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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 1,55 

REİS — SABRI BEY 
Kâtipler : Hakkı Bey (Van), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum efendiler. Zabtı sabık hulâsası cıkunacak : 

1. — ZABTI SABIK HUIİSASI 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı Revası itlerinde bilinikat zap

tı sabık hulâsası kıraat ve avncn kabul el il V. Ev
rakı varideden havaleye tâbi olanlar, hakkında 
havale muamelesi yapıldı. Harbdeki hıdematına 
menibi beyaz kurdeleli İstiklâl Madalyaısıyle tal
tif edilen Tabip kaymakan Sadeddin Beyin kor-
delesinin kırmızıya tahviline, mâlûlini guzatm 
devair ve şuabatı askeriyede ve ordunun hıdema-
tı sabitesinde istihdamları hakkındaki teklifi ka
nunînin reddine mütedair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbataları kıraat ve kabul olundu. 

Millî Mücahedatta şehid olan Millî efrat ve 
zâbitan ailelerine nizamiye kıtaatmdaki şehit ve 
malûller hakkındaki kavanîn ve nizamatm tatbi
kine dair Karesi Mebusu Vehbi Beyin takririne 
mütaallik Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları, Vehbi Beyin teklifleri 
üzerine müstacel ruznameye alındı. 

Ruznamenin 24 noü maddesini teşkil eden 
muallimin ve talebenin askerlikten tecilleri hak
kındaki Kanuna üç madde ilâvesiyle medarisi il
miye talebesinin de tecillerine dair olan teklifin 
müstacel ruznameye ithaliyle tercihan müzakere
sine dair Konya Mebusu Naim Hâzi'in Efendinin 
takriri kıraat ve kabul olundu. Oalatnsarav Lisesi 
hakkında Karahisarı Sahib Mebusu Ruşen Eşref 
Beyin sualine Maarif Vekili Safa Beyin cevabı 
istima edildi. Badehu onbeştinci maddesine kadar 

2. — SI 2. — SUALLER 

1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 
amelenin temini terfihi ile bünyei içtimaiyemi-
zin bir kat daha tahkimi ve İstanbul'da müna-
kit Amele Kongresinin mahiyet ve faaliyeti hak
kında izahat itasına dair sual takriri (6/121) 

müzakeresi icra edilmiş olan Telgraf ve Telefon 
lâyihai k&nuniyesinin müzakeresine geçildi. Ve 
ledelmüzakere 16, 17, 18 ve 19 ncu maddeler ay
nen kabul ve 20 nci madde encümene iade edil
di. 21, 23 ve yirmidördünoü maddeler aynen ve 
22 noi madde tadilen kabul ve teneffüs için Cel
se totil olundu. 

İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle kuşat ve Telgraf 

ve Telefon lâyihai kanuniyesinin müzakeresine 
devam olunarak 25 nci madde aynen, 26 ncı 
madde Hükümetin teklifi veçhile kabul ve 27 
nci madde, mevcut takrirlerle birlikte encüme
ne iade ve 28 nci madde tadilen kabul edildi. 

Efradı askeriyeye, aileleri veya velileri tara
fından gönderilecek harçlıklara ait havale telg-
rafnaımelerinin beher kelimesinden bir kuruş 
ahzi hakkında maddenin fıkaratı meyamna bir 
fıkra ilâvesine dair Giresun Mebusu Tâhir Bey 
tarafından verilen talkrir esas itibariyle kabul 
ve fıkranın şekli tesbit edilmek üzere encüme
ne tevdi olundu ve Perşembe günü toplanmak 
üzere Celse tatil edildi. 

Reis Kâtip 
Sabri Van 

Hakkı 
Kâtip 

Zonguldak 
Bagıb 

(İktisat Vekâletine havale edilmiştir.) 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa 
dermeyan etmek istiyen var mı efendim? Zaptı 
sabık hulâsası aynen kabul olundu. 
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3. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Kırkkilise Mebusu Doktor Fuad Bey 

ve rüfekasımn, Sıtma ile mücadele hakkındaki 
teklifi kanunisi (2/263) (Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Bursa Mebusu Osman Nuri Beyin, Ilîni 

istimalinde yıkanmaya ihtiyaç gösteren mensu
catta suni ipek istimalinin memnuiyetine dair 
(2/259) numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazba
tası (İktisat Encümenine) 

2. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin, Trab-
lüsgarb ve Balkan Muharebatiyle Harbi Umumî 
malullerinden Mücadelei Milliyeye iştirak eden
lerin mezun addi hakkında (2/260) numaralı 
teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Müdafaai Mil
liye Encümenine) 

3. — Saruhan Mebusu Vâsıf Bey ve rüfeka
sımn, Etıbbanın hizmeti mecburesi hakkındaki 
Kanuna iki madde tezyil edilmesine dair (2/261) 
numaralı teklifi kanunîsi ve şayanı müzakere ol
duğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası (Mü
dafaai Milliye, Sıhhiye ve Muvazenei Maliye en
cümenlerine) 

Takrirler 
1. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 

müstacel ruznamenin 3 ncü maddesini teşkil eden 
altın ve ufaklık meskukât darbı hakkında Ka
nunu Esasi Encümeni mazbatasının bugün ter-
cihan müzakeresine dair takririni arz ediyorum 
efendim. 

Âli bu kanunu kabul ettiği günden itibaren an
cak üç ay zarfında paralar Darphaneden çıka
bilecektir. Binaenaleyh bu biran evvel kabul 
edilirse paralar da biran evvel çıkmış olur ve 
bu suretle halkımızı ve hepimizi bu vaziyetten 
kurtarmış olacağız. Onun için, esasen Meclisi 
Âli de bunun esasatmı tesbit etti. Bugün mü
zakere ederek çıkaralım. Bunu istirham ediyo
rum efendim. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim 
Kanunu Esasi Encümeni namına bendeniz de bu 
arzuya iştirak ediyorum. 

REİS — Efendim Feridun Fikri Beyin tak
ririnin Heyetti Muhteremenizco tervici Kanunu 
Esasi Encümeni Mazbata Muharriri Bey tara
fından istirham ediliyor. Onun için takriri reyi 
âlinize vazedeceğim. Kabul edenler lütfen elle
rini kaldırsın. Aksini de reye vaz'ediyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Terci-
han ve bugün müzakeresi kabul olundu efen
dim. 

2. — Gelibolu Mebusu Celâl Nuri Bey ve re
fikinin, Rusya Şûralar Hükümeti Başkomiseri 
Lenin Cenaplarının vefatı dolayısiyle Rusya Hü
kümetine beyanı taziyet edilmesi hakkında tak
riri. 

REİS — Heyeti Muhteremenize arz ediyo
rum : 

Riyaseti Celileye 
Rusya Şûralar Hükümeti Başkomiseri (Le

nin) in vefatı cümlemizi müteessir etmiştir. 
Türk Hükümeti Milliyesindn teşekkülünde ve 
ilk mücahedatta, en kara günlerimizde olduğu 
gibi, muzafferiyatımıza daima müzahirimiz olan 
ve Meclisimizi her fırsattan bilistifade alkışlı-
yan bu zatı Muhteremenin üfulü ebedîsinden 
dolayı komşumuz Rusya Şûralar Federatif Cum
huriyetinin Heyeti Celile namına taziyetini tek
lif ederiz. 

24 Kânunusani 1340 
Gelibolu Van 

Celâl Nuri Hakkı 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendiler, 
bundan dört sene evvel bütün bir cihanı husu
met aleyhimize kıyam ve isyan etmişti. Devleti
miz ve milletimiz en hatarnâk dakikalarını ya-

Riyaseti Celileye 
Halkın ufalklık paraya ne derece muhtacol-

duğu cümlece malûmdur. Zaten Meclisi Âlice 
takarrür etmiş esasa/t dairesinde tanzim edilmiş 
bulunan Kanunu Esasi Encümeni son mazbata
sının tercihan müzakeresiyle meselenıin bugün 
intacını arz ve teklif eylerim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
mâlûmuâliniz, halkımızın ve umumiyetle efradı 
milletlin ufaklık para yüzünden çektikleri müş
külât ve silkinti bedahet derecesindedir. Geçen
de gazetelerde okuduğumuz veçh üzere Meclisi 
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şıyordu. Dünyada hiçbir devlet müzahirimiz, 
muavinimiz değildi. Her taraftan ebvabı istim
dat kapanmıştı. O zamanlar Rusya Federatif 
Şûralar Hükümeti Komiserler Reisi Mösyö Le-
nin bize her suretle, maddeten ve manen her 
türlü müzaheratta bulundu. Selefi âliniz olan 
geçen Meclise birçok vesilelerle gönderdiği teb-
riknameler hepimizin hatırımızdadır. En meyus 
dakikalarımızda bizi teşvik ve tergibetti. Keza-
lik muzafferiyetlerimize de herkesten ziyade 
iştirak etmiştir. Vefat eden Mösyö Lenin, Rus
ya'ya yeni bir istikamet açmış ve Rusya'da bü
yük bir inkılâbın banisi bulunmuştur. (Dünya
da sesleri) Bütün dünyada tesiri görülmüş olan 
bir inkılâba başlamış ve Rusya Çarlığının istib
dadına hatime çekmiştir. Memlekette büyük bir 
tesiri mucibolan bu inkılâp yalnız Rusya'nın ha
rekât ve sekanatiyle kalmamış, Emperyalizm
den cihanı kurtarmak için lâzımgelen teşebbü-

satta bulunmuştur. O zamanlar, Emperyalizm, 
Âli Türkiye'yi ezmeye karar vermişti, işte o za
manların hâtırasını Türk Milleti hiçbir zaman 
unutamaz ve bugün Rusya'nın teessür atma işti
rak eder. Heyeti Celilenin de, Mösyö Lenin'in 
vefatından dolayı Rusya Federatif Şûralar Hü
kümetine beyanı tâziyet etmesini halisane arz 
ediyorum. 

REİS — Efendim, Celâl Nuri Beyin teklifini 
reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. (Müttefikan sesleri) Müttefi-
kan kabul olunmuştur. 

Ruznameye geçiyoruz efendim. Şimdi Feri
dun Fikri Beyin teklifi üzerine Heyeti Celile-
niz, madenî meskukât darbı hakkındaki Ka
nunu Esasi Encümeni mazbatasının tercihan 
müzalkeresini kabul buyurmuştu. Evvelâ onun 
müzakeresine başlıyoruz : 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

i. — Altın ve ufaklık para darbı hakkında 
bir karar verilmesine dair Maliye Vekâletinden 
mevrut (3/47) numaralı tezkere ve Kanunu 
Esasi Encümeni mazbatası 

Darbedilecek meskukât hakkında Kanunu Esasi 
Encümeni mazbatası 

Darbedilecek meskukât hakkında 20 Ağustos 
1339 tarihli İcra Vekillerinin bir kararı icrai 
istihsaline dair Heyeti Umumiyeden muhavvel 
tezkeresi bu defa dahi mütalâa olundu. 

Cumhuriyet armasının tesbiti uzun zamana, 
tarihî ve bediî tetkikata ve hattâ sanatkârlar 
arasında müsabaka icrasına vabeste bulundu
ğundan bu defa darbedilecek altın meskukâtın 
armasız olması zaruri görüldü. 

Birçok memalikte sık sık meskukâtın şekli 
değiltirildiğinden ve üzerlerinde türlü türlü re
mizler ve işaretler konduğundan armanın tes-
bitinden sonra armalı paralar darbı düşünüle
cektir. 

Bununla beraber encümenimiz arma mesele
siyle iştigal etmektedir. Neticei tetikikatı yakın
da Heyeti Celilcye arz edecektir. Şimdilik dar-
bolunacak meskukâtın şekli âtide olmasına en-
cümenimizce karar verilmiştir. 

Sikkenin veçhi şöyle olacaktır : 
Meşe dallarından yapılmış iki kavis, bir ba

şak ile bağlanacak ve ortasına (Türkiye Cum
huriyeti) ve senei darp konacaktır. (Yani bu 
sene için 1340) 

Sikkenin zahri şöyle olacaktır : 
Hendesî ve içi gölgeli bir hilâl, fevkinde beş 

şualı bir yıldız, ay ile yıldızın arasındaki boş
luğa (Ankara) ve (23 Nisan 1336) kelime ve 
tarihi bir Hâtırai Mübeccele olmak üzere vaze
dilecektir. 

15 Kânunusani 1340 

Kanunu Esasi Encümeni 
Reisi 

Menteşe 
Yunus Nâdi 

Kâtip 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Bursa 
Refet 

Âza 
Muş 

Mazbata Muharriri 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Âza 

Kırşehir 
Ali Rıza 

Âza 
İzmit 

İbrahim Süreyya 

İlyas Sami 

REİS — Efendim! Mazbata hakkında söz 
söylemek arzu eden rüfeka var mı? (Hayır ses-
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leri) Söz istiyen yok. O halde efendim. Kanunu 
Esasi Encümeni mazbatasını reyi âlînize vaze
diyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Aksi reyde bulunanlar lütfen ellerini kal
dırsın. Kanunu Esasi Encümeni mazbatası ka
bul olundu efendim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Üç ay son
ra da paraları alırız. 

REİS — Efendim ruznamemizin dokuzuncu 
numarasmdaki maddeye geçiyoruz : 

2. — Urfa Mebusu Ilüsrev Beyin, 15 Mayıs 
1335 tarihinden Milli Ordunun teşekkülüne ka
dar muhtelif milli cephelerde ve isyanların it
fasında bilfiil yararlıkları görülen ümera ve zâ-
bitanm bir defaya mahsus olmak üzere terfileri 
hakkında (2/190) numaralı teklifi kanunisi ve 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

Urfa Mebusu Hüsrev Beyin teklifi kanunîsi 

Riyaseti Cclileye 

Bugünkü mesut vaziyeti istihsal eden şanlı 
ordumuzun teşekkülü zamanına kadar geçen en 
karanlık günlerde haricî düşmana mukabele, 
dahilî isyanları itfa hususunda cansiperane ça
lışan ve bu suretle Saltanatı Milliyenin teessü
süne bilfiil kılıçlariy] e hizmet etmiş bulunan 
zâbitandan en mütemayiz ve fedakârları, maat-
teessür bugün «müddeti asgarii fevkalâdeden 
inha» gibi devairi resmiyenin kavaidi şekilperes-
tîsi karşısında bu şanlı karîp mazinin âdeta 
isimsiz kahramanları sırasına geçmiş bulunuyor
lar. 

Millet, dâvasının kudsiyetini idrakte pîşvâ 
ve bu uğurda istihkarı hayatı cana minnet bil
miş olan bu yüksclk ruhlu, fedakâr evlâdına 
karşı edayı deynetmesi kadirşinaslığını göster
mesi hissi fedakârînin sinei millette ilelebet ya
şaması için en birinci avâmilden olacağı şüphe
sizdir. Adsız şühedanın tcvkîri nâmı için ihti-
falât ve merasimi minnetarâne ifa kılındığı bu 
asırda bizim ihtilâl ordularında resmî makama-
tm mefkudiyeti ve bu sebeple kendilerini inha 
edenlerin bulunmaması yüzünden dûn mertebe
de kalmış olmakla meyus ve müteessir oları bu 
zîhayat kahramanları taltif etmekliğimiz necîp 
milletimiz namına en mübeccel bir kadirşinâsî 
olacaktır. 

