zâbitan ve kumanda heyeti âliyesinin refahı
dır, saadetidir. (Bravo sesleri.) Hiç şüphe etmem 
ki, diğer şuabatı Devlete mensubolanlar kemali 
fahir ve meserret ile bunu, zâbitanm halini va
hidi kıyasi görebilirler ve hiç kimsenin izzeti 
nefsine ağır gelmez ve gelmemelidir. Para verir
ken mi mukayese yapacağız efendiler? 

Niçin efendiler ölüme giderken mukayese ya
pılmıyor? (Bravo sesleri, alkışlar.) Ölmek lâzım-
gcldiği vakit bütün milleti önüne katarak veyahut 
arkasına düşürerek ölüme giderken böyle müsa
bakalar, mukayeseler mevzuubahsolmuyordu? 
(Bravo sesleri.) 

Arkadaş1 ar! Gerek benim söylediğim bu sözler 
ve gerek diğer bâzı rüfekanm yapmış olduğu mü
nakaşalar hiç şüphe yok ki; müşterek olan nok-
ta'nazarı teminden başka bir şeye matuf değildir. 
Zannetmiyorum, zâbitanm terfihi hal'ne taraf
tar olmryacak bir fert bulunabilsin. İçimizden yal
nız bir muarız olduğunu gördük, o da Hilmi Bey 
biraderimiz. Fakat dermeyan ettiği mütalâata 
nasaran hakikaten muarız olmakta haklı imiş. 
Eğer imkânı maddi olsaydı hepimiz kendisine iş
tirak ederdik; fakat demin de arz ettiğim gibi 
biz gayrimümkünü istihsal için uğraşmıyoruz, 
mümkün olabilen bir şeyin tahsilini temenni ve ri
ca ediyoruz. 

Muhterem efendiler Heyeti Celileniz ki, Baş-
kumandansız, başkumandanlığı şahsiyeti mânevi-
yenizdo temerküz ettiriyorsunuz, ben sizin mu-
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vakkat bir vekilinizim; size karşı maruzatta bu
lunduğumdan beni mazur göreceksiniz ve bu tek
lifi kabul ederek orduya karşı kadirşinaslığınızı 
göstereceksiniz. (Hay hay sesleri.), (Alkışlar), 
(Müzakere kâfi sadaları.) 

REİS — Efendim müzakeren'n kifayeti hak
kında takrirler var. Müzakerenin kifayetini ka
bul edeni er lütfen ellerini kaldırsın... Kâfi görül
müştür. Takrirleri okuyacağız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Takrir
leri okumaya bile hacet yok. 

Riyasete 
Hassaten binbaşıdan aşağı rütbedeki zabitle

rin maaşları ş'.fahi tafsilâtım veçhile biraz daha 
tezyidedilmek üzere teklifin encümenlere iadesi
ni teklif ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Paşam! Bu tak
rir birinci maddeye taallûk eder. 

REİS — Zannederim ki, efendim bu, birinci 
maddenin müzakeresine aittir. O zaman mevzuu-
bahsolur diğer bir takrir var: 

Riyaseti Celileye 
Dünyanın en kahraman ve fedakâr ordusu 

olan ordumuzun erkân, ümera ve zâbitaniyle me
murin VÖ mensubîni askeriyesinin maaşlarına mü
tedair olan kanunun hiçbir tenkid ve itiraza ma
hal kalmadan kabulünü ve bu meyanda eytam ve 
eramil ile mütekaidinin dahi nazarı dikkate alın
masını teklif ederim. 

Ertuğrul 
Rasim 

REİS — Efendim zannederim ki, bu takririn 
de kanunla alâkası yoktur, alelsul muamele yapa
cağız. 

VAS.fF B. (Saruhan) — \Tavzih var. 
REİS — Efendim elimdeki diğer takrirler mü

zakerenin kifayetine ve maddelere geçilmesine da
irdir. Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
İlerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir efendim. 
(Müstacelen sesleri.) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müstace
liyet' şarttır. Hususi bir tahsisattır. 

MAZHAR MÜFİT B. (Denizli) — Paşa Haz
retleri encümen müstacelen müzakeresini teklif 
ediyor. 

REİS — Pekâlâ! Anlaşıldı; bu teklif nihaye
tinde de yapılır. 

Berrî, Bahrî, Havai, ve Jandarma erkân, ümera 
ve zâbitan ile memurin ve mensubîni askeriye 
maaşai ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkında 

kanun 

MADDE 1. — Berrî, Bahrî, Havai ve Jan
darma erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve 
mensubini askeriyenin maaş ve tahsisatları mer
but cetvel mucibince verilir. 

REİS — Birinci madde hakkında GÖZ istiyen 
var. mı? 

MUHTAR B, (Trabzon) — Efendim birin
ci maddeye merbut liste vardır. Bu listede er
kân, ümera ve zâbitana verilecek maaşların as
lı ile, tahsisatı munzammaları ve yekûnu mün-
deriç. Binaenaleyh bendeniz bunlar üzerinde 
bir parça mâruzâtta bulunacağım. Encümenin 
mazbatasında da bildirildiği veçhile zâbitanın 
terfihine hiç kimse itiraz etmemiştir ve ede
mez. 

Yalnız bu terfih meselesinde biz birkaç ar
kada1} encümende bâzı noktalara itirazda bu
lunduk. Yalnız zamlar için mahdut bir suret
te bu cetvelde muharrer olan miktarın dûnun
da gösterdik ve düşündük ki; bu bütçeye ehem
miyetli bir surette tesir yapabilir. Bu ehemmi
yetli tesiri izale için şimdilik Devletin umum 
makinasının muvazenette bulunması ve Devle
tin diğer hizmetçilerinin de küçük bir terfihe 
nail olmtları ve haddi âzami olarak zâbitanm-
da terfihi ve diğer memurlara da bir parça 
bir şey verebilmek için bütçemiz ne kadar mü
saittir? Onun için 1340 bütçesini alelacele en
cümene getirdik ve orada gördük ki: 1340 büt
çesi (107) milyon lira varidat (105) milyon li
ra sarfiyat.... Ve hakikaten iki milyon lira büt
çede varidat farkı vardır. Bizim bütçemizde 
ilk defa böyle varidatın sarfiyattan çok oldu
ğunu görerek sevindik. Lâkin böyle bir şeyin 
şimdiye kadar vukuu olmadığı için Heyeti Ve-
kileden tabiî sorduk. Dedik ki, böyle iki milyon 
lira bütçemizde fazla bir para duruyor da me
murini terfihi veyahut memleketin en müb-
rem hidematma niçin tahsis olunmamıştır? O va
kit Heyeti Vekile dediler ki: Bu miktar açık
tır. Onun için bütçe böyle muvazenette değil
dir. Yani onüç milyon lira açıktır. Doğrudan 
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doğruya encümende resmen söylenmiş bir şey
dir. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Encümende resmen böyle bir 
şey ifade olunmamıştır efendim. 