İşte bu mülâhazata binaendir ki, berveçhi 
âti teklifi kanunîyi Heyeti Celilenin nazarı tas
vibine arz ediyorum. 

Urfa Mebusu 
Hüsrev 

1. 15 Mayıs 1335 tarihinden Birinci İnönü 
Meydan Muharebesine (9 Kânunusani 1337) ye 
kadar muhtelif millî cephelerde veya dahilî is
yanların itfasında bilfiil hizmet edereik yarar
lıkları görülen üm-era ve zâbitandan Cidali Millî 
nihayetine kadar (23 Ağustos 1339) terfi etme
miş olanlar sicilleri nazarı itibara alınmak ve 
bir defaya mahsus olmak üzere terfi ettirilir
ler. 

2. Bu kanunun icrasına Müdafaai Milliye 
Vekili memurdur. 

Lâyiha Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
15 . 10 . 1339 

Cidali Millî nihayetine kadar devam eden 
muharebat ve dahilî isyanların itfasında bilfiil 
hizmet ederek yararlıkları görülüp terfi etmi-
yen ümera ve zabıtanın sicillerine nazaran bir 
defaya mahsus olmak üzere terfileri hakkında 
Urfa Mebusu Hüsrev Beyin teklifi kanunîsi en-
cümenimizce ledelmüzakere esas itibariyle şa
yanı müzakere görülmekle Heyeti Umumiyeye 
takdimine karar verildi. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tdkad Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Kâtip 
Denizli 

Necib Ali 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
13 . 12 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Millî cephelerde ve dahilî isyanların teskini 

hususunda yararlıkları görülen ve işbu hizmet
lerinden dolayı terfi ettirilmemiş bulunanlar da 
bir defaya mahsus olmak üzere bir derece terfi
lerinin icrasına dair olup Heyeti Umumiyeden 
eneümenimiz'e tevdi buyurulan Urfa Mebusu 
Hüsnev Beyin teklifi kanunîsi eneümenimizee 
müzakere ve tetkik edildi. 

İşbu taltifatm yalnız zâbitana tahsis edilmi-
yerek Millî kumandan ve rüesaya dahi teşmili 
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ve ancak bir gûna yanlışlığa meydan verilme
mek için de o zamanki kıta ve mmtaka veya 
fırka kumandanlarının raporiyle sabit olması 
esas itibariyle encümenimize e muvafık görül
müş ve taltifatm yalnız terfi ile değil, takdirna
me ve İstiklâl Madalyası îtası suretiyle de tevsii 
tensip kılınmış olmakla tadilen tanzim kılman 
lâyihai kanuniye berayı tasdik Heyeti Umumi-
yeye arz olunur. 

Mücadelei Milliyeye iştirak ederek millî cephe
lerde ve dahilî isyanların itfasında fevkalâde 
yararlıkları ve şecaatleri sabit olanların terfi ve 

taltiflerine dair lâyihai kanuniye 

Madde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihinden itiba
ren Cidali Millîye iştirak edip muhtelif millî 
cephelerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederok fevkalâde yararlılkları ve şe
caatleri o zamanki kıta ve mmtaka veya fırka 
kumandanlarının muharebe raporlariyle sabit 
olan berrî, bahrî ve jandarma muvazzaf, müte-
kaid, ihtiyat ümera ve zabıtandan Cidali Millî 
nihayetine kadar işbu hizmetlerinden dolayı 
terfi veya talkdirriame ile taltif edilmemiş bu
lunanlar, sicilleri nazarı itibara alınmak ve bir 
defaya mahsus olmak üzere hizmetlerinin dere
cesine göre takdirname ile veya bir derece ter
fi suretiyle taltif edilirler. Bu şeraiti ha'7 
millî kumandan ve rüesaya dahi hizmeti vata-
niyelerine mukabil bir kıta istiklâl Madalyas1 

verilir: 

Madde 2. 
muteberdir. 

İşbu kanun tarihi neşrinden 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Erlkârr 
Harbiyei Umumiye ve Müdafaai Milliye Vekil
leri memurdur. 

Mazbata Muharriri 
Eskişehir 

Mehmed Arif 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi 

Afyon Karahisar 
Ali 
Âza Âza 

Kastamonu İzmit 
Hâlid Mustafa Zelki 

Âza 
İstanbul 
Ali Rıza 

REİS — Efendim! Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim bir 
kere Muvazenei Maliye Encümenine gitsin... 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Muvazene En
cümenine taallûk eder birm eşele yoktur. Pa
ra değil, bir şey değil. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim, vatanın 
en kara günlerinde; büyüklerimizin bu vata
nın her tarafını istilâ eden düşmanlar hakkın
da ne gibi bir karar verelim, ne gibi bir hare
kette bulunalım diye düşündükleri bir sırada 
muhabbeti vataniyelerinin galeyanı doîayısiyle 
dini bütün efesi, efendisi, ağası, beyi bulun
duğum Aydın, Denizli ve Menteşe taraflarında 
Yunana karşı ilânı isyan etmişlerdi. O sırada 
Aydın civarında kahraman efelerin hareketi e-
rini .hepiniz en uzak yerlerde işittiniz ve takdir-
hânı bulunmuştunuz. Bunların İstiklâl Madal-
yalariyle taltifleri nasıl bir vecibei vataniye ise 
onlara iltihak eyliyen bâzı fedakâr zabit arka
daşlarımızın dahi terfi ve terakkileri o derece
de üzerimize düşen bir farizadır. Arkadaşlar! 
Aydın dağlarımızda elimize göçen bir topu Gü-
lürcük sırtlarından Teştepe, Teştepe'den Ke-
sergediği'ne taşıyan o topun kumandanı bulunan 
Yüzibaşı Yakup Beyin - ki, büyük fedrikârhk-
larda bulunmuştur - bugün rütbesi nedir bili
yor musunuz arkadaşlar? El'an yüzbaşıdır. Bu 
ve bunun emsali peik çoktur. Böyle fedaikârân 
haliyeistedirler. Bunların hazin kalbler'ne 
nefhai tesliyet vermek bizim üzerimize on bü
yük borç olduğundan bu kanunun kemali hür
metle kabulüne vicdanı pâlkiniizıin kail ve r a i 
olduğuna ümidim çoktur ve binaenaleyh enk 
söz söylemeye de niyetim yoktur. (Muvafık 
sesleri) 

REİS — Efendim bâzı ar'kadaşlar kanunun 
Muvazenei Maliye Encümenine tevdiini istiyor
lar. 

ALİ RIZA B. (istanbul) — Hiçbir münase
beti yoktur efendim, müsaade buyurunuz da 
arz edeyim. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Usulü müzakere 
hakkında söz istiyorum efendim. 

REİS — Buyurunuz! 
REŞÎD AĞA (Malatya) — Efendim Muva

zenei Maliye Encümenine gidobilmelk için ya 
bir zamaim olmalı veya tezyidi masanif haiklcu-
da, yani bütçeye şümulü olabileeoik bir mesele 
olmalıdır. Bu bir madalya meselesidir. (Ter
fileri de var sesleri) 
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HÂLİD Pş. (Ardahan) — Terfilerin bütçe
ye tesiri olmadığı iddia edilebilir mi? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Boızolk) — Paraya 
taallûk eden her şey Muvazenei Maliyeye gider. 

REİS — O halde efendim, bu teklifi reye 
vaz'edeceğim. Bu teklifi kanuninin Muvazenei 
Maliye Encümenine gitmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, aksi reyde bulunanlar lütfen 
el kaldırsın. Kabul olunmadı efendim. Heye
ti umumiyesi hakkında söz istiyc-n var mı? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu ka
nun 23 Ağustos 1339 tarihine kadar İstiklâl 
Muharebesinde hiç terfi etmiyen zabıtanın bir 
derece terfiine dair yapılmış bir kanundur. Ma-
lûmuâliniz, İstiklâl Muharebesinde dört dere
ce terfi eden; yaptıkları hidemata mukabil, 
gösterdikleri yararlıklara mükâfaten dört de-
dereceye kadar terfi etmiş bulunan birçok güzi
de erkân, ümera ve zâbitanrmız da vardır. Şu 
halde bu zabıtan İstiklâl Harbinin bidayetin
den nihayetine kadar harbe iştirak ettikleri 
halde 'hangi esbabı kanuniyeye mehili terfi et
mediler, terfi hakkından mahrum kaldılar1? 

ESAD Ef. (M'enteşe) — Hulûliyundan ol
madıkları için. 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Ve bun
ların miktarı nedir, hangi rütbededir, kaç za
bittir? Niçin terfi etmediler? Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretleri bu hususta bize vâsi ma
lûmat vermedikçe götürü olarak bu kanunu 
kabul edemeyiz. Binaenaleyh bendeniz Müda
faai Milliye Vekilinin huzuriyle ve izahat alın
dıktan sonra müzakerenin devamını teklif edi
yorum. 

(Paşa burada sesleri) 

REİS — Buyurun, Paşa Hazretleri.. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

Pş. — Efendim İstiklâl muharebatında; Birinci 
İnönü Muharebesine kadar fevkalâdeden hiçbir 
zabit terfi etmemiştir. Yani o zamanlarda ne 
suretle olursa olsun hizmetinden dolayı hiçbir 
fert terfi etim emiştir. Birinci İnönü Muharebe
sinde yararlık gösterenlerin terfileri mevzuu-
bahsoiduğu zaman bu muharebeye mahsus ol
mak üzere fevkalâde yararlık gösterenler kıta
larından vâki olan inhalar üzerine -ki, taltif 
varakalarıdır- terfi etmişlerdir. Birinci İnö
nü Muharebesinde fevkalâdeden yalnız bilfiil 
cephede ve kıtası başında bulunanlar terfi et

mişi eMir. Birinci İnönü Muharehesiyle İkinci 
İnönü Muharebesi arasında büyük bir fasıla ol
du, yine düşmanla muharebe teması vardı, ara-
sıra müsademeler olurdu. Fakat meydan mu
harebesi olmadı. Bu müddet zarfındaki hiz
metlerde fevkalâdeden terfi için bir esas addo
lunmadı. Büyük Meydan Muharebesinde, yani 
İkinci İnönünde, keza muharebe kazanıldıktan 
sonra bilfiil kıtada hizmet edenler de âmirleri
nin teklifleri, müteselsilen gelen teklif varaka-
lariyle, vâki inhalar ile İkinci İnönü Muharebe
sine mahsus olmak üzere fevkalâde bir taltif ve 
terfi yapıldı. İkinci İnönü Muharebesinden 
Sakarya Muharebesine kadar geçen müddet 
zarfmda vükubulan ufak tefek muharebat, >mü-
sademat, hıdemat alelade olmuş idi addedil
miştir ve hiç kimse o esnadaki hizımetlerin-'len 
dolayı terfi edilmemiştir. Sakarya Meydan Mu
harebesinde ihrazı muzafferiyet edildikten son
ra yine 'esnayı muharebede fevkalâde fedakâr
lık göstermiş olanlara ve sırf kıtada, hattâ Sa
karya Muharebesinde bilfiil kıtada bulunanla
ra hasredilmiş ve müddeti asgariyi ikmal etmiş 
olanlar kaydiyle fevkalâde terfi kabul edilmiş: 
âmirler tarafından müteselsilen gelen tekb'f va
rakaları, inhalar vekâlette toplanmış ve hangi 
muharebede ne suretle fedakârlık göster.nîş 
olduğu tcs'bi't edilerek fevkalâde terfi edilmiş
lerdir. Yalnız müddeti asgarîyi ikmal et^iş 
olanlar... Bundan sonra Sakarya'dan itibaren 
ta Afyon Muharebesine kadar arada geçen müd
det zarfında vükubulan muharehat ve saire ha-
li'ta'biî addolunarak fevkalâde bir keyfiyet sa
yı İm amışitır. Gerçi bu arada da ufalk tefek mu-
harebat olmuş ve bu esnada şehit ve mecruh 
düşenler, fevkalâde fedakârlık gösterenler de 
bulunmuştur. Fakat daima böyle uzun bir har
bin müddeti devammca terfi kapısı açık bıra
kılsa, terfi yapılsaydı; şüphe yek ki, büyük 
makamat tamamen doldurulmuş ve birçok adam 
da açıkta kalmış bulunabilirdi. Onun için bu, 
büyük muharebelere in'hisar ettirilmiştir. Af
yon Muhare'besinlde de zafer kazanıldıktan son
ra yine fevkalâde hizmet edenler hakkında 
âmirlerinin müteselsilen teklif varakaları, inha
ları Veikâletçe intaeedilmiştir. Şimdi bu terfi 
de filhakika alay kumandanları kendileri için 
bir takdirname yazmış, şu yolda fedakârlık et
miş diye bir teklifte bulunmuştur. Bütün alay
lar, yani kıtanın bütün alayları aynı nisbette 
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yapmıyabilir ve bâzısı noksan yapar, bunları 
fevkalâde makamlar tevhidederek, yani her 
kıtanın muharebe esnasında îfa etmiş olduğu 
hidematı tesbit ve deruhde etmiş olduğu va-
zaifi ne suretle îfa ettiğini gördüğüne göre bu 
kıta, bu fırka, meselâ şu hizmeti yapmıştır ve 
bu fııika hizmetine göre şu derecededir diye
rek ve gelen teklif varakalarını o nisbet üze
rinde tetkik ederek bütün orduda müsavat hâ
sıl olacak surette evvelâ kolordu, sonra ondu, 
sonra cephe kumandanı bunu intacotmiştir. Ni
hayet Başkumandanlığa gönderilmiştir. Baş
kumandanlıktan da bunların tasvibi alındıktan 
sonra terfi muameleleri yapılmıştır. Şimdi Bi
rinci İnönü'nden itibaren vukubulan mütaad-
dit muharebatta fevkalâde hizmet görmüş olan
ların takdiri evvelâ âmirlerine; yani alay ku
mandanlarına aittir. Alay kumandanı biıkae 
kişiyi takdir eder. Alay kumandamnm takdir
namesi f'ika kumandanına gider, faik a t yalnız 
bir alaydan değil üç alaydan gelir. Fırka da 
tasnif ederek kolorduya gönderir. Kolordu da 
fırkalardan gelenleri aynı suretle tasnif ederek 
orduya gönderir. Ordu kolordudan gelenler5 

badettasnif cepheye ve cephe; Müdafaai Milli-
vevn gönderir. Oradan Başkumandanlığa gider 
ve o suretle lotada bulunarak fevkalâde hiz
met etmiş olan ve âmirleri tarafından terfileri 
tasvibe dileni er terfi etmişlerdir. Hoca efendi
nin buyurdukları gibi hulul, filân gibi şeyle1' 
vnriklolamaz ve yoktur' ve böyle mütekaddom 
meratipten geçerek tetkik ve tasdik olunmadık
ça zaten bir kimse terfi edemez. Terfi etme
miş olanlar bulunabilir. Fakat terfi için onun 
en yakın âmiri onu görür ve teklif varakas1 

yrı-rnr ye bu teklif öyle havadan da değildir. 
TrıVljf varakasTncla o efendinin nerede, hang' 
muharebede, hangi günde, ne sureitle hizmet 
ettiği tasrih olunur ve böyle bir teklif varaka
sı gelmedikçe havadan hiçbir kimse terfi ede
mez. Falan kişi terfi etsin diye bunu hiçbir 
kimse söylivemez. ben de söyüyemem, o da di
yemez. Behemehal bu teselsül en gelmek lâzım
dır. Aksi vâridolamaz. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Vatan hatırı yap
maya geldik buraya. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Gelelim İnönü'
nden evelki vaziyete; İnönü'nden evvelki vazi
yette hiçbir kimse terfi etmemiştir. Yani o 

müddet esnasında hakikaten birçok zâMtan ya
rarlık göstermişlerdir. Yaralanmışlar, pek bü
yük teMikeler karşısında, müşikülâtı azîmeyi 
ilktiham ederek kendilerini, istikballerini tehli
keye atarak çalışmışlardır. Fakat bunlar için 
umumi olarak şu adam, şu efendi terfi etmemiş
tir denemez; hiçJbiri terfi etmemiştir, denir. 
İnönü Muharebesinden evvelki hidematm haki
katen pelk büyük olduğu ve bu hizmetler ara
sında fevkalâde şecaat ve yararlıklar göstermiş 
olanların dahi mazharı takdir olmalarını naza
rı dikkate alaralk bunlrın terfii için takrir ver
mişlerdir. Şimdi bu efendilerden Birinci İnö
nü'nden evel muhtelif cephelerde muhtelif su
retlerle ortaya atılarak ve her şeyi feda ede
rek kahramamlık göstermiş olanlar - bundan 
sonra birçok meydan muharebeleri oldu - aca
ba bu meydan muharebelerinin hiçbirisinde 
fedakârlık göstermediler miydiler ki, terfi ede
memişler? Ve bunların terfileri neden o za
manki mesailerine münhasır kalıyor? Birinci 
İnönü'den evvel bu gibi fedakârlık ibraz eden
ler sonradan kıta başında bulunmuşlar ve mey-. 
dan muharefoelerine iştirak etmişlerse ve bu iş
tirak ettikleri meydan muharebelerinde fevka
lâde fedakârlık göstermiş olanlar varsa bunlar 
şüphesiz ki, mütesesilsilen âmirleri tarafından 
inha edilmiş ve taltif edilmişlerdir. Yani terfi 
etmişlerdir. Yok; muharebelerde bulunmuşlar 
fakat emsallerine nazaran o muharebelerde fe
dakârlık için bunlara fırsat düşmemiştir. Me
selâ : Bir fırka bir taarruza memur edilir. O 
fırkanın üç alayı vardır. İki alayı ihtiyatta 
bulunur, bir alayı ilerde bulîmur. Hücum et
mek vazifesi alayın iki taburuna düşer. Bü
tün bir fııkanm hangi iki taburuna bir vazife 
verilirse, onlar 'bu vazifeyi yaparlar. Fırka 
kendisine düşen vazifeyi ifa etmok için bu iki 
taburu memur eder. Bu iki tabur hücum eder. 
tşte bu iki taluırdan bâzıları şehidolur ve büs
bütün ortadan gider, bâzıları da terfi eder. Şim
di neden dolayı bu alayın birtakım zabiti ter
fi etmiştir de diğerleri etmemiştir denemez. O 
ateş altına girmiştir. Öteki geride kalmıştır. 
Her kıta bu vazifeyi deruhde etmiştir Bina
enaleyh bu vazife hangisine verilseydi onlar da 
bu fedakârlığı yapıp terfi ederdi, gibi bir şey 
mevzuubahsolamaz. Bu, daha ziyade talihe, 
şansa tâbidir. Ona tesadüf eder, gider taarruz 
eder. Kazanır taltif edilir. Kazanamazsa ce-
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za görmesi ihtimali de vardır, idam da olunur I 
veyahut şehidolur. Yalnız mükâfatı uhreviye-
yi kazanır. Ailesi, çocukları millete vedia ka
lır. işte efendim bu gibiler, meydan muha
rebelerinde talih ve tesadüf kendilerini böyle 
fevkalâde bir hizmet ifasına sevk etmemişse ter
fi edememişlerdir. Talih ve tesadüf bunları 
fevkalâde bir hizmet ifasına sevk etmiş ise tal
tif ve terfi olunmuşlardır. 

Bir de var ki, bunlar kıtada bulunmamış
lardır. Evvelce millî kıtaatla beraber şurada, 
burada hizmet etmiştir. Bununla beraber mey
dan muharebelerine iştirak edecek bir fırsata 
ma'li'k olamamış, şurada burada vazife görmüş
lerdir. Geri hid'ematında bulunmuşlardır. Kı
tası muharebeye iştirak etmemiş, açıkta bulun
muş, muharebeye iştirak edemiyenler de bu 
fırsata mali'k olmadıklarından dolayı terfi et-
menrslerd'r. S;mdi bütün bu muhaberat cs^a-
smda fevka'lâde fedakânbk ibraz edecek bir 
fırsat bulamiavp da bundan evvel millî müeado-
lâtta fevkalâde yararlık göstermiş olanların 
ha^kı mevzuu'bah «tir. Bunlar bu ha!1'ki alsm 
mı, almasın mı? (Alsın sesleri) Ben t a r a f t a rn 
alsınlar. Bunlar kaç kişidir? Adedlerini tâyin 
cVmem. Pek ç/<k olmadığını zann'ediyorum. 
Cîii.rikü bir kere kıdemin terfi etmemiş olanlar 
- k1 dom.en bir kısmı terfi etmiştir. Bu me.vzuu-
hıhis delildir. - Evvelki muharebelerde birçok 
fedakârlık göstermiş ve bu muharebede göste-
y-ppnpvv-,̂  olduklarından dolayı terfi etmivenl'er 
zannederim ki, çok değildir. Adedini bilmiyo
rum fakat bu. enik şâmil olabilir. Meselâ ka
nunda gayet 'katî've sarih olarak ifade edile-
rıp"*se erik şâmil olabilir. Çünkü Birinci inö
nü'nden evvel Anadolu'da binlerce zabit var-
rİ1. Bunların h^psi az eo'k Millî Müeahedeyc 
iştirak etmiştir. Alhzi aslker şubelerimde bulun
muş on tane asker top'laımış. «Haydi gidin»1 de
miş. Bu da bir hizmettir. Sonra şurada, zahire 
toplamış göndermiş, bu da «hizımet ettim» di
yor. Birkaç çete gelmiş, ahali, etrafma toplan- * 
mis. Su çeteleri şey et demişler. O ha tabiî 
-/âV'M-.'r. i ^ r a k etmese kendisini öldürecekler. 
H^ıvli fa^nn demiş. Bu suretle birçrlk kimsele
re de şâmil o'labiiir. Bu mm için bunu hakikaten 
ve earm frönüldmı kendisini ortaya atarak se-
or\nt n-ö«tp-rrnis. fedaikârbık ibraz etmiş olanlara 
inh;saT» e+t;rirse!k gav°t dn,qru obır ve bunla
rın da adedi azdır. Millî cephelerde düşmanla I 

temasta bulunan zabıtan ve bir de dahilî isyan
larda kendisini göstererdk şecaat ibraz etmiş 
olan zabitlerin birçoğu zaten Anadolu muhare-
batmda muhtelif sebeplerle belki şecaat gös
termişler ve terfi etmişlerdir. Onun için bu 
terfi pek mahdut kimselere şâmil olabilir. Ben-. 
denizin naktai nazarım budur. Yani, bunu sırf 
fevkalâde şecaat ibraz etmiş olanlara hasretme-
lidir ve bu şecaati de şunun bunun söziyle de
ğil, meselâ falan yerden Müdafaai Hukuk ya
zacak, diyecelk ki, bu fevkalâde hizmet etmiştir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — O zamıan başımız
da mirliva, miralay ydktu bilirsiniz. 

KÂZTM Pş. — Vardı efendim. 
ESAD Ef. — Yoktu Paşam, o zamanlar Kâ

zım Bey vardı. 
KÂZIM Pş. — Kâzım Bey şimdi Kâzım Pa

şa oldu, yavaş yavaş oldu, ne yapalım, herkes 
böyle oldu. 

ESAD Ef. — Bu fedaikâran neden atıldı ? 
KÂZIM Pş. (Devamla) — Şimdi, bu millî 

cephede düşmanla mücadele ederek - vaka zik
retmek şartiyle - falan tepeye taarruz ettik. 
Burada Yunanlılar vardı. Yunanlılardan tepe
yi zaptetti ve zahit esnasında yaralandı veya
hut şu oldu, bu oldu diye sarih bir surette vaka 
göstererek ifade olunan her hangi bir hizmet ve 
fedakârlık eğer istiklâl muharebatmın diğer sa
fahatında bu gibi fedakârlık fırsatını bulmamış 
olursa mucibi terfi olabilir. Sırf o hizmetlerin
den dolayı taltif edilmemişler nazarı d'tkkate 
alınırsa meselâ 23 Nisandan evvel, ben kendir-»i 
farz edeyim. 23 Nisandan evvel Kuvayı MiHi-
yede fevkalâde hizmet edenler ondan sonraki 
muharebatta daha iki defa terfi etti. Evvelki 
hizmetinden dolayış ayrıca terfi yoktur ve mev-
zuübahsolamaz. Kanunun bu noktası biraz 
muhtacı tashihtir. .Maksat da zaten bu değil
dir. Terfi etmiş olanların evvelce olan bu hiz
metlerinden dolayı ayrıca terfileri maksadı 
yoktur. Fakat ifadeyi ona göre biraz tasrih 
etmek lâzımdır. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesiui mü
zakere ediyoruz. Maddelere henüz gelmedik. 

MÜDAFAAI MILLIYE VEKILI KÂZTM 
Pş. (Devamla) — O halde maddimin müzake
resi esnasında taibiî arkadaşlar noktan nazaria-
rm\ söyler ve neticeye vâsıl olabiliriz. Hasan 
Beyefendinin arzu buyurdukları izahatı zanne-
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Kadroda kaymakam yeri çoktur. Fakat kay
makam adedi azdır, binbaşıyı kaymakam yerin
de istihdam ediyoruz. Bu suretle aşağı rütbele
rin fazlalarını telâfi ettirmeye çalışıyoruz. 
Mamafih 1340 senesinde öyle zannederim açık 
zâbitanımız kalacaktır. Elimizdeki kanunlara 
göre tekaüde şevki mümkün olamıyacak. 
Rütbesinin ehli, tahdidi sinne tabi, muharebe
de vazifesini ifa etmiş zabıtandan bir kısım 
açıkta kalabilecektir. Bu da kadroyu seferber
likten sonra dalaştırdığımızdan dolayıdır. Fa
kat esasen yeni yaptığımız kanunda terfiat ge
rek fevkalâdeden olsun ve gerek kıdemden ol
sun ancak münhallâta yapılabilecektir. Bun
dan sonraki terfiat münhal olmadıkça yapıl-
mıyacaktır. Şimdi elimizde kaymakamlık ve 
miralaylık yerleri münhal olduğu için binba
şıdan epeyce terfi yapabileceğiz. Bunu da 
tabiî biz sıra ile yapıyoruz ki yığılmasın. Be
yefendinin buyurdukları olabilir ki meselâ 
binbaşılıktan yukarı olacak terfiler binbaşı
dan yukarı olduğu için zaten kadroda mün
hal olduğu cihetle fazla kalmaz. Aşağıda faraza 
bir mülâzim fedakârlık göstermiş ise ve yüzba
şılığa terfi etmiş ise muayyen olan bugünkü 
kadroya göre belki fazla kalabilecektir. Fa
kat biz bizzarure açıkta muhafaza etmek mec
buriyetinde bulunduğumuz ve tekaüde sevk 
edemiyecek olduğumuz zâbitanı nazarı dikka
te alarak 1340 senesinde böyle fazla kalanları 
kadroya tamamiyle yerleştirmek suretiyle bir 
hesap yaptık ve ona göre bütçeye tahsisat koy
duk ve bu iş beş on kişinin terfii bütçenin üze
rinde büyük değil hattâ hiçbir tesir yapmıya-
câktır. Zaten rütbesi küçük olan zâbitanı bir 
derece mafevk rütbe makamında istihdam ede
rek o mafevk rütbe maaşının tamamını bile ve
remiyoruz. Nısfını veriyoruz ve niyetimiz, 
kaymakam ve miralay yerlerini tamamiyle 
doldurmak değildir ve bu usul; hizmete sevk 
noktai nazarından ve.sair noktai nazardan da
ha faydalı oluyor. Diğer sual var mı efendim? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Paşa 
Hazretleri birinci maddede «muharebe rapor-
lariyle sabit olan» deniliyor. 

derim ki, lüzumu kadar verdim. Miktar sor
muşlardır. Fakat miktarı şu kadardır diye
mem, bilmiyorum. Yalnız vaka tasrih edilerek 
şecaate hasredilirse her halde bu miktarın az 
olacağına kaaniim. Çünkü, orada şecaat gös
termiş olanlar tabiî diğer muharebelerde de fır
sat bulmuşlardır. Çünkü bu gibi cevherli adam
lar muharebelerde kendilerine düşen fırsatları 
kaybetmezler. Kendilerine düşen fedakârlığı 
yaparlar. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Paşa 
Hazretleri bu kanun ile teklif edilen terfi ka
bul edildiği takdirde, bugünkü kadrolar bu ter-
fie mütehammil midir ? Yoksa bu terfi eden za
bıtan açıkta mı kalacaktır? Sonra diğer bir 
noktayı da anlamak istiyorum, buyuruluyor 

' ki, müstahakkı terfi olacak zâbitanın adedini 
birden derhatır edemiyorum. Ordu zâbitanı-
nın yekûnu umumisi ile şimdiye kadar terfi 
edenlerin ve hiç terfi etmiyenlerin, bir nisbeti 
malûmdur. Meselâ yüzde veya onda hakkında 
bir fikir icmali vermek mümkün değil midir 
ki, biz de bu terfi edenlerin adedi hakkında bir 
fikri icmali hâsıl edelim? 

Diğer bir sualim daha var. Paşa Hazretle
ri, bu terfiler evvelce tekaüdolup da seferber
lik dolayısiyle orduya alınıp terhisi mütaakıp 
tekrar terhise sevk edilenlere de şâmil midir? 
Yoksa bugün ordu kadrolarında mevcudolan 
zâbitana mı mahsustur? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Kanunda 
sarahat vardır. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Şimdi efendim; mevcut zâbita
nımız, kaymakam, miralay ve daha yukarı 
rütbelerde olanlar kadroda noksandır. Bu se-
neki hazarî kadromuza göre noksandır. Fakat 
çok darlaştırarak yaptığımız bu hazarî kadro
da kaymakam, miralay ve daha büyük rütbe
ler kadroya göro azdır. Yani bunun daha ta
hammülü vardır. Yüzbaşı, binbaşı ve daha dûn 
rütbeler kadrodan fazladır. Kadrodan taşmış
tır. Bilhassa seferberlik esnasında yapılan fev
kalâde terfiattan ve bilhassa bütün münhallâ
ta terfiat yaptığımız için taşmıştır. Şimdi bunu 
biz bir muvaneze yapmaktayız. Meselâ mirala
ya kadar olan münhallâtı doldurarak aşağıda 
açıkta kalanları oraya yürütmek ve oraları 
doldurmak şimdi bu suretle biz ne yapıyoruz? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Efendim, birinci madde için 
ayrıca arz edeceğim. 