MUHTAR B. (Devamla) — Evvelâ şurasını 
arz edeyim ki : Bu liste takdim olunurken zâbi-
tamn terfihi için encümene resmen gelen mü-
talât üç türlüdür. Birisi, doğrudan doğruya He
yeti Vekilenin ikincisi Müdafaai Milliye Vekâ
letinin teklifidir. Fakat Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Hazretleri (Müdafaai Milliyenin tek
lifi yoktur) dediler. Halbuki encümene gelen 
kâğıtlar içerisinde Müdafaai Milliye Vekâle
tinin resmen teklif atı vardır. Hattâ o teklif a ta 
esas olan Erkânı Harbiyei Umumiyenin İzmir'
den gönderdiği rapor da mufassal olarak, gelmiş
tir. Üçüncüsü de Müdafaai Milliye Encümeni
nin tesbit ettiği miktardır ki, encümene resmen 
bu üç teklif gelmiştir. Bu üç teklifin fevkin
de bir ekalliyetin teklifi kalıyor. Yani biz bu
rada müşkül onüç milyon lira bütçemiz açık
tır. Onu bâzı sebepten dolayı bütçeye ithal et
medik. Lâkin encümene söylüyoruz ki ; bir mev
kide kalıyoruz ve memleketin gözbebeği olan 
zâbitan hakkındaki terfih az görünüyor gibi 
geliyor. Halbuki bizim kabul ettiğimiz şekil, 
Müdafa'ai Milliye Vekilinin resmen teklif ettiği 
şeyin fevkindedir; hattâ Heyeti Vekilenin tek
lifinin tevkmdedir ve hattâ Müdafaai Milliye 
Encümeninin teklifinin fevkindedir. Bizim tek
lifimiz dûn değildir. Efendiler! Ben de yedi 
sene askerlerle beraber okudum. On sene on
larla beraber bir çadır altında yattım, yani as
kerlerin aleyhinde bulunmak (Haşa sesleri) gi
bi tuhaf bir vaziyette kalmamak için buradan 
anlatıyorum ki gösterilen rakamların üçü de 
bizim akalliyetin gösterdiği rakamın dûnunda-
dır. Müdafaai Milliye Vekili bizim istediğimizi 
teklif etmemiştr. Sonra bütçede muvazenet me
selesine gelince: Biz dedik ki acaba memleke
timizde bir ayrılık gayrılık olmaz mı? Meselâ 
bir mutasarrufm alacağı maaşla o mutasarrufrn 
yanında bulunan jandarma kumandanının ma
aşı yan yana gelirse ve mutasarrm da jandarma 
kumandanından az maaş alırsa bu biraz garip 
olur. 

FERİD B. (Kütahya) — Onlar da ıslâh edi
lecektir. 

EMİN B. (Tokad) — Onlar da terfih edile
cektir. 

MUHTAR B. (Devamla) — Ferid, Bey rica 
ederim siz söylerken ben hiç ağzımı açtım mı ? 
Meselâ bir yerde Ahzı Asker Reisi Mutasarrıf
tan fazla maaş alacak, Jandarma Kumandanı-
nın"maaşı valinin maaşından ziyade olcak, son
ra bir kaymakamın maaşı altmış liradır. Onun 
maiyetindeki jandarma zabiti ise bir mülâzım
dır. Halbuki yetmiş beş lira alacaktır. (Kay
makam ne alıyor? Sesleri) 

MUHTAR B. (Devamla) — İkinci sınıf kay
makam maaşı yirmi liradır ki maazamaim alt
mış lira alıyor. Sonra o kaymakamın hizmetçi
si de yoktur. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
PŞ. (Karasi) — Yanında jandarması vardır. 

RAİF Ef. (Erzurum) — Pş. Hazretleri! Jan
darmanın hizmetçiliğini bu sözünüzle tecvizetmiş 
oluyorsunuz. Jandarma hiçbir zaman hizmetçi 
olamaz. 

MUHTAR B. (Devamla) — Hakikaten bizim 
zabitlerimizin maaşı ecnebi zabitlerin maaşına 
nisbetle ekallikalildir. Yalnız şunu da bilmeli 
ki bizim teşkilâtı da, umum memurinimizin al
dığı maaş ecnebilere nisbetle hakikaten dilenci 
mevkiinde olanların aldığı bir para kadardır. 
Geçen sene Adana'da şöyle bir şeye rasgeldim. 
Adana'nm Valii Umumisi Adana'daki Fransız 
Konsolosu Müsyü Laport'un.... 

AHMED FERİD B. (Kütahya) — Buna lü
zum yok. 

MUHTAR B. (Devamla) — Niçin? Bu gizli 
bir şey değilki efendim. Yani memleketimizin 
felâkete mâruz olması memleketimizde henüz 
servetimizin tekessür etmemiş olması dol ay ı-
siyle az maaşla çalışmaya mecburuz ve söyliye-
bilirim ki valimizin maaşı, şoför maaşının sülüsü 
nisbetinde idi. Böyle olduğu halde bizim vatan
perverliğimiz, bizim vatana hizmet etmekliğimiz 
için çok maaş almamıza müsait değildir. Bu 
bizim için şayanı iftihar bir şeydir. Onun için 
umumiyet itibariyle zâbitanm terfih lehindeyiz. 
Bunun için hiçbir fert muariz değildir. Yalınız 
noktai nazarımızı tesbit ederken yani Hüküme
tin, Müdafaai Milliyenin, Müdafaai Millîye En
cümeninin tekliflerinin fevkinde, bir maaş tek
lif ederken Muvazenei Maliyenin doğrudan 
doğruya böyle yüksek ve onüç milyon lira da 
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açık varken ve Müdafaai Millîye Vekili Paşa 
Hazretlerinin itirazlarına rağmen, (Müdafaai 
Millîye Vekili Paşa Hazretlerine ihtiramım ba
ki kalmak üzere) açıkça arz ediyorum ki; bu 
açık bütçede vardır. Dünkü gün bütçede açık 
vardı ve Maliye Vekili Bey dün bize -bunu te
min ederim - söylerken daha hiç Maliye Vekâ
letine uğramamıştı (Alkışlar.) Selefini burada 
teşyi ederek doğrudan doğruya Muvazenei Ma
liye Encümenine gelmişti Eğer çarkı Devleti 
döndürmek bu kadar kolaysa, yirmidört saatte 
bütçemiz tetkik edilip de açığını kolayca ka
pattım demek doğru ise, ben bu şekilde mem
leketin idare edileceğine kaani değilim. («Bra
vo» sesleri.) Meselâ buyurdular ki; ben mas
raf kapısını keserim. Masraf kapısını köprü 
inşasından mı hangisinden kesecektir? Yoksa 
ahaliye verilecek tohumluktan mı kesecektir1? 
Madem ki maaştan kesemiyor, biz zaten bu 
masrafı yapabilmek için umumu Hükümeti 
tedvir edebilmek için burada duruyoruz. Ma
liye Vekili bu masrafı kestikten sonra bizim de 
lüzumumuz yoktur. Yani nazarı dikkatinizi 
celbederim. Her şeyi size rakamla gösterdim. 
Hissiyata tabi olmıyalım. Vaziyetimizi hissiya
ta tabi olmıyarak gösterdim. Artık siz bilirsi
niz. Tabiî zabitlerin terfihine sizin gibi ben de 
taraftarım. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim! Birinci madde hak
kında söz alan Muhtar Beyefendi ifadatmda 
zâbitanm terfihi hepimizin arzusu dahilindedir. 
Şöyledir böyledir dedikten ve birtakım meda-
yihten sonra bizim teklifimiz şu idi, yapmak 
istediğimiz zam Müdafaai Millîye Encümeni
nin teklifinin fevkindedir diyor ve Öyle bir şey 
gösteriyor ve diyor ki, Müdafaai Millîye Encü
meninin teklifinden fazla zam yapıyoruz. Evet 
Müdafaai Millîyenin teklifi tayın üzerinedir. İki 
nefer zam tayını istiyor Erzak bedeli bütçede 
oniki liradır. Fakat bu hariçte otuz liraya bi
le alınamaz. 

ALİ B. (Afyon Karahisar) — Elbise bedeli
ni muhafaza ediyorlar. 

MÜDAFAAİ* MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Muhtar Beyin teklifi buna 
yanaşmaz. Sonra bir mülâzimisani elbise bedeli 
ile, şu ile bu ile, bugün kırksekiz lira alıyor. 
Muhtar Beyefendinin, zabıtanın terfihini isti

yoruz, istiyoruz dediği, maaşata iki lira zam
dan ibarettir. Yani bu terfih midir? Kırksekiz 
liranın üzerine iki lira zammediyorlar ve elli 
lira veriyorlar. Hakikat bundan ibarettir. 

MUHTAR B. (Trabzon) — O sizin teklifi-
nizdir. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Müdafaai Millîyenin teklifa-
tma gelince; Müdafaai Millîye Vekâletinin 
bundan altı - yedi ay evvel Erkânı Harbiyei 
Umumiye ile beraber yapmış oldukları bir tek
lif vardır ki, bu teklif zâbitana aile maaşı ve 
çocuklarının beherine beşyüz kuruş verilmesi 
tarzında bir şeydi. Bu sekiz - dokuz milyon lira 
kadar bir şey tutar. Muhtar Beyefendi onun ai
le maaşatına aidolan kısmını refederek diğerin
den bahsediyor. O altı ay evvelki bir tekliftir 
ve o bugün mevzuubahis değildir. Heyeti Veki-
lenin ekseriyetle, Erkânı Harbiyei Umumiye 
Vekiliyle bendenizin muhalefetiyle Meclisi Âli
nize gelmiş bir tekliftir. Ben Heyeti Vekilenin 
teklifine muhalif kaldığım zaman, noktai naza
rımı Meclisi Âlinize arz edip hakem mevkiinde 
olan Meclisi Âlinizin ihtilâfı halletmesine talik 
etmedim. Meclisi Âl: encümene tecdi etti. En
cümen de Heyeti Vekileyi ve Müdafaai Millîye 
Vekilini oraya çağırdı, noktai nazarımı söyle
dim. Encümen neticeden bir hulâsa çıkardı ve 
ihtilâfı halletti. Encümen kararının dûnunda 
olarak, Muhtar, Abdülhalik Bey ve rüfekası bir 
teklif yapıyorlar İri, bunda, mülâzimisaniye iki 
lira, mülâzimievvele biraz daha fazla bir şey
dir. Yani bunu söylemekten maksadım Meclisi 
Âli bu cihetten tenevvür etsin! Bütçe meselesi 
hakkında Maliye Vekili Bey lüzumu kadar iza
hat verdiğinden bu hususta fazla bir şey söy-
lemiyeceğim. («Müzakere kâfi» sesleri.) 

RECEB B. (Kütahya) — Efendim mevzuu-
bahsolan kanunun ruhunu şimdi müzakere et
mekte olduğumuz birinci maddenin müfadı teş
kil ediyor. Binaenaleyh kanunun heyeti umu-
miyesinde ifadattan mülhem olarak ufak - te
fek mâruzâtta bulunmak üzere bu, bilvesile bir 
fırsat verdi. Bendeniz telâkkime göre beynel
milel bütün devletlerce, hükümetlerce bir nas-
sıkatı şeklinde kabul edilen bir esasa göre bir 
milletin ruhu ordusu ve ordunun ruhu da zâ-
bitandır. Bütün devletler, zâbitanm hayatını 
temin için malûmuâliniz, onlara gayet yüksek 
maaş veriyorlar. Diğer tabakat ve sunufu me-
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murînin maaşlarını esas ittihaz etmekle bera
ber, zabıtan uhdesinde ölüme yakın bir mevkii 
şeref olduğu için - kendi düşüncelerimi değil di
ğer devletlerin düşüncelerini mevzuubahsede-
rek söylüyorum - bu mevkii şerefle mütcnasi-
bolarak maaş vermeyi ve fazla yüksekliği esas 
olarak kabul ediyor. Halbuki efendiler, Şark 
hükümetleri içerisinde bütçesi ve bütün ahvali 
maliyesi itibariyle zayıf olan İran Hükümeti bi
le bizim cephe zammı dâhil olduğu halde bu 
Cidali Millî dâhilinde vermiş olduğumuz maa-
şatm zıfı derecesinde maaş veriyor. Türkler, 
Şark siyasetinde bütün evsafı âliyesiyle en 
mümtaz bir mevkide olduğu halde kendi men
supları içinde en büyük şan ve §eref veren 
zâbitana, şimdiye kadar hiçbir yerde misli bu-
lunmıyan bir şekilde az maaş veriyor. Birinci 
maddede mevcut muvazenesizliğin ıslahı mev-
zuubahsolduğ u zam a n maddenin en esaslı nok
talarını gayet dikkatle tetkik etmek lâzımge-
lir. 