AHMED REMZİ B. (Gazianteb) — Efen
diler teklif olunan kanun, Millî Hareket es-
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nasmda yararlığı ve fedakârlığı görülmüş ze
vatın içerisinde terfi etmiyenlerin bu defa 
haklarının verilmesi için tasavvur olunmuş, 
şayanı şükran, cidden kadirşinaslık eseri olan 
bir kanundur. Esasen «bu kabîl zevat var mı
dır?» sualinin cevabını salâhiyettar Vekil Paşa 
Hazretleri söylediler ve bu cevabı verdiler. 
Sıra ile, silsile ile muntazam kıtaata merbut 
zevat tabiî âmirleri tarafından düşünülmüş, 
terfi listesine ithal olunmuş haklarını almıştır. 
Fakat milletin ilk feveranı anında, ilk müca
deleye atılanlar arasında muntazam kıtaya 
merbut olmayıp kendi vicdanının emriyle o va-
(kit harekâtı idare eden başa tabi olarak kendi 
vesaitiyle, mevcuden asgari mahallî şerait al
tında fedakârlığın bugün haddi lâyikıyle tak
dir olunamıyaeak derecede âzami sâi sarf 
edenler mevcuttur. Bendeniz şahıs zikretmek 
istemiyorum. Fakat mademki mevcudiyetini 
vekili aidi itiraf etmiştir, kabul etmiştir; şu 
itakdirdo kanun heyeti umumiyesi itibariyle 
şayanı müzakeredir. Bu meyanda bendeniz kad
ronun tahammül meselesini mevzuubahsetmek 
istemiyorum. Terfie istihkak kesbedenler mev-
cudolup dururken kadronun tahammülü Heye
ti Aliyenizi takyidetmese gerektir. Kadronun 
tahammülü... Evet, bir düşüncedir. Fakat vak
tiyle her nasılsa sırf muntazam orduya malik 
olmadığımızdan, sırf o vaktin heyecanları 
deftere, hesaba dâhil olmadığından, o vak
tin heyecanları, o vaktin fedakârlıkları bir 
usul altında, bir nizama, bir silsileye tabi bu-
lunmadığınadn unutulmuş bugün behemehal 
haklarının teslim edilmesi meselesi mevcuttur. 
Onun için arkadaşlar, esasen vekili mesulü 
Paşa Hazretleri bunların miktarının az olduğu
nu söylediler. Bendeniz de bu miktarın azlığı
nı kaviyen iddia ediyorum ve rica ediyorum; 
heyeti umumiyesi itibariyle müzakeresini kabul 
edelim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Paşa Hazretleri son
radan bize yanaştılar, fikrimiz, fikirleriyle mu
tabıktır. 

EEİS — O halde efendim başka söz istiyen 
yoktur, maddelere geçilmesini reyi âlilerine arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksi reyde bulunanlar lütfen el kaldırsın. Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. Birinci madde
nin müzakeresine geçiyoruz. 

15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali mil
lîye iştirak edip muhtelif cephelerde veya 
dahilî isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek 
fevkalâde yararlık gösterenlerin takclirna-nc 
veya bir derece terfi suretiyle taltiflerine ve 
bunları idare eden Müdafaai Hukuk Her i aza

larına mücahit ve mücahedelere istikl'1 
Madalyası itabına dair Kanun 

Madde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihinden itiba
ren cidali milliye iştirak edip muhtelif millî 
cephelerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlıkları ve şe
caatleri o zamanki kıta ve mmtaka veya fırka 
kumandan1 arının muharebe raporlariylc sab t 
olan berrî, bahrî ve jandarma muvazzaf; müteka
it, ihtiyat ümera ve zâbitandan cidali mil î niha

yetine kadar işbu hizmetlerinden dolayı terfi veya 
takdirname ile taltif edilmemiş bulunanlar, si
cilleri nazarı itibara alınmak ve bir defaya mah
sus olmak üzere hizmetlerinin derecesine göre 
takdirname ile veya bir derece terfi suretiyle 
taltif edilirler. Bu şeraiti haiz millî kumalıdan 
ve rüesaya dahi hizmeti vataniyclcrinc muka
bil bir kıta İstiklâl Madalyası verilir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Paşa Haz
retlerinden bir sual soracağım. (Muharebe ra
porları) deniyor. Bu muharebe rcporları tesbit 
olunmuş, bitmiş raporlar mıdır, yoksa yeniden 
kendisine gelebilecek raporlar mıdır? Yani katı 
midir, değil midir? Yani Müdafaai Miniye Ve
kâletince elyevm mahfuz bulunan raporlar mı
dır? Yoksa tahkikat yapılarak bu raporların 
yeniden yazılmak ihtimali var mıdır? Bu ciheti 
anlamak istiyorum. Maddenin yazılışına nazaran 
muharebe raporları denince ben şimdiye kadar 
yazılmış, tesbit edilmiş, Müdafaai Milliye Vekâ
letince de ciheti askeriyece de alınmış kesbi ka
tiyet etmiş vesaiki anlıyorum ve öyle olmak lâ-
zımgclir. Onu anlamak istiyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim. 
bu madde iki ahkâm ihtiva ediyor. Biri muvaz
zaf zâbitan ve diğeri de millî kumandan ve 
rüesa, harekâtı milliyenin' mebdeinden cidali 
millînin nihayetine kadar muhtelif cephelerde 
yararlık ve fedakârlık göstermiş olan ve şim
diye kadar takdir ve terfi edilmemiş bulunan 
erkân, ümera, jandarma ve mütekaidinden olan 
zevatın ya, takdirname ile yahut bir derece ter
fi suretiyle taltifini gösteriyor. Bendeniz di-
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yorum ki, böyle harekâtı milliyenin mebdein
den nihayetine kadar harb raporlariyle feda
kârlığı sabit olmuş olanların şimdiye kadar 
takdir veya taltif edilmesi lâzımdı. Her hal
de edilmişler vardır. Edilecekler niçin kal
mıştır? Edilecekler vekâlet etmem 'diye iddia 
ediyor da böyle bir kanun çıkarmaya mecburi
yet mi hâsıl olmuş? Esasen lüzum yok. Çünkü 
onların esasen hakkıdır. Eğer imaz ve ihmal 
edilmiş kimseler varsa bu adamlar niçin terfi 
edilmemiş diye şahsan sual etmek lâzımdır. 
Böyle bir kanuna lüzum yoktur. Çünkü taltif 
ve terfi, onların her zaman haklarıdır. Şimdi
ye kadar edememiş olmalarından dolayı muahe
ze etmek lâzımgelir. Şu halde bir kısmı terfi 
etmiş, diğer kısmı terfii etmemiş, şu kanunu ya
pıyoruz. Müdafaai Milliye Vekâletine, beheme
hal bu kanun mueıibincıe terfi ettir, dememize 
lüzum yok. İhmalinden dolayı sükût edilmek 
ioaıbeçler. Bendenizce bu maddenin bu fıkrası
na lüzum yolk. İkinci fıkraya gelince; İstiklâl 
madalyası Kanununda sarahati katiye vardır. 
Böyle dahilî isyanlarda, harekâtı milliye esna
sında hizmetleri sebk eden millî rüesanın, ku
mandanların taltifi lâzımdır. Böyle kanuna lü
zum yoktur. Millî kumandanların, rüesanın da 
taltifleri kanunen sarihtir. Binaenaleyh şöyle 
bir kanuna lüzum yoktur. Hülasa madde zait
tir, zaten vazifeleridir, terfi haricinde kalan
lar varsa şahsan sual etsinler, nıeden terfi et
tirmediniz diye. (Bravo sesleri). 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Arkadaşlar bu 
kanun mahiyet itibariyle vatanperverliğe ve 
hissî fedakâriye kıymet veren bir kanundur. 
Biz bu kanunla Mondros mütarekesinden son
ra herkesin her şeyden katı ümidettiği bir za
manda Yunan'ın İzmir'e çıikması üzerine tees
süs eden millî cephelere koşan fedakâr arka
daşlarımızdan şimdiye kadar taltif edilmiyen-
lerin taltifini istiyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Taltif 
etmiyeni muaheze et. (Niçin yapılmamış ses
leri) . 

ALİ RIZA B. (Pevamla) — Niçin diyen
lere cevap vereyim... Niçin meselesine gelince: 
Bunun cevabı gayet basittir. Askerlikte terfii rüt
be bir usule, bir kaideye tabidir. Bu usul ve kaide 
dairesinde tabiî surette bunların terfii kabil 
olamamıştır. Yani kıdemler gelmemiştir. Bi
naenaleyh askerlikte fevkalâde olarak terfi, 

doğrudan doğruya kumandanların inha etmesi
ne vabestedir. 

Bir kere efendiler 1335 senesine ve hattâ 
1336 senesine rueu edelim hakikati daha iyi 
anlıyaibüiriz. 1335 senesinde Yunan'a karşı 
Akhisar'da, Ayvalık'ta ve Aydm'da düşmanla
ra karşı cepheler yapan kumandanlarımız kim
lerdi ve onlar ne vaziyet dâhilinde o cephele
ri yapmışlardı ve onların başında bulunanla
rın mercii kimdi? Evet pek sarih söylüyorum. 
O günkü vaziyet dâhilinde onların mercii yok
tu. Onların mercii vicdanları idi. Ve muhitle
rinde toplanan milletti. Çünkü onlara karşı 
meveudolan Hükümet muarızdı ve o Hükümet 
onları ifna etmeye çalışıyordu ve bunları kal 
için mütaaddit adamları İstanbul'dan gönderi
yordu. Vaziyeti düşününüz, ona göre kararınızı 
veriniz. Biz bu suretle vatanın istihlâsı için 
koşan fedakâr zabıtanın taltifini istiyoruz. 
Eğer bu zâbitanı taltif etmiyecek olursak efen
diler bu memleektte yüksek vatanperverlere 
kıymet vermediğimize hükmedeceklerdir. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Mesele o değil, 
Süleyman Sırrı Beyin bir noktası var, ona ce
vap ver. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — İkisincisi efen
diler bendeniz bu kanunu okudum. Bu kanun 
münasebetiyle mazinin bende bıraktığı, yani 
bir tesir neticesi olarak bir noktada alâka
dar oldum. O da şudur efendiler.- Anadolu'da 
millî cephelerin teessüsünden evvel pekâlâ 
biliyorsunuz ki İngilizler depolarımızı işgal 
ettiler ve Anadolu'da yaptıkları teşkilâtı aske
riye ile ordumuzun mühimmatını aldılar. Tü
feklerimizin makanizmalarım, toplarımızın ka
malarını çıkardılar gayrikabili nakil cepha
nelerimizi mühürlediler ve bâzılarını da imha 
ettiler. Bu millî cephelerde teessüs eden kuv
vetler düşmana taş atmıyorlardı. Bittabi cep
hane istimal ediyorlardı. Bunların cephaneleri
ni ikmal eden ve İstanbul'a getirilen mekaniz
maları Anadolu'ya tekrar göndermek suretiyle 
Anadolu'daki millî kuvvetlerimizi takviye eden
ler de vardır. Ve hattâ Birinci ve İkinci İnönü 
muharebelerinde istihdam ettiğimiz ordunun 
tesliıhatını ikmal eden bir teşkilât vardı ki bun
lar büyük fedakârlıklarla cephane ve esliha 
naklini deruhde eden fedakâr arkadaşlardır. 
Bunlar İstanbul'da mirî ambarlardan âdeta 
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birer sarik gibi esliha ve cephane çalmak ve 
bunu muhtelif şekillerde Anadolu'ya gönder
mek suretiyle Anadolu'daki kuvvetli takviye 
etmişlerdir. Binbaşı Halid ve Yüzbaşı Meh-
med Ali ve ismail Efendilerin hidematını bu 
suretle efkârı umumiye muvacehesinde söyle
mek mecburiyetindeyim. Bunların şahidi olan 
arkadaşlarımın Mecliste mevcuttur. Ve bilhassa 
Kâzım Paşa Hazretleri doğrudan doğruya bu 
işle alâkadar bir zattır. Bu suretle millî ordu
ya eşya ve makanizma, esliha ve cephane nak
leden arkadaşlarımız terfi etmemişlerdir ve bu
güne kadar bunların içerisinde terfi eden yok
tur. Bundan dolayı bu kanuna bu arkadaşları
mızın taltifini de ilâve edecek olursak gayet 
âdilâne harekat etmiş oluruz. 

Üçüncüsü efendiler ıbu kanunda bir fıkra 
daha nazarı dikkatimi celıbediyor ki, Feridun 
Fikri Bey de kısmen bu meseleye ilişımiştir. 
Deniyor ki, (Muhtelif millî cephelerde veya da
hilî isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek 
yararlıkları ve şecaatleri o zamanki kıta ve mm-
taka ve fırka kumandanlarının muharebe ra-
porlaniyle sabit olup ilâh..) Buna imkân yok
tur 'efendiler. Yani muharebe raporlariyle sa
bit olan denildi mi biz bunu 15 Mayıs 1335 
den değil 23 Nisan 1336 dan itibaren etmekli-
ğimiz daha doğrusu Birinci İnönü Meydan Mu
harebesini esas olarak kabul etmekliğimiz ica-
beder. Çünkü o zamana kadar teessüs eden 
kuvvetler gayrimuntazam kuvvetlerdir ve bun
lar doğrudan ıdoğruya muntazam bir teş
kilâtı askeriyeye ve o teşkilâtı askeri
yenin mercii olan bir Erkânı Har'biyoye, 
yahut bir Müdafaai Milliyeye merbut değildirler. 
Bunlar ne vakit rapor tanzim etmişlerdir. Ve ne 
vakit, kime vermişlerdir ve bu meyanda Ayvalık 
cephesinde kahramanane müdafaa yapan Ali 
Bey arkadaşımız buradadır. Hattâ Ali Bey arka
daşımızın da bu raporları vermediğini ben pekâlâ 
biliyorum. Her halde bu arkadaşlarımızın - ki, 
bunlar vatanımızın en fedakâr evlâtlarıdır - bun
ların hüsnü şahadetlerine ve tasdikine iktiran et
tirmek ve adedi elliyi geçmiyecek olan bu zâbi-
tanm terfiini temin etmeyi ve muamele! tatbiki-
yesinin icrasını bendeniz teklif ediyorum. Bu esas 
dâhilinde bu kanunu kabul edersek daha doğru 
yürümş oluruz. (Pek münasip sesleri) Efendim 
bâzı arkadaşlar, gelmiş ve verilmiş- raporlardan 
bahsettiler. 23 Nisandan evvel Müdafaai Milliye 