Sözümü mümkür mertebe uzatmaktan ihti
raz için arz edeceğim ki, Muhtar Beyefendinin 
mevzuubahsettikleri erkânı ve kendi kanaatle-
rince bir zam diye telâkki ettikleri miktar ka
tiyen maksadı tatmin etmez. Çünkü bendeniz 
Muhtar Beyefendinin bulunduğu Muvazenei 
Maliye Encümeninde bu kanun müzakere edi
lirken samiîn sıfat.iyle bulundum ve beyefen
dinin ifadelerini orada not ettim. Elyevm bir 
mülâzimisaninin şu içinde bulunduğumuz saat 
içerisinde eline 46 lira raddesinde bir para 
geçiyor. Cephe zammı şuhura taksim edildiğin
de ayda 48 lira 9 kuruş olmak üzere bir para 
alıyor. Yani cephe zammı ve elbise bedelinin 
de şuhura taksimi ile 4 lira isabet eden bir 
miktarla bir mülâz'misani 46 lira 95 kuruş al
maktadır. Beyefendi ise 48 lira teklif etmekte
dir. 

Binaenaleyh samimiyetle teklif ettiğine bü
tün ruhumla kaani olduğum kanaatlerine rağ
men teklif edilen zam, bir mülâzimisaniye ma
hiye bir tek liradan ibarettir. Bu bir lira Bü
yük Millet Meclisinde büyük heyecanlar içeri
sinde geçen bir müzakerenin zadei mahsulü ol
mak üzere zâbitamn terfihi kelimesinin bütün 
bu kelimenin mânasını tazammun edecek. 

Efendiler bendemiz bu zabitlerden kendimi 
bir fert olarak telâkki ettiğim zaman bu kadar 
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ehemmiyetle verilen bu miktarın benim hiçbir 
vakit mevkii hayatımla mütenasibolmadığını 
ve kıymeti kenımiyesi itibariyle bugün haya
tıma bir tesir icra etmiyeeeğini hissederek bu
nun iadesini - iade demiyeceğim, çünkü Hükü
meti temsil eden bir müesseseye karşı iade ke
limesinin tazammun ettiği mânayı tasavvur ede
mem - bunun hiç verilmemesini düşünürüm. 
Sonra efendiler, bugünkü zabitlerimiz dünkü 
muharebe kahramanları olmak mevkiinde kal
mayıp milletin evlâtlarını da okutacaktlardır. 
Büyük imparatorluk zamanındaki hudutlarımı
za yakın bulunan hudutları bekliyeceklerdir... 
Müstakbel muharebenin bütün hazırlıkları
nı yapacaklardır. Kısa olarak fikrimi ik
mal için arz edeyim. Zabitlerimiz tevazu-
un, sabrın, tahammülün, sükûnetin ve kah
ramanlığı ifade eden bütün evsafı cemile
nin mümessilleri olan kahramanlardır. On
ların hayatına izafe edilecek bir yardım mâ-
nasmdaki kemiyeti düşünürken kendi mevkile
rinin, hayatlarının icabatiyle olmasa dahi mev
kilerinin şerefleriyle mütenasibolması hususunu 
nazaraı dikkate almalıyız. Birinci maddede alı
nan miktar bunun haddi asgarisidir. Aynen ka
bulünü istirham ederim. (Çok doğru, müzakere 
kâfidir sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efendi
ler birinci maddeye merbut olan cetvelin gös
terdiği mekadiri, zammı maaşatı benden evvel 
en salâhiyettarlar münakaşa ve mütalâa etti ve 
dediler k i ; şu makadir bir taltif mekadiri de
lildir. Ancak bir ekmek mekadiridir. Berideniz 
de buna iştirak ederim. Noktai nazarınım bu 
volda olmasından dolayıdır ki teklif ediyorum. 
Mademki bu, taltif mekadiri değil, ekmek me
kadiridir, ekmek mekadiri olmak noktai naza
rından tesbit ve tadil edilmesi lâzımdır. Efendi-
ler! Bugünkü ezhara nazaran bir mülâzimievvel 
ile bir yüzbaşı ve bir binbaşının şu cetvelde tes
bit edilen mekadir ile iyi1 geçinmesine imkân 
voktur. Halbuki bunlardan yukarı zevata tak
dir edilen mekadir, kendilerini bihakkın geçin
dirdikten başka beş, on para köşeye, bucağa 
koymaları da mümkündür. Diğerlerinde bu 
mümkün değildir. Bu hepsinde mümkün kılın
malıdır. Diğerlerini yan aç yarı tok bir vaziyet
te bırakmak doğru değildir. Binbaşı ve kayma
kamlardan aşağı olanlann maaşatma biraz, 

— 856 — 



i : 40 â l . 10 . 1339 C : 1 

zammetmek diğerlerinden tenkis etmek şar-
tiyle encümen tarafından derhal tetkik edildik
ten sonra tekrar Meclisimize verilmesini teklif 
ederim. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti 
hakkında bir takrir vardır. (Kâfi sesleri) Mü
zakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Riyaseti Celileye 
Kaymakamdan yukarı rütbedeki erkân ma-

aşat veya tahsisatından münasip miktarda ten-
kisat icra edilerek buradan yapılacak tasarru-
fatm - geçinmek ve ihtiyaç hususunda erkân ve 
ümeradan pek cüzi farkları olan - küçük rütbeli 
zâbitan maaş ve muhassesatlarına zammedilmesi 
için cetvelin encümen tarafından hemen tadil 
edilmesini teklif ederim. 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

GAZI MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Arkadaşlar gayet samimî ve sarih bir r.oz söyli-
yeceğim. Beni mazur görünüz. Bunda hiçbir mâ-
11'". ve hiçbir maksat yoktur, belki hususi bir 
noktai nazar vardır. Bvmı acık ve katı söylü
yorum. Kaymakam Beyden kaç para kesiyor
sun ve bundan yüzbaşıya kaç para zammedi
yorsunuz ve bundan yüzbaşı ne kazanacak zan
nediyorsunuz1? Arkadaşlar! Zâbitanm hepsi ay
nı noktai nazardan mütalâa olunmalıdır. Umu
munun faziletine ve liyakatine hürmet lâzım
dır. Aynı zamanda birbirinden büyük olanlavm 
emeği o nisbettedir. 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Rica 
ederim, şahsıma taallûk eden bir mecele vardır; 
izah edeceğim. 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) 
— Ben hak'kati söylüyorum, budur. Ondar ke
seceksin bundan... 

AHMET SÜREYYA B. (Karesi) — Pek muh
terem arkadaşlarımın hepsi emin olmalıdır ki, 
ben hiçbir zaman gizli bir maksat ilt'zam ve 
istihdaf etmem. Mert olan ruhum, gizli bir fi
kir ve maksat iltizam etmemi tecviz eylemeye 
beni katiyen mecbur bırakmamıştır. Gizli bir 
maksadım ve kanaatim olsaydı vatanı hürriyet 
olan bu kürsüi muallâdan açıkça söylerdim. 
Ve nitekim icabettikçe söylüyorum vesövied'm. 
Evvelâ arkadaşlarımdan ve sonra Paşa Hazret-
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lerinden böyle bir suizan karşısında bulundu-
rulmamaklığımı rica ederim. Emin olsunlar ki, 
hiçbir kanaatimi kimseden gizlemedim ve giz-
liyemem. Çünkü hiçbir kimseden korkum ve 
pervam yoktur. İkincisi ben fikrimi açıkça söy-
led'm ve tekrar ediyorum: Bunlar mülâzimiev-
vel, mülâzimisani ve yüzbaşılar çoktur. Ben de 
zabitim. Benim de efradı ailem vardır; ben de 
müteehhilim ve indelhace ben de ordu hizmetine 
giriyorum. Mülâzimler, yüzbaşılar gibi ben de bu
nunla bu miktar maaşla şu zamanda geçme
mem. Fakat bir Ferik ikiyüzelli lira yerine iki-
yÜ3 lira ile geçinebilir. Ben istemiyorum ki Fe-
rika ikiyüzelli lira verilmesin, yahut ondan 
fazla verilmesin, Ancak mademki ondan fazla 
verilmesine imkân yoktur, verilen şey de ma
demki sadece ekmek parasıdır, mevcut imkânı 
bu ordu mensubînine muhtelif rütbedeki zâbi
tan arasında ekmek parası olarak maksada mu
vafık ve mütenasip düşecek bir mahiyette tev
zi edelim. Teklif budur. Heyeti Celile burada ha
kemdir. Evet, ben kanaatimi aşikâr söyledim; tek
rar söyliyorum. Gizli bir maksadım yoktur ve 
bana gizli maksatlar takibettirecok hiçbir sebep, 
hiçbir kuvvet de yoktur efendiler... 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) Süreyya Beyefendinin beyanatı
na... . 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür. 
MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

Pş. (Devamla) — Cevap vermeye mecburum. 
Süreyya Bey takririnde yalnız eğer ufak rüt
beli zâbitana verilen miktarı tezyidetmek lâzım
dım deseydi bununla iktifa etmiş olsaydı, bir 
dereceye kadar bir şey diyemezdim. Fakat kü
çük rütbede olan zâbitanm maaşını tezyidede-
lim, büyük rütbede olan zâbitanm maaşını ten-
z'.l edelim demekle rütbenin kıymet ve ehem
miyeti olmadığını göstermek istiyorlar. Halbu
ki terfi için ehliyet ibrazı lâzımdır. Terfiin bir 
kıymeti maddiyesi olmazsa bu nasıl tanzim edi
lebilir. Sonra bu konulan farklar on liradan 
ibarettir. Büyük rütbeli ile küçük rütbeli zabit 
a^a^nda bu kadar bir fark bulunmasın mı? Her 
büvük rütbeli zabit birdenbire büyük rütbeli ol
mamıştır. Mülâziıilikten, yüzbaşıl.ktan dolayı o 
ehliyeti ve fedakârlığı namuskârâne bir surette 
âzami hizmet ederek, o mertebeye, o gayeye vâ
sıl ve nail olmuşlardır, O halde neden dolayı 
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büyük rütbeliler şuraya insin, küçük rütbeliler 
buraya çıksın müsavi olsun diyoruz? Bu böyle 
iken küçük rütbeli zâbitanı himaye ettiğimiz gi
bi büyük rütbelileri de himaye etmek lâzım-
gelir. Ve noktai nazar da böyle olmalıdır. Veri
len fark da onar liralıktır dört tane Ferikiniz 
vardır. Dört Ferike on lira, yirmi lira, otuz 
lira zammetseniz bütçe üzerinde hiçbir tesir 
yapmaz. Bütçe üzerinde tesiri olmıyan bir şeyi 
münakaşa • etmekte faide yoktur. (Muvafık ses
leri) 

NURİ B. (Kütahya) — Usul hakkında söyli-
yeceğim. 

REİS — Efendim usule ait bir şey yoktur. 
(Reye sesleri) 

Ahmet Süreyya Beyin takririni nazarı iti
bara alanlar lütfen el kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmamıştır. Başka takrir de yoktur. Birinci 
maddei asliyeyi reyi âlinize vaz'edeceğim. Birin
ci maddeyi cetvel ile birlikte aynen kabul edip 
ikinci maddeye geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Birinci madde aynen kabul edilmiş 
ve ikinci maddeye geçilmiştir. 

Madde 2. — Tekaüt ve eytam ve eramil 
maaşı tahsisinde 1340 senei maliyesi bidayetine 
kadar hali hazır maaşatı ve 1340 senei maliyesi 
bidayetinden itibaren son beş sene zarfındaki 
maaşı vasati ve beş sene hitamından sonra işbu 
kanunla tâyin edilen maaşatı asliye esası ittihaz 
olur. 

REİS — Efendim ikinci madde hakmda söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) 