Vekâleti burada yoktu ki; rapor mevcudolsun, 
yani o zaman verilmiş rapor yoktur. Fakat o za
mana ait vakayi hakkında bâzı kumandanlar şu 
veya bu suretle birtakım raporlar vermiş olabilir
ler. Yalnız cereyanı vakayi esnasında ibrazı şe
caat etmişler hakkında ve bilhassa bu noktai na
zardan verilmiş rapor yoktur. Yani her hangi 
bir zabitin bir tepeye hücum ederken fevaklâde 
yararlık ve şecaat ibraz ettiğini tasrih eder bir 
surette hiçbir rapor verilmemiştir. Bu cihetleri 
lâyıkiylc tesbit etmezsek kanundan beklenilen fay
da temin edilmemiş olur. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Madde öy
le yazılmıştır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Evet madde öyle yazılmıştır. Bu 
nasıl olabilir, arz edeyim. Şimdi o zamanki kıta 
ve mmtaka kumandanı; faraza o zamanlar mınta-
ka kumandanları, Ayvalık mmtakasmda Ali Be
yefendi Mmtkâ Kumandanı idi. Cenup Cephe
sinde ve mıntakasmda bir kumandan vardı. Şark 
mmtakasmda bir kumandan var idi. Yine Ga
ziantep cihetinde bir kıta kumandanı ve mmta
ka kumandanı, vardı, bunlar muayyendir. İşte bu 
zevattan maiyetlerinde bulunanlar hakkında mu
fassal rapor olacaktır Meselâ; falanca gün düş
man şuraya geldi. Şu ve şu şekilde muharebe ol
du. Falan gece bu muharebe oldu. O muharebede 
falan efendi bu hizmeti ifa etti. O günden itiba
ren tarihî İnönü Muharebesine kadar kendisinin 
maiyetinde bulunmuş olanların hidematmı tas
rih ederek bir rapor yazar; bu rapor Erkânıhar-
biyei Umumiyeye verilir, Erkânıharbiyei Umu
miye de rapordaki vakayi müspettir. Hakikaten 
falan tarihte filân tepeye bir taarruz olmuştur. O 
va'ıa şey itibariyle umumi noktai nazardan Erkâ
nı Ilarbiyei Umumiyece muayyen ve mukayye-
dolduğundan o vakaya ait teferruatı havi rapor 
tahlil edilince o vakanın kahramanı meydana çı
kar. Ve bu suretle o zat eğer İstiklâl Muhareba-
tmm bütün safahatında fevkalâdeden terfi etme
miş ise o hizmetinden dolayı o vakit terfi eder. 
Bunun daha vâsi şekilleri olabilir. Fakat için
den çıkılmaz. Onun için buradaki rapordan mak
sat budur. İfade bunu tasrih etmiyorsa böyle 
tasrih etmek lâzımdır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Etmiyor. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Bâzı arkadaşlar buyurdular 
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ki, mademki hakkı imiş ne için terfi ettirilme
mişler? Onu da arz edeyim. 23 Nisandan evvel 
bir Müdafaa! Milliye Vekâleti yoktu. Ve bu taltif 
varakası her hangi bir makama verilmiş değildi. 
Müdafaai Milliye Vekili ancak kendisine müte-
selsilen âmirleri tarafından gelen bir teklif vara
kası üzerine fevkalâde bir terfi muamelesi yapar. 
Onun için şimdi gelmemiştir. Ve öyle bir teklif 
varakası yoktur. O zamanki âmirler gönderme
mişlerdir. Binaenaleyh hizmetlerinden dolayı ter
fi ve takdirname ile taltif edilmemiş bulunanla
rın terfiini, hizmetleri teyidedilmeksizin, Vekâ
let yapmakta mazurdur. O zamanki vakayi hak
kında muamele böyledir. Her halde arz ettiğim 
gibi madde bu tarzda tasrih edilerelT ve madde
nin diğer kısmı da şimdi burada işbu hizmetle
rinden dolayı terfi veya takdirname ile taltif 
edilmiş bulunanlar ne olacak? Terfi edecekler, 
buradaki (işbu hizmetlerinden) kaydı yani, o za
manki hizmetlerinden dolayı terfi etmemiş ise, 
bu defa İstiklâl Muharebatında terfi etmiş dahi 
olsa terfi edebilir manasınadır. Onun için bu
raya bir kayıt ilâvesi lâzım, bütün İstiklâl Mu
harebatında tevkalâde olarak terfi etmemişler ise 
o zamanki hizmetlerinden dolayı, o zamanki şe
caatlerinden dolayı, bir defaya mahsus olmak üze
re fevkalâdeden terfi ederler. O zamanki kuman
danların muayyen vaka zikrederek verecekleri 
mufassal raporlar Erkânı Harbiyei Umumiyece 
tetkik edilerek tesbit olunur. (Doğru sesleri) 
Böyle hem tahkik edilir, hem de hakikaten hakkı 
olanlara tevcih edilmek suretiyle Meclisi Âli bir 
kanun yaparsa bu çok muvafık ve âdilâne olur. 
Ve fedakârlığın da kıymeti bihakkın takdir edil
miş olur. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Efendim bu terfi 
meselesi Paşa Hazretlerinin dedikleri gibi haki
katen düşünülecek mühim bir meseledir. Çünkü 
Paşa Hazretlerinin başına büyük bir tecrübe de 
gelmiştir. Anadolu'nun kurtuluş taarruzundan 
birbuçuk ay evvel ordumuza gitmiştim. Cenabı 
Hak bedbaht Esad'ı Esad eyledi, taarruzda bulu
narak İzmir'e kadar varmıştır. 

HALİL B. (Zonguldak) — Allah mübarek 
eylesin gazanızı, gazanız mübarek olsun. 

ESAD Ef. (Devamla) — O zaman bir terfi 
meselesi çıktı. Halbuki bizim terfide falan gözü
müz yoktu. Biz adım attıkça, ilerledikçe, düşma
nı tepeledikçe Trikopis'leri, bilmem Generalleri, 

canavarları Uşak sokaklarında öyle makhurane 
surette gezişlerini gördükçe acaba bizim için bun
dan büyük terfi, bundan büyük tefeyyüz mü olur
du? Hepimizin ruhu sevincimizden raksetmekte 
ve İzmir'e doğru koşmakta idik. O sıralarda ne-
şei zaferle bir terfi çıktı, al yüzbaşılık, al binba
şılık, al kaymakamlık, al miralaylık aldı yürüdü 
gitti. (Paşalık sesleri) keza, keza derken efen-
.dim dönüşte İzmir'den Ankara'ya geldiğimde de
dim ki, ey talihli Kâzım Paşam, ey dâvayı millî
nin bidayetinde Balıkesir havalilerinde millî kı
yamda besmele çekenlerden Kâzım Bey bugün 
sana düşen en büyük vazife Müdafaai Milliye Ve
kâleti değil, tamiratı mütemadiye Vekâletidir. 
(Nedir o sesleri) Yani terfi, terakki hususundaki 
hataları tamir etmeyi, semin büyük vicdanından 
rica ederim, en büyük vazifen olsun diye kendi
sinden rica etmiştim. Benim bu ricamın muhak
kak ve meşru olduğunu onun vicdanı pâki de tak
dir ve teslim etmişti. Nitekim onun bu terfi ve 
terakki hususundaki yolsuzluklardan dolayı yü
reği inlemişti. Şimdi arkadaşlar. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Yolsuzluk var mı 
hocam? 

ESAD Ef. (Devamla) — Mustafa Bey mua-
melei zatiyede idin, bilirsin. Size şimdi hocaca bir 
mesele arz edeyim. Camie ilk giren adamın seva-
biyle yarım saat sonra giren bir adamın sevabı 
bir midir? İşte bu dâvayı millîye besmele çek
miş bir kimse bir terfi gördü. Taarruzdan on-
beş gün evvel gelen yine bir terfi gördü. Ne an
ladık kadirşinaslıktan? 

A.VN1 B. (Bozok) — Müsavatı İlâhiye. 

ESAD Ef. (Devamla) — Halbuki Sakarya 
Harbinden sonra İstanbul'dan ebem de gelmeye 
başladı. Ninem de gelmeye başlamıştı. (Bravo 
hocam, sesleri.) Dört sene evvel Adana tarafla
rında Fransızlar yürüyorken, her taraftan isyan
lar başgöstermiş bize yürüyorken, Ermenistan ha
li ihtilâlde iken o sırada bir avuç kardeşlerin gös
terdiği şecaatlere, beşaretlere karşı bugün göz 
yummak revayı hak mıdır? O sırada Aydm'ın 
Menderes başından Üçyol ve Hacettepe'ye kadar 
olan cepheyi dörtyüz, beşyüz kişi tutuyordu. Şim
di böyle onbeş saatlik bir yeri tutmak acaba bü
yük yararlık değil midir? Peki, şu beşyüz kişi 
onbeş saatlik yeri tutsun ve Yunan ordularına 
karşı gelsin; sonra Paşa Hazretleri onların yarar
lıklarına dair vesika istiyor, rapor istiyor. Onla-
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rm mevcudiyetleri en büyük rapor ve hizmet de
ğil midir? Arkadaşlar onların adedi de teksir edi
lecek derecede değildir? O sırada birçok arka
daşlardan sonra lıarblere de iştirak ederek maz-
harı terakki olan ve terfi edenler de oldular. Fa
kat. olmıyanlar da vardır. Meselâ Üçyol cihetin
de kumandan bulunan bir arkadaşımız vatan uğ
runa çalıştıktan sonra malûl düşmüştü. Bizim 
Müdafaai Milliyenin ga:vp icraatı vardır. Ordu-, 
l an dolduran, orduları doyuran, orduları yürü
ten ahzi askerler, şubeler olduğu halde bizde ma
lûl olanlar geri hizmete, romatizmadaki sadr ve 
saireden malûl olanları haydi geri hizmete, kalb 
hastalıklarından malûl olanları haydi çay nokta
sına. Canım efendim sen buraya kavi adamları 
yolla. Halbuki efendiler başka-yerlerde, yani ge
ri hizmetlerinde en kavi insanları bulundurmak 
lâzımdır. Çünkü cepheyi yürütcek, dolduracak, 
doyuracak budur. İşte arz ettiğim arkadaşım on 
ay hizmetten sonra şube riyasetine gitti orada 
hizmet ediyor. Bu ve bunun emsali pek çoktur. 
Çok demeden maksadım da yüzde üç. nisbetinde-
dir. Mazharı terfi olmıyarak mahrum bir halde
dir. Millî zâbitan ve kumandanları her halde de
rin düşünelim de bunlar hakkında vazifei milli
ye ve vataniyemizi yapalım arkadaşlar. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Düşünmeden ver
meli, bilâteahhur vermeli. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Efendiler bu 
maddenin bu surette çıkmasına bendeniz de taraf
tarım. Yalnız kumandanların rapor vermesıini pek 
mümkün görmüyorum. Çünkü bu, vukuatla sa
bittir. Malûmuâliniz henüz Büyük Millet Mecli
si açılmadan evvel Bolu'da bir isyan hadis olmuş
tu. O esnada Bolu'da bir alay vardı. Efendiler 
o zaman Düzce'nin vaziyeti malûm idi. İstan
bul'dan yapılan tesirler dolayısiyle o civarda İda-
rei Örfiye ilân edilmiş ve tedip için bir alay gön
derilmişti. Alay Kumandanı isyanı hafif gös
terdi. Fakat maiyetindeki birtakım zâbitan ku
mandandan ayrıldılar. Alay'Kumandanı dediki 
(Ben âsilere silâh atmam.) Maiyetindeki zabitler
den birisi - ki iyi tanıyorum - dedi ki, (Ben as
kerim, size itaat etmiyeceğim. Bölüğümü kullan-
mıyacağım ve fakat şahsan sizin emrinizi tutmı-
yacağım ve sizden ayrılıyorum) dedi. Kendi ba
şına gitti, bulunduğu daireyi bombasiyle, »ilâhiy
le müdafaa etti. İsyanın bilâhara teskinine bü
yük yardımı oldu O Alay Kumandanı da bugün 
terfi etti. O Bölük Kumandanı terfi etmedi. 

Alay Kumandanı - ki, bilâhara âsiler içinde kal
dı ve onlar tarafından müreffehen İstanbul'a sevk 
edileli ve bilâhara buraya geldi. - Terfi etti. Fa
kat ona is\^an etmiş, âsilere karşı kendi başına 
bizzat şahsan müdafaada bulunan Avni Bey 
re bu gibi şahsan müdafaada bulunanlar terfi 
etmemişlerdir. Avni Bey gibi fedakâr zevatın ter-
f'l'ni, âmirlerinin raporuna talik edecek olursak 
doğru bir şey yapmış olmayız. Lâzımgelen tahki
katı, Müdafaai Milliye Vekili Pa§a Hazretleri yap
sın. Kanaat getirdiği takdirde terfi ettirsin. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında tak
rirler vardır, okunacaktır. (Müzakere kâfi sesle-
ri.) 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye vaz'ı-

nı teklif ederim. 
Van 

İbrahim 
REİS — Efendim müzakerenin kifayetini re

yi âlinize arz ediyorum. Müzakerenin kifayetini 
kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Ak
si reyde bulunanlar lütfen ellerini kaldırsın... Mü
zakere kâfi görülmüştür. Verilen takrirleri arz 
ediyorum. 

Riyaseti Celileyo 
Kumandan ve rüesa kelimelerinden sonra 

(Mücahit ve mücahidelere) kaydının ilâvesini tek
lif eylerim. 

Eskişehir 
Mehmed Arif 

(İşitmiyoruz, sesleri.) 

REİS — Efendim kumandan ve rüesa kelime
sinden sonra mücahit ve mücahidelere kaydının 
ilâvesini teklif ediyorlar. (Çok doğru sesleri.) 

Riyaseti Oelileye 
Teklif sahibinin maddesi ma'ksada daha elve 

rişlidir. Evvelemirde bunun reye vaz'mı tefelif 
eylerim. 

İzmir 
Mahmud Celâl 

REİS — Efendim verilen takrirler üç kısım
dır. Birisi reddi, maddenin reddini mutazammın-
dır. Bu da Süleyman Sırrı Beyin takriridir. İkin
cisi Mahmud Celâl Beyin takriridir ki, asıl tek
lif sahibinin maddesinin tercih edilmesi hakkın
dadır. Diğerleri maddenin fıkaratı hakkında ta
dilâtı muhtevidir, 
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ABDULLAH B. (Trabzon) — Encümene 
gitsin efendim. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddeye : 
(Millî kumandan ve rüesaya) ibaresinden 

sonra (ve onları idare ve iaşe eden Müdafaai Hu
kuk Reis ve heyetleriyle) fıkrasının ilâvesini tek
lif eylerim. 