MUSTAFA B. (İzmit) — Heyeti Celilenin 
ordumuz heyeti zâbitanı hakkında birinci mad
de ile kabul ettiği adilâne karar, şayanı takdir
dir. Fakat ikinci madde berrî, bahrî, havai, 
jandarma erkân, ümera ve zâ'bitaniyle, memurin 
mensubîni askeriyeye tekaüt ve eytam maaşı 
tahsisinde merbut cetvel mucibince 1340 senei 
maliyesi bidayetine kadar hali hazır maaşatı ve 
1340 senesi bidayetinden itibaren son beş sene 
zarfındaki maaşı vasatı... ilâh esas ittihaz olu
nur diyor. Efendiler! Cidali Milliye iştirak et
miş ve bu gün birçok hidemat ifa eylemiş bulu
nan heyeti zâbitan vardır. Bunlar kadro dola-
yısiyle veyahut yorgunluğu dolayısiyle ordu
dan çekiliyorlar. Heyeti Celilemiz zâbitan hak
kındaki kararınızı verirken bunlar hakkında da 
bir karar vermenizi rica ediyoruz. Binaenaleyh 

bu gibiler eski maaş üzerinden alsın, yeni heye
ti zâbitanımız yeni maaş üzerinden alsın; bu 
hikmet Hükümetle mütenasip değildir zanne
derim. Onlar da birçok mihen ve meşakla ça
lışmış olduklarından hakları vardır. Diriğ bu
yurmayınız. Binaenaleyh bu maddenin konul
ması muhassesatı zatiye bütçesinin yükselmesini 
mucibolur kanaatinde bulunuyorum. Halbuki 
1340 dan sonra 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, beş 
dereceli olanlar eğer o seneler de tekaüt olunur
sa beş, altı dereceli, bir de bu sene tekaüt olursa 
eski maaş üzerinden yedi dereceli olur ki ordu 
içerisinde yedi dereceli maaş almış zâbitan bulu
nacaktır. Binaenaleyh vazifei vataniyesini ifa 
ederek avdet eden bu zâbitanm da hakkını ver
mesini Heyeti Celileden rica ederim. 

REİS — Efendim ikinci madde hakkında 
başka söz istiyen kalmamıştır. Tadil teklifi de 
yoktur. Binaenaleyh maddeyi aynen reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. İkinci madde aynen kabul edilmiş
tir. Üçüncü maddeye geçiyoruz. 

MADDE 3. — İşbu kanunun mebdei meriye
tinden evvel idareten açığa çıkarılmış ve badema 
çıkarılacak erkân, ümera, ve zâbitan ile memurin 
ve mensubîni askeriyeye seferberliğin ilgası tari
hinden itibaren işbu kanunla tâyin edilen maaş 
ve tahsisatın nısfı ve seferberliğin ilgası tarihin
den evvel muhassesatı sabıkalarına göre maaşı as
lîleri tam ve tahsisatı fevkalâdeleri 13 Kânunu
evvel 1335 tarihli Kararnamenin üçüncü maddesi 
mucibince nisbeti muayyene üzerinden verilir. 
13 Kânunusani 1339 tarihli İstanbul Avans Ka
nununa müzeyyel Kanunun ikinci maddesi ile 
6 Teşrinievvel 1339 tarihli Kanun ahkâmı baki
dir. 

REİS — Efendim, üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri.) Üçüncü mad
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Üçüncü madde aynen ka
bul edilmiştir. Dördüncü maddeye geçilmiştir. 

MADDE 4. — Makam maaş ve müteferrikası 
hakkındaki 11 Mart 1338 tarihli Kanunun birin
ci maddesi müstesna olmak üzere makam mütefer
rikası ve seferberlik ve cephe zammı maaşı ve mel-
busat ve teçhizat bedeli hakkındaki kanunlar ile 
işbu kanuna mugayir bulunan ahkâm mülgadır. 

REİS — Efendim dördüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri.) Dördüncü 
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maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul 
-edenler lütfen ellerini kaldırsın... Dördüncü mad-
-de kabul edilmiş ve beşinci maddeye geçilmiştir. 

MADDE 5. — Vakti hazarda kitaata memur 
ve zatî hayvana mâlik bulunan bölük kumanda
nından itibaren miralaya kadar (Miralay dâhil 
ümera ve zâbitamn bir hayvanı tarafı miriden ia
şe olunur.). 

BEİS — Efendim! Beşinci madde hakkında 
söz istiyen var mıf Aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Be
şinci madde aynen kabul edilmiş, altıncı maddeye 
geçilmiştir. 

MADDE 6. — İşbu kanun ahkâmı seferberli
ğin tarihi ilgasından muteberdir. 

REİS — Efendim, altıncı madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri.) Altıncı mad
deyi aynen kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafai Milliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur. 

REİS —' Yedinci madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yedinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Yedinci madde kabul 
edilmiştir. 

Şimdi efendim Nizamnamei Dahilinin 74 ncü 
maddesi mucibince bu kanun bir defa müzakere 
edilir. Tâyini esamiyle heyeti umumiyesini reyi 
âlilerine vaz'edeceğim. Kabul edenler beyaz; red
dedenler kırmızı rey vereceklerdir. (Reyler top
landı.) 

Efendim reylerini istimal etmiyenler varsa 
lütfen istimal etsinler. İstihsali âra hitam bul

muştur. (Gürültüler) Efendim! Rica ederim, otu
run. Daha celseyi tatil etmedim. 

Efendim şimdiki reylerin neticesini arz edi
yorum: Reye iştirak eden zevatın yekûnu (157) 
binaenaleyh muamele tamamdır. (146) kabul, (7) 
ret, (4) müstenkif var, binaenaleyh Berrî Bah
rî, Havaî ve Jandarma erkân, ümera ve zâbitam 
ile memurin ve mensubîni askeriye maaşat ve tah
sisatı fevkalâdeleri hakkındaki kanun (146) rey 
ile kabul edilmiştir. (Alkışlar) 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Bir de jandarma 
var Paşam! (Jandarma da vardır, sesleri.) 

GAZİ MUSTAFA KEMAL Pş. (Ankara) — 
Zâbitan ve kumanda heyetinin terfihi hallerine 
mütaallik olan bu Kanunu kabul etmekle Heyeti 
Celileniz orduya karşı zaten taşımakta olduğunuz 
büyük takdiri ve kadirşinaslığı izhar buyurmuş 
oldunuz. Bundan dolayı ordu namına arzı te
şekkür ederim. (Haklarıdır, sesleri.) Ordu; bugü> 
ne kadar olduğu gibi, bundan sonra da memleket 
ve milletin menafii aliyesini müdafaada Heyeti 
Celilenizin takdiratma liyakat kesbedecek surette 
çalışmakla bahtiyar olacaktır, mesut olacaktır. 
(Teşekkür ederiz, eminiz sesleri.) Kararınızı na
mı celilenize orduya iblâğ edeceğim. Teşekkür 
ederim. (Teşekkür ederiz sesleri.) (Alkışlar). 

REİS — Malûmuâliniz bugün Mevlûdu Nebe
vidir. Her sene alelûsul Meclisi tatil ederiz. Za
ten devair tatildir, müsaade buyurursanız yarın 
Meclisi tatil edeceğiz. Şu halde Çarşamba günü 
öğleden sonra saat birbuçukta içtima edilmek 
üzere Celseyi kapıyorum. 