Menteşe 
Esad 

Riyaseti Celileye 
Mücahedei mdlliyenin bidayetinden cidali mil

lînin hitamına kadar hidematı fedakâranesi sebk 
eden Berrî, Bahrî, Jandarma, muvazzaf, müteka
it, ihtiyat ümera ve zâbitanm terfii şayanı arzu
dur. Çünkü her vazife mukabili, bir hak vardır. 
Bu vazife ve fedakârlık şimdiye kadar vekâleti 
aidesinoe aranılıp, sorulup takdir edilmek lâzım
dır. Şayet aranılmamış ve bililtizam terfi ve tak
dir ettirilmemişler varsa vekili aidinin muaheze
si icabeder. Bu gibi erbabı gayret ve vatanper
ver evlâdı vatanın terfi ve terakkisine mâni yok
tur M, bu kanunla bu mania izale edilmiş olsun. 
Dahilî isyanlarda fedakârlığı görülenlerin İstik
lâl Madalyasiyle taltiflerini ise mezkûr Madalya 
Kanunu âmirdir. Binaenaleyh bu kanunu kabul, 
hâsılı tahassuldan başka bir mâna ifade etmez, 
zaittir. Vekâletin düşünmesi, araması ve Vekâ
leti düşündürüp arattırılması hepimizin vazifesi 
ve borcudur. Binaenaleyh madde zaittir, reddini 
teklif ederim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim evvelâ Süleyman Sırrı 
Beyin ret takririni reyi âlinize vaz'ediyorum... 
Ma ddeye lüzum olmadığından reddini teklif edi
yor. Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... (Anhyamadık, sesleri.) 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey 
bu takrirle birlikte madde bir kere encümene git
se? (Hayır sesleri), (Olamaz sesleri.) 

REİS — Efendim, aksi reyde bulunanlar lüt
fen ellerini kaldırsın. Yani maddenin reddini ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Süley
man Sırrı Beyin takriri kabul edilmemiştir. 

Şimdi efendim; Celâl Beyin takririni reyi 
âlinize arz ediyorum. Çünkü Celâl Bey encüme
nin maddesini değil, sahibi teklifin maddesinin 
reye vaz'mı teklif ediyor. 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddedeki (o zamanki kıta ve mmta-

ka veya fırka kumandanlarının muharebe rapor-
lariyle) fıkrası yerine (o zamanki kıta ve mıntı
ka veya fırka kumandanlarının tasdikiyle) fık
rasının kabulünü teklif eylerim. 

İstanbul 
Ali Rıza 

Riyaseti Celileye 
Terfiatm kaymakamlarla aşağı rütbedeki zâ-

bitana hasrını ve şayet varsa miralayların istis
nasını arz ve teklif eylerim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 
Maddedeki (muharebe raporları) yerine yal

nız raporları tâbirinin konulmasını ve bundan 
sonra (veya vaka ile müeyyed mevsukulkclâm ze
vatın şahadetleri ile) kaydının ilâvesini teklif ey
lerim. 

Gaziantep 
Ahmed Remzi 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

eylerim : 
15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Birinci İnö

nü Muharebesine kadar c:dali millîye iştirak eden 
muhtelif cephelerde ve dahilî isyanların it
fasında bilfiil hizmet edenlerden fevkalâde 
şecaat gösterdikleri o zamanki kıta, mmtaka, fır
ka ve kolordu kumandanlarının verecekleri ra
porların tetkikinden sonra sabit olan Berrî, Bah
rî, Jandarma, muvazzaf, mütekait, ihtiyat üme
ra ve zabıtandan Cidali Millî nihayetine kadar 
fevkalâdeden terfi etmemiş olanlar bir defaya 
mahsus olmak üzere hizmetlerinin derecesine gö
re takdirname veya bir derece terfi suretiyle tal
tif edilirler. 

Ardahan 
Halit 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Sahibi teklifin 
maddesi okunsun efendim. (Okunsun sesleri.) 

Madde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihinden Bi
rinci İnönü meydan muharebesine (9 Kânunu
sâni 1337) kadar muhtelif millî cephelerde ve
yahut dahilî isyanların itfasında bilfiil hizmet 
ederek yararlıkları görülen ümera ve zabıtan
dan cidali millî nihayetine kadar (23 Ağustos 
1339) terfi etmemiş olanlar, sicilleri nazarı iti-
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t a r a alınmak ve bir defaya mahsus olmak üze
re terfi ettirilirler. (Çok güzel sesleri) 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim takrir hakkında mü
saade edersiniz mâruzâtta bulunayım. Şimdi bu 
takrir gayet şümullüdür. «Millî cephelerde ve
ya dahilî isyanların itfasında bilfiil hizmet ede
rek yararlıkları görülenler» deniyor. Yararlık 
şecaat değildir. Her şey yararlıktır. Çok çalış
mak, çok koşmak yararlıktır. O sırada Anado
lu'da bulunan her zabit az - çok yararlık gös
termiş addolunabilir. «Ümera ve zabıtandan 
cidali millî nihayetine kadar terfi etmemiş olan
lar» bunların içerisinde kıdemen terfi etmemiş 
olanlar vardır. Fakat şu da vardır ki o zaman 
fevkalâde şecaat ibraz etmişL o zaman fevka
lâde bir hizmet görmüş, emsaline faik bir su
retteki fedakârlığından dolayı emsaline naza
ran terfi etmesi lâzımıgelirken cidali millî niha
yetine kadar kıdemen terfi etmemiş olursa o 
(haktan mahrum kalır. Binaenaleyh bu bir 
taraftan mağduriyeti diğer taraftan da daha 
şümullü bir muameleyi mucibolur. Onun için 
bendenizce bu, bizi çok müşkülâta duçar eder. 
Çünkü herkes «yararlık gösterdim» der. 

MAIIMUD CELÂL B. (izmir) — Muhterem 
arkadaşlar bu tekliften bendenizin anladığım 
dâvayı millînin bidayetinden itibaren işe başla
yıp da her ne suretle olursa olsun bir defaya 
mahsus olmak üzere terfie nıazihar olamıyan 
zevatın, yani zabitanm terfilerini temin etmek
tir. (Doğru sesleri) Yararlık ve şecaatinin izha
r ı için kuımandanlarından vesikasını ve sairesi-
ni aldırmak ve terfie müstahak: olan zevatı bu
nun için mecbur tutmak bu işleri yapmamakla 
tevem demektir? Hepimiz cereyan eden aihvali 
laz - çok Diliyor ve takdir ediyoruz. Mumtaziam 
»ordu teşekkül edinceye kadar kumandanlar ne
rede idiler? Şüphesiz ki muntazam orduya dâ
hil olan kumandanlarımız ıbu bidayet harekâtta 
dâhi büyük muvaffakiyet göstermişlerdir. Bu 
suretle harekâtları her veçlhile şayanı takdirdir. 
Fakat maksudolan şeyi intizamı askerî idi. Lâ
kin o sırada intizamı askerî nerede idi? Hangi iku-
mand'an kimin halkkında şahadet edebilecektir? O 
•zaman herkes şevki vicdanıisiyle memleketi kur
tarmak için ortaya atılmıştır. Az fark vardı. 

ESAD Bf. (Menteşe) — Meselâ hatibimiz 
hoca namiyle yanımızda idi. 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Mü
saade 'buyurun efendim. Şu halde efendiler bir 
isyanı tenkil için muhtelif müfrezeler gönderil
miş ve isyan tenkil edilmişti. Ve muhtelif meva-
kide Yunanlılar ile çarpışılarak ya muvaffaki
yet elde edilmişti veyahut o vakit kuvvetimi
zin azlığından dolayı Yunanlıların önünden çe
kilmeye mecbur olunmuştur. Bunlara ait 
dosya nedir? Bunların kumandanları kimdir? 
Bunları tesıbit etmek her halde kolay bir şey de
ğildir. Eğer biz taltifi, en karanlık günlerde 
memlekete İstiklâl Harbinde çalışmak istiyenle-
ri birtakım kırtasi muamelâta tabi tutarak an^ 
cak haklarını o zaman vermeye talik edecek 
lOİursak size bir şey yapmıyacağız. Bizden bir 
şey beklemeyiniz demiş oluruz. (Çok doğru, 
fbravo sesleri) (alkışlar) Şecaatten bahsolunu-
yor. Bendeniz Türk Ordusu için şecaati şöyle 
tasavvur ediyorum. Bir adam çıksa da ben ah
lâklı adamım demiş olsa fazla bir meziyet mi 
ilân etmiş olur? Çünkü ahlâk herkes için evsa
fı tabiiyedendir. Türk Ordusuna mensuıbolan 
gerek zâlbit, gerek efrat için şeci, olmak gayet 
tabiî evsaftandır. (Bravio sesleri) Bence asıl 
yararlıklar efendiler, asıl kahramanlık bidaye
tinden belki nihayetine kadar, fakat evvelemir
de bidayetinde bir fikri temsilen yani istiklâl 
aşkını temsilen eline silâhını alıp da İstiklâl 
harbine veyahut her hangi bir mücadeleye iş
tirak etmenin kıymetli kadar yükseklik yak-
tur. Asıl hamiyet, asıl şecaat, asıl yararlık bun
dadır. Grerek muvaffak olsun ve kerekse muvaf
fak olmasın, bir fikri temsilen ortaya atılmak
tadır. Sahibi teklifin esas maksadı da budur. 
Efendiler İstiklâl fikrini temsilen memleketi 
düşmandan kurtarmak aşkıyle ortaya atılıp da 
her ne sebeple olursa olsun İstiklâl Harbinin 
^bidayetinden itibaren şu zamana kadar bir de
fa dahi terfi etmiyenleri, terfi ve taltif etmek
tir. Zennediyorum ki buna içimizde taraftar ol-' 
mıyacak hiçbir fert yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şüphe
siz. 

MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Bida
yetinde muhaberata iştirak etmiş, mahiyetine 
kadar yararlık göstermiş, fakat onun mükâfa
tını görmüş olanlar hakkında saadeti ebediye 
temenni ederiz. Fakat (bidayette iştirak etmeyip 
de mahrum olanları da düşünmek Meclisi Âli
nin en büyük vazifesidir. Bu itibarla efendiler 
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Müdafaai Milliye Encümeninin maddesi ağır
dır. Bu maksadı temin etmekten uzaktır. Bina
enaleyh teklif sahibinin teklifi basittir. Şu hal
de biz teklif sahibinin maddesini ka'bul ettiği
miz takdirde bu kahramanlarımızı daha suhu
letle taltif etmek imkânına nail oluruz (Bravo 
sesleri) 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Müsaade -buyurur musunuz Reis 
Beyefendi. Efendim Celâl Beyefendimn ifadesi 
ile buradaki yazı arasında çok fark yardır. Bu
rada «Cidali milliye iştirak ederek yararlık gös
termiş olanlar terfi etmemiş iseler terfi ederler» 
diyor. Şimdi bir vaziyet arz edeyim meselâ: 
Bir zabit vardır ki hiç<bir şeye yaramaz, kıtasın
da rütbesinin ehli değildir veyahut falan yerde 
veya falan şubede oturmuş durmuştur. Fakat 
tahdidi sinne tâbi değildir. Tekaüde sevk edil
miş, sicillâtı da mazhut değil. Öylece duruyor. 

ALÎ RIZA B. (îstanlbul) — Sicilât kaydı 
vardır paşam, maddede «sicillerin nazarı itibara 
alınması» kaydı vardır. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Terfi için müdde
ti asgari dört senedir. Mücadelei milliye haş-
lıyalıdan bugüne kadar da dört sene geçmiş
tir. Bu zamana kadar mafevk rütbenin ehli olan 
her ferdin esasen kıdemen terfi etmesi lâzım
dır. Terfi etmemiş olanlar ise ki müddeti asgari 

. dört senedir bu dört senede geçtiği halde kı
demen terfi etmemiş olanların sicili müsait de
ğildir. Bu noktai nazardan kıta vazifesinin ehli 
olanlar terfi etmemiş bile olsalar kıdemen terfi 
etmeleri lâzımgelecektir ki tabiîdir. Diğer mu-
harehatta onlar fevkalâdeden terfi etmişlerdir. 
O halde kimler kalıyor? Kıdemi geldiği halde 
terfi etmiyenler kalıyor ki bu da ancak sicil
leri müsaldolmıyanlar hakkında varittir. Onun 
için bu şekil gayet umumidir. Sonra herkes ben 
de yararlık gösterdim. Kuvayi millîyeye ben de 
•adam topladım, ben de gittim, şöyle ettim, böy
le ettim diyecektir. Fakat bunu ne ile ispat ede
cektir. Bu ne suretle sabit olacaktır? Sonra bu 
işin içinden çıkılır mı? Herkes imzalı bir kâğıt 
getirecek Müdafaai Milliye bunları ne suretle 
'bilecek ve nasıl tetkik edecektir? Ben bunları 
ne bileyim? Vakaa kendi mahiyetimde olanları 
bilirim. Fakat memleketin muhtelif mahaLlerin-
de karışıklık olmuştur. Mücadele 'olmuştur. Bu
nu ancak o zaman vazifenin başında bulunan 

adamlar vakaa tesbit ederek bildirmelidirİer. 
Yoksa böyle umumi bırakırsak şecaat gösteren
ler ortadan kaybolacaktır. Bir kör doğuşudur 
gider. Çünkü onlar kıdemen terfi etmişlerdir. 
O halde mücadelei milliyenin mükâfatı bu gi
bilere teveccüh etmiş olacaktır. Bir taraftan 
kıdemen dâhi terfi etmemiş olanlar dâhi müca
delei milliyeye iştirak etmiş diyerek terfi eder, 
giderler ki bu çok yanlıştır. 

ALÎ SÜRURÎ B. (Karahisarı Şarki) — Pa
şam Celâl Beyefendinin taleplerinden bendeniz 
öyle anlıyorum ki : Yararlık meselesinin takdiri 
için nâkabili tatbik kuyut vaz'edilmesin. Fakat 
kanunen manii terfi ahvali varsa bittabi o za
bit terfi edemez. Kıdemi gelmemiş fakat yarar
lığı görülmüş olan terfi eder. Fakat siciline göre lâ-
yıkı terfi değildir. Yani kıdeminin gayrisefbep-
ten dolayı terfikle mâni ahval vardır. Meselâ 
sicilinde (Mafevk rütbe vazifesini ifa edemez) 
diye sarih kayıt vardır. Bu gibiler terfi etsin 
diye Mahmud Celâl Beyefendi bir teklifte ve 
bir talepbe bulunuyorlar zannındayım. işte bu 
baptaki mütalâanızı anlamak istiyorum efen
dim. 

MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim bendeniz yararlıkla 
şecaati mâna itibariyle ayırıyorum. Yararlık de
mek: çok çalışmış, şuraya; buraya koşmak, ba
şına beş - on kişi toplamak, cephane kaçırmak 
gibi şeylerle olanlardır. Şecaat ise: Muharebe 
meydanında cesurane vazifesini ifa etmektir. 
îşte yararlık ile şecaat arasındaki fark budur. 
Bendeniz yararlık kelim esini muvafık bulmuyo
rum. Şecaat kelimesini kullanmak lâzımdır. Ya
ni şecaat göstermiş olmaları lâzımdır. Yoksa 
mütarekeyi mütaakıp Anadolu'da bulunan her 
zabit kendisini yararlık göstermiş addedebilir. 
Bunlar İstanbul'a gitmemiştir. Anadolu'da me
selâ Sivas'ta bulunmuş olabilir. îşte bu gibiler, 
hayvan topladık şunu topladık ve yararlık gös
terdik derler. 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — îşte 
onların kanunen mâni terfi ahvalleri yoksa terfi 
etsinler. Mahmud Celâl Beyin talepleri de bu 
merkezdedir. Yoksa encümenin yaptığı gibi 
maddeyi kabul edersek bundan ancak üç, beş 
zat istifade edecektir. Halbuki üç, beş kişi için 
kanun yapılmaz. 
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MÜDAFAAÎ MÎLLÎYE VEKILI KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim o halde taimim et
mek lâzımdır. Zaten kadro dolu. Bu suretle kı-
deınen dahi kesbi likayat etmemiş Olanları bin-
(başı. kaymakam yapacağız ki bu nasıl olur? 

MAHMUD CELÂL B. (izmir) — Efendim 
bendenizin maksadım Ali Süruri Bey pek gü
zel izah buyurdular. Yararlık kelimesini ben
deniz şu suretle anlıyorum. Eline silâhını ala
rak gerek düşmana ve gerekse dâhildeki ih
tilâle karşı mücadele eder. işte yararlık bu su
retle olur. Şecaat meselesine gelince: Bendeniz 
iddia ediyorum ki silâhını alıp mücadeleye işti
rak etmek demek - bilhassa o zamanda - bir 
adamın kâfi derecede şecaat 'göstermesi demek
tir. 

ESAD Ef. (Aydın) — Hay hay. 
MAHMUD CELÂL B. (Devamla) — Sonra 

kumandanın ş'ahadetnanıesine işi talik etmek, 
bu işin içinden çıkamamak için kapı aç
mak demektir. Bâzı zevat Paşa Hazretlerine 
ben mücadelei milliyeye iştirak ettim diye mü
racaat ettikleri zaman bunlardan birçoklarını 
o zamanki vaziyetleri icabatı tanıyacaklardır. 
Sonra yararlığını iddia eden bir zat her halde 
Ibu hususta şahit gösterebilecektir. Bunun tet-
kikatı da kolaydır. Bu neticeye de vâsıl oluna-
(bilir. Fakat kumandanların kimilerden müte
şekkil olduğu malûm olmıyan bir devrede tas
dik, tesibit keyfiyetini kumandanların eline bı
rakacak olursak bu işin içinden çıkılmaz. Yok
sa bir zabit eline silâh alıp da cepheye gidip 
harb etmekten içtinaibetmiş, geride iki, üç hay
van sevk etmiş, ya efkârı umuımiyenin mânevi 
tazyikinden korkmuş veyahut da cebanetinden 
'gidememiştir; biz bunları terfi etmek istemiyo-
ruz.Efendiler bunlar hatır ve hayalimden geç
mez. Binaenaleyh yararlık kelimesinden kas-
dettiğimiz mâna budur ve sahibi teklifin mad
desi daha vazıh ve daha elverişlidir. Müdafaai 
Milliye Encümeninden rica ederiz, teklifleri al
sınlar, daha ziyade tamik ve tetkik ederek bir 
madde ile karşımıza gelsinler. 

RE.ÎS — Süleyman Sırrı Bey bir sual sora
caktır Başa Hazretleri. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Evvelâ ilk suale cevap vereyim, 
de ondan sonra... Buna göre 23 Nisandan evvel 
fevkalâde şecaat göstermiş, yani bir tepe zap-

I tetmiş veya yararlanmış veyahut da millî müf-
I rezelerle beraber bulunmuş olan her hangi bir 
I zabit şayet millî mücadele esnasında yalnız hiz-
I metinden dolayı tabiî surette terfi etmeyip de 
I kıdeminden dolayı terfi etmişle o; fevkalade 
I hizmetinden dolayı Celâl Beyin teklifine göre 
I terfi edemiyecektir. Yani hakkı olan hizmete 
I göre taltif edilemiyeeektir, yani taltif göremi-
I yeeektir. Yalnız hakkı olan kıdeme tabi ola-
I çaktır. Halbuki o zamandan evvel fevkalâde 
I şeeaat göstererek yararlık göstermiş; mecruh 
I olmuş ve her türlü gayreti ilbraz etmiş olanın 
I bir hakkı vardır. O zaman Hükümet meveud-
I olmadığı için hak kalmıştır. O zaman bu hak 
I o* müddet zarfında terfi etmiş olmadığı için ve-
I rilsin dedik. Yoksa hu madde ile onun o hakkı 
I dahi verilmiş olur. Terfi etmiş olur. Çünkü kı-
I demen terfi etmiş ise bu hakkı kalır; gider. 
I Binaenaleyh o maksadı temin ediyoruz. 

ZÜLFİ B. (Diyarbakır) — Usul hakkında 
I arz edeceğim efendim. 
I REÎS — Sualini Sırrı Bey sûrsun da ondan 
I sonra efendim. 

ZÜLFÎ B. (Devamla) — Efendini usul su-
I alden evvel gelir. Heyeti Celile müzakedesinin 
1 kifayetine karar verdikten sonra müzakere açıl-
I ımaz. Müzakere kâfi görülmüştür. Celâl Beyin 
I takriri okunmuştur ve sahibi izah etmiştir. 
t Onu reye koymak lâzımdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Maksat - -
I tenevvür eder, daha iyi olur, Paşa Hazretleri 
I cidali millî esnasında bu şecaatinden dolayı ter-
I fi edememiş, unutulmuş, fakat kıdemliyle terfi 
I edilmiş olan bir zat meselâ bir yüzhaşı, âzami 
I cesaret ve şecaat gösterdiği halde unutularak 
I terfi ettirilmemiş. Fakat sicilinden dolayı kı-
I demen terfi etmiş. Böyle kıdemen terfi ederek 
I binbaşı olmuş bir efendi bu kanun kaıbul edil-
j dikten sonra bir daha terfi ettirilerek kayma-
I kam olacak mıdır? Yoksa binbaşı olarak kala-
I cak mıdır? 

MÎÎDAFAAI MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
I Pş. (Karesi) — Efendim kıdemen terfi etmişse 
I o hizmetinden dolayı tekrar terfi edecektir. 
I Yahut takdirname alacaktır. 
I REİS — Efendim Celâl Beyefendinin takri-
I rihi tekrar reyi âlilerine vaz'ediyorum. Celâl 
I Bey takririni izah etti. Vekil Paşa da cevabı-
I nı verdi. Meseleyi dinlediniz. Şimdi efendim Ce-
I lal Beyin teklifi, sahibi teklifin maddesi üze-
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rine kararınızı tatbiktir. Bu teklifi naızarı dik
kate alanlar lütfen ellerini kaldırsın. Aksini re
ye vaz'edeceğim. Bu teklifi naızarı dikkate al-
mıyanlar lütfen el kaldırsın, Celâl Beyin tek
lifi nazarı itibara alınmamıştır. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Kimin tak
riri ? 

REİS — Takriri âliniz kabul edilmedi. Bi
naenaleyh encümenin maddesini reyi âlinize arz 
edeceğim. 

AVNİ B. (Bozok) — Efendim Celâl Beyin 
talkririnin encümene gitmek suretiyle kabulüne 
Heyeti Celile taraftardır. 

REİS — Efendim -maddemin encümene git
mesi hakkında takrirler vardır. Demin rüfeka-
dan bâzı zevat bu takrirlerin heyeti umumiye-

REİS — Celseyi açıyorum efendim. Demin 
müzakere olunan maddeyi encümen tesbit et
miştir. Heyeti Muhteremenize okuyoruz. 
15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren cidali milliye 
iştirak edip muhtelif cephelerde veya dahilî 
isyanların itfasında bilfiil hizmet ederek fev
kalâde yararlık gösterenlerin takdirname veya 
bir derece terfi suretiyle taltiflerine ve bunları 
idare eden Müdafaai Hukuk Reis ve azalarına 
mücahit ve mücahidelere istiklâl Madalyası 

itasına dair Kanun 

Madde 1. — 15 Mayıs 1335 tarihinden iti
baren cidali milliye iştirak edip muhtelif millî 
cephelerde veya dahilî isyanların itfasında bil
fiil hizmet ederek fevkalâde yararlık göster
dikleri o zamanki millî cephe veya mmtaka ve-

sinin encümene tevdiiyle bu takrirlere göre 
maddedeki tadilâtın ıslahını teklif etmişlerdi 
ve takrirlerin hepsi pek çoktur. Bunun takrir
lere göre ıslâhı hususi için encümene gönderil
mesini reyi âlilerine koyacağım. Takrirlerle be
raber maddenin encümene gitmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen eî kaldırsın. Takrirler
le beraber maddenin encümene tevdii kabul edil
miştir. 

Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Celâl Beyin 
takririyle. beraber... 

REİS — Celâl Beyin takriri şimdi reddo-
lunmuştur. 

On dakika teneffüf. 

Hitamı Celse; saat: 3,30 

!•» • • 

ya fırka kumandanlarından veyahut o zamanki 
Heyeti Milliye ve Hükümeti mahalliyelerden 
yapılacak tahkikatla sabit olacak- olan berrî, 
bahrî, jandarma, muvazzaf, mütekait, ihtiyat üme
ra ve zâbitandan cidali millî nihayetine kadar 
fevkalâdeden terfi etmemiş olanlar bir defaya 
mahsus olmak üzere hizmetlerinin derecesine 
göre takdirname ile veya bir derece terfi sure
tiyle taltif edilirler. Bunları idare eden bu şe
raiti' haiz millî kumandan ve rüesaya hizmeti 
vataniyelerine mukabil bir kıta İstiklâl Madal
yası verilir. 

REİS — Efendim yeni madde hakkında söz 
istiyen yok. Reyi âlilerine vaz'edeceğim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Müsaade buyurun, 
madde hakkında söyliyeceğim. Bu maddenin 
iki üç kelimeye şiddetle ihtiyacı vardır. O da 
(Bu şeraiti haiz olan millî kumandan ve rüesa 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 3,50 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Bey 
KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Ragıb Bey (Zonguldak) 
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ile mücahit ve mücahcdelere ve bunları idare 
eden Müdafaai Hukuk Reis ve azalarına dahi 
bir kıta İstiklâl Madalyası verilir.) şeklinin ilâ
vesi lâzımdır. (Böyle şey olurmu sesleri) Efen
dim «Reis ve azalarına hizmeti vatani yelerine 
mukabil bir kıta İstiklâl Madalyası verilir» bu 
iki kelime lâzımdır ve ilâve edelim. 

ARİF B. (Eskişehir) — Olmaz efendim. 
ESAD Ef. (Devamla) — O günü düşünelim 

arkadaşlar. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ REİSİ 

ALİ B. (Afyon Karahisar) — Efendim malû-
muâliniz dâhilde de birtakım Müdafaai Hukuk 
ve Reddi İlhak heyetleri teşekkül etmiştir. Bu
lar lâzım olduğu derecede vazaifi vataniye] eri
ni yapmışlardır. Cepheleri takviye etmişlerdir. 
Mümkün olduğu kadar erzak temin etmişlerdir. 
Nakden muvaenette bulunmuşlardır. Erzak sevk 
ve irsal etmişlerdir. Hakikaten bu noktai na
zardan muvafıktır. Encümen namfna kabul ede
biliriz. 

REİS — Mücahit ve müeahideler... 
ESAD Ef. (Menteşe) — Mücahit ve müea

hideler ve Müdafaai Hukuk Reis ve azalarına 
ve bunları idare eden, iaşe eden... (Gürültüler) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bunları idare 
eden kaydı konsun ki, herkese şâmil olmasın. 

REİS — Efendim maddeye şu kayıt ilâve 
ediliyor': Mücahit ve müeahideler... 

HAKKI B. (Van) — İlâveyi reye vaz'etmek 
lâzımdır. 

REİS — Efendim bir kere ilâveyi okuyalım: 
Ve bu şeraiti haiz millî kumandan ve rüesa ile 
mücahit ve mücahidelere ve bunları idare eden 
Müdafaai Hukuk Reis ve azalarına dahi hiz
meti vataniye] erine mukabil bir kıta İstiklâl 
Madalyası verilir: 

EMİN B. (Eskişehir) — Reis Bey bunların 
miktarı taayyün etmiş midir, miktarı nedir? 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
(dahi) fazladır. 

REİS — Efendim maddeyi, muahharan Ho
ca Esad Efendinin teklif ettiği kayıt da dâhil 
olmalı üzere, reyi âlilerine vaz'ediyorum. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini re
ye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyoruz: 

Madde 2 .— İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

REİS •—• Efendim bu madde hakkında söz 
ist iyen yok, reyi âlilerine vaz'edeceğim. İkinci 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiy enler lüt
fen el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Erkânı 
Harbiyci Umumiye ve Müdafaai Milliye Vekil
leri memurdur. 

REİS —• Bıı madde hakkında söz istiyen 
var mı? (Dahiliyeye do sesleri) 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Dahiliyeye de 
ister efendim, çünkü mahallî hizmetlere de ta
allûk ediyor. 

REİS — Efendim o halde madde şu şekle 
giriyor. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Erkânı 
Harbiyci Umumiye, Müdafaai Milliye ve Dahi
liye vekilleri memurdur. 

REİS —• Muaddel şekilde üçüncü maddeyi 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. Kanunun he
yeti umumiyesini reyi âlilerine vaz'edeceğim. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kanunun he
yeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

3. — Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma 
ve İmalâtı Harbiyenin 1339 senesi bütçelerine 
tahsisatı munzamıma ilâvesine dair î/400 numa
ralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim geçenlerde Meclisi Âli 
ihtiyat zabıtanına ikramiye olmak üzere üçer ve 
dörder aylık maaş itasını tahtı karara almıştır. 
Sonra zâbitanm maaşatma da birtakım zamaim 
yapılmıştı. Bu zamaim dolayısi'yle Müdafaai 
Milliyenin maaş faslına tahsisatı munzamına ilâ
ve etmek icabetti. Bunun miktarım tesbit et
tik. Muvazaneİ Maliye Encümeni tetkik etti ; 
hattâ aylarca tetkik edildi. Yalnız bir miktarı 
tesbit olundu. Fakat biz yine ihtiyat zâbitanmı 
bekletmedik. Müdafaai Milliyenin maaş tahsi
satından para verdik. Onların işini bitirdik, bi
zim tahsisat hitam buldu. Bunun üzerine encü
menden tahsisat istedik. Encümen bu tahsisatı 
munzamın ayı tesbit ve ikmal ederek Meclisi Âli-

— 346 — 



1 : 8 9 ^ 24 . 1 . 1340 C : 2 

ye sevk etti. Halbuki kalırsa belki sene nihaye
tine kadar sıra gelmez. Binaenaleyh çok rica 
ederim. Havale de hitam bulmuştur. Bugün bu 
mesele müzakere edilsin ve bu Tahsisatı Mun
zamına Kanunu bitsin.. (Çok doğru, sesleri) 

REİS — Efendim Kâzım Paşa Hazretlerinin 
teklif ettiği madde ruznamemi'zin 33 ncü sıra 
numarasında mukayyettir. Paşa Hazretleri bu
nun şimdi müzakeresini teklif ediyorlar. Tab 
edilmemiştir. Binaenaleyh evvelemirde Paşa 
Hazretlerinin tekliflerini reyi âlilerinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Okuyoruz : 

Türkiye Cumhuriyeti Ankara 
Başvekâlet 15 .12 .1339 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 6/690 . 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