Hitamı müzakerat saat : 5,25 
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İçtimai ati ruznamesi 

1. — Zaptı sabık hulâsası 
2. — Evrakı varide 
3. — Müzakere edilecek mevad 
1. — Posta kanunu lâyihası (Encümende). 
2. — Mütareke bidayetinde ve vatanın emrü 

müdafaası maksadiyle ika edilen ceraim hakkın
da kanun lâyihası ve sülüsanı müddeti cezaiye-
lerini ikmal eden mahkûmînin affına ve müeb-
beden küreğe ve kalebentliğe ve nefye mahkûm 
bulunanların cezalarının onbeş sene kürek ve 
kalebentlik ve nefye tahviline dair kanun lâyi
hası ve Adliye Encümeni mazbatası (Encümen
de). 

3. — Fransızlar zamanında müsadere edilen 
mebaliğ hakkındaki tezkere ve Kavanini Mali
ye Encümeni mazbatası. 

4. — Evkafı mülhaka fazlalarından alınmak
ta olan malî maktuun ilgâsına dair lâyiha ve 
Seriye Encümeni mazbatası. 

5. — 2 Teşrinisani tarihinin îdi Millî addi 
hakkındaki teklifler. 

6. — İstihlâk Resmi Kanununun tefsiri ve 
ipeği havi mensucatın Gümrük Resmi hakların
da (2/62) ve (3/109) numaralı teklifi kanuni 
ve tezkereye Kavanin ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

7. — Kambiyo kanun lâyihası. 
8. — Suiistimalden maznun binbaşı Lûtfi 

Efendi hakkındaki İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
tezkeresine Adliye Encümeni mazbatası. 

9. —• Birinci devrede Mebus bulunan zâbita-
nın vaziyetleri hakkındaki tezkerelere dair Mü-
dafaai Milliye Encümeninin mazbatası ve teklifi 
kanunisi. 

10. —• Memurini saire misüllû idarei hususi
ye memurları ile mazulîn ve mütekaidin evlât
larının mektep ücretleri hakkında bir karar it
tihazına dair Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendi
nin takriri. 

11. —• Takdirname ile usulü taltif hakkındaki 
Kanunun tefsirine ait Müdafaai Milliye Encü
meninin üç kıta mazbatası. 

12. — İstiklâl Madalyası Kanununa maddei 
müzeyyele ilâvesine dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası. 

13. — Etibbanm hizmeti mecburiyesi hak
kındaki lâyihai kanuniye ve Sıhhiye ve Muave
neti İçtimaiye Encümeni mazbatası 

14. — Konya ovası İskası hakkındaki lâyiham 
ve teklifi kanuniye Nafıa Encümeni mazbatası 

15. — Mahkûminin tarik bedelâtı nakdiyesi-
nin teciline dair lâyiha ve teklifi kanuniye Na
fıa Encümeni mazbatası 

16. — Yirmi dörde munkasım saatin kabulü 
hakkında Cebelibereket Mebusu Avni Beyin 
takriri. 

17. -—• Mal müdürlerinin vekâletince tâyini 
hakkındaki lâyihai kanuniye ve Kavanini Ma
liye Encümeni mazbatası. 

18. — Elbise bedeli hakkındaki Kanunun 
tefsirine dair tezkere ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası. 

19. — Memurini mülkiye tekaüt Kanununun 
tâdiline dair teklif ve Kavanini Maliye Encü
meni mazbatası. 

20. — Nizamname ve talimatnameler hak
kında Kanunu Esasi Encümeni ve Urfa Mebusu 
Şeyh Safvet Efendinin teklifi kanunisi. 

21. s-— Kırtasiye muamelâtının tahfifi hak
kında Lâziztan Mebusu Ekrem Beyin takriri . 

22. — Devletin alâmeti mahsusasmı havi mes
kukât darbı hakkında icrai bir karar itasına. 
dair tezkere ve encümen mazbatası. 

23. — Meclisi idare âzalarının vergi kaydı 
hakkında teklifi kanuni ve Dahiliye Encümeni 
mazbatası. 

24. — Rüsumu Belediye Kanununun 19 nen 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası. 

25. — İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun 
140 ncı maddesinin tefsirine dair tezkere ve 
encümen mazbatası. 

26. — Rüsumu Belediye Kanununun 24 ncü 
maddesinin tefsirine dair tezkere ve encümen 
mazbatası. 

27. — Belediye Kanununun 19 ncu maddesi
nin tefsiri hakkında tezkere ve encümen mazba
tası. 

28. — Şirketlerde Türkçe istimali hakkında 
teklifi kanuni ve şayanı müzakere olmadığına 
dair Nafıa Encümeni mazbatası. 

29. — Şûrayı Devletçe 16 Mart'tan sonra ve
rilen kararlar hakkındaki 4/30 numaralı memu
rin Muhakemat Encümeni Riyasetinin tezkeresi7 

ve Dahiliye Encümeni mazbatası. 
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30. — Düyunu umumiye kadrosunun hemen 
tesbitine bir karar itasına dair Lâziztan Mebusu 
Ekrem Beyin 4/102 numaralı takriri. 

31. — Darülfünun müderrisliği ile Mebuslu
ğun içtimai hakkında bir karar verilmesine dair 
Saruhan Mebusu Vasıf Beyle refiklerinin 4/100 
numaralı takriri. 

32. — Ordulardaki fazla hayvanatın muh-
tacîni zürraa sureti tevzii hakkında İstanbul 
Mebusu Ali Rıza Beyin 2/59 numaralı teklifi 
kanunisinin esasen temin edilmiş bulunduğu 
cihetle yeniden kanunu mahsus tanzimine mahal 
görülmediğine ve ancak vesaiti nakliyeye ait 
mazbataların da tekâlifi milliye mazbataları mi-
süllû nakit makamında kabulüne dair Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası. 

33. — Diyarbakır - Muş arası ve Erzu
rum - Hınıs - Muş arası yollarının inşaası ve 
tasviben Nafıa Vekâletine havalesi temenniya-
tma dair Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi ve 
rüfekasmın 4/97 numaralı takriri. 

34. — Konya Darüleytamı için tahsisat itası 
hakkında 4/88 ve 2/153 numaralı teklifi kanuni 
ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

35. — Mütarekeyi mütaakıp hizmete alman 
mütekaidin hakkında 2/21 numaralı teklifi ka
nuni ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası. 

36. — Kastamonu vilâyeti encümeni vilâyat 
âzasından Taşköprülü Tevfik Efendi hakkındaki 
4/72 numaralı evrakın Tetkiki Muhakemat En
cümenine tevdiine dair Dahiliye Encümeni maz
batası. 
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Berrî, Bahrî, Havai ve Jandarma erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve mensubini askeriye ma-
aşat ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Resul B. (Bitlis), ibrahim B. (İzmit), Necib 
B. (Mardin), Salih B. (Bozok), Hüseyin Hüsnü 
Ef. (İsparta), Cevat Abbas B. (Bolu), Ali B. 
(Karahisarı Sahib), Ahmed Mahir Ef. (Kasta
monu), Mehmed Ef. (Bolu), Şahin Ef. (Gazian-
teb), Dr. Kâzım B. (Denizli), Fuad B. (Konya), 
ismail B. (Ordu), Mustafa Vâsfi B. (Tokad), 
Yusuf Kemal B. (Sinob), Şevket Ef. (Giresun), 
Mustafa B. (Eİâziz), Mahmüd Ef. (Siverek). 
Şefik B. (Bayezit), Hacı Kâmil Ef. (Tökad), 
Rasim B. (Sivas), Ahmed Hamdi B. (Bozok), 
Halil B. (Zonguldak), Tevfik B. (Konya), ih
san B. (Ankara), Ragıb B. (Kütahya), Ismed 
B. (Çorum), Şükrü Kaya B. (Menteşe), Ali 
Fuad Pş. (Ankara), izzet Ulvi B. (Karahisarı 
Sahib), Dr. Fuad B. (Kırkkilise), Ruşen Eşref 
B. (Karahisarı Sahib), Yunus Nadi B. (Mente
şe), Abdurrahman Şeref B. (istanbul), Feyzi 
Pş. (istanbul), Osman Niyazi B. (Karesi), Fe-
rid B. (Çorum), Ahmed Şükrü B. (Dersini), 
Reşat B. (Saruhan), Kâzım Pş, (Karesi), Hacı 
Ethem B. (Saruhan), Eyüp Sabri Ef. (Konya), 
Feyzi B. (Diyarbekir), Talâd B. (Kângırı), Hil
mi B. (Artvin), Emin Cemal B. (Bolu), Ziya B. 
(Sivas), Ethem B. (Lâzistan), Rifat B. (Kân-
gırı), Ziya B. (Kângırı), Şükrü B. (Bolu), 
Nuri B. (Kütahya), Hamdi B. (Ordu), Şükrü 
B. (Çanakkale), Yahya Galib B. (Kırşehir), 
A^aoğlu Ahmed B. (Kars), Cevdet Izrab B. 
(Kütahya), Veysel Rıza B. (Gümüşane), Ha
san B. (Trabzon), Hafız ibrahim Ef. (İsparta), 
Rüştü Pş. (Erzurum), Tahsin B. (Aydın), Ali 
Rıza B. (Kastamonu), Hakkı B. (Van), ihsan 
B. (Ergani), Hüseyin Necati B. (Bursa), Ah
med Ferid B. (Kütahya), Rahmi B. (Trabzon), 
Fethi B. (istanbul), Seyyid B. (izmir), Zekâi 
B. (Aydın), Muhiddin B. (Eİâziz), Abdürrez-
zak Çelebi Ef. (Mardin), Ali B. (Lâzistan), 

Sabit B. (Kayseri), Faik B. (Ordu), Dr. 
Halid B. (Kayseri), Hüseyin- Rıfkı B. (Edirne), 
Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Tunalı Hilmi B. 

Halid B. (Kastamonu), Şükrü B. (İzmir), 

Ahmed Saki B. (Antalya), Receb B. (Kütahya), 
Abdullah B. (Trabzon), Süleyman Necmi B. 
(Canik), Şeref B. (Diyarbekir), Avni B. (Bo
zok), Mustafa Ef. (Konya), Şeyh Safvet Ef. 
(Urfa), Recai B. (Ordu), Fikret B. (Ertuğ-
rul), Ali Ef. (Urfa), Saib B. (Kozan), Ömer 
Mümtaz B. (Antalya), Galib. B. (Niğde), Ta
lât B. (Ardahan), ibrahim B. (Ertuğrul), Mus
tafa Zeki B. (izmit), Kadri B. (Siverek), ib
rahim B. (izmit), Süleyman Suudi B. (Baye-
zid), Fuad B. (Lâzistan), ibrahim B. (Muş), 
Rasim B. (Ertuğrul), Rasih Ef. (Antalya), Ra
gıb B. (Zonguldak), Hamdullah Subhi B. (is
tanbul), Samih Rifat B. (Çanakkale), Mehmed 
B. (Çanakkale), Ali Rıza B. (istanbul), ismail 
Kemal B. (Çorum), Celâl Nuri B. (Gelibolu), 
Mehmed Emin B. (Karahisarı Şarki), Hüseyin 
B. (Eİâziz), Refet B. (Bursa), Haydar Rüştü 
B. (Denizli), Kâmil Ef. (Karahisarı Sahib), Ha
lil B. (Ordu), Münir Hüsrev B. (Erzurum), 
Saffet B. (izmit), Cudi Pş. (Siverek), Maz-
har Müfid B. (Denizli), Arif B. (Eskişehir), 
Osman Kadri B. (Muş), Mehmed B. (Karesi), 
Faik B. (Ordu), Dr. Mustafa B. (Çorum), Ha
lid B. (Niğde), Mustafa Necati B. (izmir), Ali 
Sururi Ef. (Karahisarı Şarki), Mahmud Celâl 
B. (izmir), Kâzım Hüsnü B. (Konya), Zülfi B. 
(Diyarbekir), Halil B. (Ertuğrul), Vasıf B. 
(Saruhan), Hasan Fehmi Ef. (Kastamonu), 
Vehbi B. (Karesi), Hoca Ef. (Menteşe), Tahir 
Ef. (Giresun), Süleyman Sırrı B. (Bozok), Ve-
led Çelebi Ef. (Kastamonu), Mehmed B. (Di
yarbekir), Hamdi B. (istanbul), Haled B. (Er
zurum), Hüseyin Baki B. (Burdur), Falih Rıf
kı B. (Bolu), Şeyh Seyfi Ef. (Kütahya), Mus
tafa Abdülhalik B. (Kângırı), Gazi Mustafa 
Kemal Pş. (Ankara), Emin B. (Tokad), Hasan 
B. (Antalya), Ata B. (Niğde). 

(Zonguldak), Ahmed Süreyya B. (Karesi) 
Esası tezyide taraftarım, cetvel tertibine muha
lifim. 

Ahmed Muhtar B. (Trabzon), Mükerrem B. 
(İsparta). 

(Reddedenler) 

(Müstenkifler) 