İkinci Altı Aylık Avans Kanununun mevkii 
meriyete vaz'ından sonra zâbitanın ikdar ve tez
yidi maaşlarına mütedair olan kavanin muci
bince Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma ve 
İmalâtı Harbiyenin 1339 senesi bütçelerine tahsi
satı munzamma olarak ilâvesi icabeden üç mil
yon sekiz yüz yi'rmiüç bin üç yüz elli liranın 
sarfı hakkında Maliye Vekâletince bittanzim 
İcra Vekilleri Heyetinin 15 . 12 . 1339 tarihli 
tçtimamda Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâ-
yihai kanuniyenin esbabı mucibe lâyihası ve bu 
bapta füsül ve mevadda mutanazır cetvel ile bir
likte leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

Muktazasımn ifasına müsaade buyurulması-
nı istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

26 Ağustos 1339 tarihine kadar millî orduya 
iltihak edip İstiklâl Mücahedesine iştirak eden 
erkân, ümera ve zâbitan ile memurin ve mensu
bini askeriyeden ordunun hali hazara rücuu do-
layısiyle açıkta kalanlara açığa çıkarıldıkları 
tarihten itibaren 1339 senei maliyesi nihayetine 
kadar tam maaş ve tahsisatı fevkalâde verile

ceğine dair olan 350 No. lı Kanunun ve Mudan
ya Mütarekenamesinin imzası tarihine kadar 
İstiklâl Muhaberatına iştirak eden ikinci sınıf 
ihtiyat zabit ve zâbitvekili ve namzetlerinden 
15 Mayıs 1335 tarihinden itibaren Sakarya Mey
dan Muharebesinin hitamı tarihine kadar geçen 
müddet zarfında orduya iltihak etmiş olanlara 
dört aylık maaşları ve Sakarya Muharebesinin 
hitamından sonra orduya iltihak etmiş olanlara 
da üç aylık maaşları hini terhislerinde maatah-
sisatı munzamma tamamen ve defaten tesviye 
edileceğine mütedair bulunan 355 numaralı Ka

nun ile berrî, bahrî, havai ve jandarma erkân, üme
ra ve zâbitan ile memurin ve mensubini • askeriye 
maaşat ve tahsisatı fevkalâdeleri hakkındaki 
360 numaralı Kanunun icabettirdiği tahsisat 
İkinci Altı Aylık Avans Kanuniyle sarfına me-

' zuniyet verilmiş olan mebaliğ meyanmda olma
masına ve kavanini mezkûrenin icrayı ahkâmı 
için kanun lâyihasına merbut cetvelde arz edil
diği üzere (3 823 350) lira tahsisata lüzum ol
duğu Müdafaai Milliye Vekâleti Celilesi ve Bah
riye ve İmalâtı Harbiye ve Jandarma devairi ile 
bilmuhabere anlaşılmasına mebni mezkûr tahsi-
satm itasına dair tanzim kılınan Tâyihai kanu
niye rabten takdim kılınmıştır. 

Musaddaktır. 
19 . 12 . 1339 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 66 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — Terhis olunan ikinci sınıf İhti
yat ve hazarî kadroya nazaran açıkta kalan mu
vazzaf zâbitana verilecek maaşat ile bilûmum 
erkân, ümera, zâbitan, memurin ve mensubini 
askeriye maaşlarına yapılan zamaim hakkındaki 
6, 18, 22 Teşrinievvel 1339 tarih ve 350, 355, 
360 numaralı kanunların icrayı ahkâmı için 
Bahriye, Müdafaai Milliye, Jandarma, İmalâtı 
Harbiye, bütçelerinin merbut cetvelde muharrer 
füsul ve mevaddına üç milyon sekiz yüz yirmi-

-üç bin yüz elli lira ve üç yüz otuzdokuz Düyu
nu Umumiye bütçesinin muhassasatı zatiye kıs
mına bir milyon lira tahsisatı munzamma olarak 
zam ve ilâve edilmiştir. 
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Madde 2. — İşbu kanunla verilen tahsisat 
1 Teşrinisani 1339 tarihinden itibaren sarf edi
lecektir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaa! Milliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

15 . 12 . 1339 
Başvekil 

ismet 
Müdafaa Milliye Vekili 

Kâzım 

Şer'iye Vekili 
Mustafa Fevzi 
Adliye Vekili 

Seyid 

Dahiliye Vekili 
Ferid 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Ahmed Muhtar 

Erkânı Harbiye! Umumiye 
Vekâleti Vekili 

İsmet 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekâleti V. 
Mustafa Necati 

Sıhhiye ve Mua. iç. V. 
Dr. Refik 

Mübadele İmar ve 
iskân Vekili 

Mustafa Necati 

1339 senesi Bahriye Bütçesi 

30 Kânunuevvel 1339 tarihinde mevcut zâbitan ye mensubîni ve müstahdemîne göre 360 numaralı 
Kanun mucibince tahakkuk ettirilen zamaim miktarı 

Dört aylığı 
Maaşı Tahsisatı 

Unvan ve rütbe Aded Lira Lira 

Liva 
Kalyon 
Firkateyn 
Kurut 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzim 
Mühendis 
Birinci sınıf gedikli 
İbiınci sınıf gedikli 
Üçüncü sınıf gedikli 
Birinci sınıf cerrah ve eczacı 
İkinci sınıf cerrah ve eczacı 
Üçüncü sınıf cerrah ve 
Dördüncü sınıf cerrah 
Beşiinci sınıf cerrah ve 
Esnafı askerî 
Esnafı askerî 
Esnafı askerî 

Hukuk Müşaviri 
Müdür 
Mümeyyizievvel 
Mümeyyizisanıi 
Mümeyyizisalis 
Bilrinei sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 

fc 

eczacı 
ve eczacı 
eczacı 
13 lira maaşı 
12 » » 
10 » » 

1 
7-

34 
* 1 8 1 

419 
529 
232 
74 
20 

103 
38 
1 
2 

.17 
4 
2 
1 
2 

12 

Yekûn 1 679 

1 
2 
4 
5 
7 

13 
6 

Yekûn 38 

— 348 — 

60 
560 

2 000 
10 860 
20 112 
21 020 

5 496 
888 
240 
824 
228 -

12 
24 

204 
48 
24 
12 
24 
96 

62 732 

74 
56 
48. 
50 
84 

104 
48 

464 

35 
1 400 
5 440 

17 100 
53 632 
62 420 
25 984 

6 808 
720 

4 120 
1 216 

36 
88 

748-
160 
72 
44 
80 

480 

180 905 

26 
184 

64 
80 

112 
520 
216 

182 107 
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Unvan ve rütbe 

Mimar 
Muallim 
Muallim 
Muallim 
Muzika muallimi 
Sermuallim 
Muhaberatı ecnebiye memuru 
Kimyager 
Mücellit 
Liman Dairesi Müfettiş çavuşları 
Liman Dairesi Müfettiş çavuşları 

» Tahsildar 
» Çavuş 

tcmal 

F. M. 

306 3 Zâbitan, memurin, $ 

» 

Beheri maaşı 

] 

şedikli 
306 4 Mensubini bahriye maaşı 
306 8 Müstahdemini müteferrika 
315/A Tahsisatı fevkalâde 

25 
25 
20 
16 
25 
15 
15 
15 
7 
5 
4 
8 
3 

Yekûn 

Nev'i muhassasat 

ve efrat 

maaşı 

30 Kânunuevvel 1339 tarihinde müstahdem ve 

maaşı 

Aded 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
'2 
1 

150 

167 

mevcuda göredir. 

Dört aylığı 
Maaşı 
Lira 

28 
84 
12 
16 
28 
12 
12 
12 
4 
4 

16 
8 

600 

836 

Tahsisatı 
Lira 

92 
276 

16 
32 
92 
36 
36 
36 
32 

108 
80 
36 

600 

183 579 

Miktarı 
Aded Lira 

62 732 
464 
836 

183 579 

Yekûn 247 611 

1339 senesi Bahriye Bütçesi 

360 numaralı Kanun mucibince vukubulan zamaimden dolayı talebedilen tahsisatı munzamma 
müfredat cetvelidir. 

Unvan ve rütbe 

Liva 
Kalyon 
Firkateyn 
Kurut 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzkn 
Mühendis 

Aded 

4 
22 
39 

201 
516 
607 
293 
74 

Dört 
Maaşı 
Lira 

240 
1 760 
2 340 

12 060 
24 768 
23 066 
8 204 

888 

aylığı 
Tahsisatı 

Lira 

1 260 
4 400 
6 240 

20 100 
66 048 
71 626 
32 816 
6 008 
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Unvan ve rütbe Aded 

Birinci sınıf gedikli 
İkinci sınıf gedikli 
Üçüncü sınıf gedikli 
Birinci sınıf cerrah ve eczacı 
İkinci sınıf cerrah ve eczacı 
Üçüncü sınıf cerrah ve eczacı 
Dördüncü sınıf cerrah ve eczacı 
Beşlinci sınıf cerrah ve eczacı 
Esnafı askerî 13 lira maaşı 
Esnafı askerî 12 » » 
Esnafı askerî 10 » » 

20 
103 

38 
1 
2 

17 
4 
2 
1 
2 

12 

Yekûn 1 958 

Hukuk Müşaviri 
Müdür • . 
Mümeyyizievvel 
Mümeyyıizisaıııi 
Mümeyyiz'iisaliis 
Biırinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 
Üçüncü sınıf kâtip 

1 
2 
3 
3 
8 

25 
6 
1 

Yekûn 49 

Maaşı şehrî 
25 
25 
20 
16 
25 
15 
15 
15 
7 
5 
4 
8 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
'2 
1 

Yekûn 17 
3 150 

Yekûn 167 

Mimar 
Muallim 
Muallim 
Muallim 
Muzika muallimi 
Sermuallim 
Muhaberatı ecnebiye memuru 
Kimyager 
Mücellit -
Liman Dairesi müfettişleri çavuşu 
Liman Dairesi müfettişleri çavuşu 

» Tahsildar 

Liman çavuşu 

İcmal 
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Nev'i muhassasat 

Teklif edilen 
miktar 

Lira aded 

75 

220 

062 
544 
836 
232 

306 3 ZâJbitan, memurin, gedikli ve efrat maaşı 
306 4 Mensubini bahriye maaşı 
306 8 Müstahdemini müteferrika maaşı 
315/A Tahsisatı fevkalade 

Yekûn 296 674 

ı360 numaralı Kanun mucibince teklif "edilen tahsisatı munzamına berveehi balâdır. 
350 numaralı Kanunla Bahriye zâbitamndan açıkta kalanların muhassatları mukaddema alman 

tahsisata ve zam maaşları 360 numaralı Kanunla teklif edilen işbu miktara dâhildir. 
355 numaralı Kanun ihtiyat zâbitanına mahsus olduğundan Bahriyeye şümulü yoktur. 

2 Kânunusani 1340 

İcmal 
Bahriye 
Moidafaai Milliye 
İmalâtı Harbiye 
Jandarma 

Bahriye Dairesi 
306 3 Zabıtan, memurin, ged', iki i efrat maaşı 

4 Mensubini bahriye maaşı 
8 Müstahdemini müteferrika 

315/A Tahsisatı fevkalâde 
(Müdafaai Milliye Vekâleti) 

316 Maaşatı umumiye 

329/A Tahsisatı fevkalâde 

(İmalâtı Harbiye) 
330 Maaşat 

342/A Tahsisatı fevkalâde 

Yekûn 

Yökûn 

Yekûn 

296 674 
3 307 558 

41 338 
177 780 

3 823 350 

75 062 
544 
836 

76 442 

'220 232 

1 094 028 

Yekûn 

Yekûn 

2 213 530 

3 307 558 

11 421 

29 917 

41 338 
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194 
196 

197 

198 

2 
1 

1 
2 
3 

202 

t : 89 24 . 1 . 1340 

Nev'i muhassasat 

O : 2 

Aded lira Mülâhazat 

(Umum Jandarma Kumandanlığı) 
Ümera ve zâbitan maaşı (İdarei merkeziye) 
Ümera ve zâbitan (Kıtaat ve müessesat) 

Mıntaka müfettişlikleri 

Düyunlar maaşatı 
Jandarma zabit mektebi maaşatı 
Jandarma efrat mektepleri maaşatı 

Yekûn 

Tahsisatı fevkalâde 

Yekûn 

1 050 
23 800 

1 200 

200 
210 

2 080 

2 490 
_ _ ] ^ — — ••< 

149 240 

177 780 

Zam Kanunundan evvelki maaş ve tahsisatı fevkalâde 

F. M. 

194 

196 

Nev'i memuriyet 

Umum Jandarma Kumandanı Ferik 
Umum Jandarma Kumandan Muavini 
Miralay 
Şube Müdiranı 
Şube Müdür muavinleri 
Kıdemli Bölük Kumandanı 
Kıdemsiz Bölük Kumandanı 
Takım Kumandanı 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 
Sivil Kâtip 

Yekûn 
Birinci Sınıf Jandarma K. 
İkinci Sınıf Jandarma K. 
Üçüncü Sınıf Jandarma K. 
Kıdemli Bölük Kumandanı 
Kıdemsiz Bölük Kumandanı 
Takım Kumandanı Mülâzimievvel 
Takım Kumandanı Mülâzimisani 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 
İkinci Sınıf Hesap Memuru 
Üçüncü Sınıf Hesap Memuru 

Senesi için maaşat 
Beheri 

80 

45 
35 
22 
18 
15 
12 
19 
10 

35 
27 
22 
18 
15 
12 
10 
19 
15 
12. 

Aded 

1 

1 
4 
4 
5 
4 
9 
2 
5 

34 
14 
26 
42 
200 
178 
564 
282 
14 
26 
42 

Şehrisi 

80 

45 
140 
88 
90 
6 

108 
38 
50 

619 
490 
702 
924 

3 600 
2 670 
6 768 
2 820 
. 266 
390 
504 

Olunan tahsi
satı fevkalâde 

şehrisi 

87,50 

61,25 
215 
468 
190 
140 
288 
78 
150 

1 290,25 
752,50 

1 222 
1 764 
7 600 
6 230 

18 048 
8 460 
546 
910 

1 314 

Yekûn 1 380 19 134 46 874,50 
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Nev'i memuriyet 
Senesi için maaşat 

Beheri Aded Şehrisi 

Birinci Sınıf Mmtaka Müfettişi 
İkinci Sınıf Mmtaika Müfettişi 

45 
35 

Yekûn 

10 
10 

20 

Zam Kanunundan sonraki maaş ve tahsisatı fevkalâde 

450 
350 

800 

Olunan tahsi
satı fevkalâde 

şehrisi 

612,50 
537,50 

1 150 

Debboy Müdürü 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 
Üçüncü Sınıf Hesap Memuru 
İmalâthane Müdürü 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 
İkinci Sınıf Hesap Memuru 
Üçüncü Sınıf Hesap Memuru 
Makastar 

22 
19 
12 
27 
19 
15 
12 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

22 
19 
12 
27 
19 
30 
12 
30 

42 
39 
32 
47 
39 
70 
32 
70 

Umum Jandarma K. Ferik 
Umum Jandarma K. Muavini Liva 
Şube Müdiranı Miralay 
Şube Müdiiran Muavinleri Binbaşı 
Kıdemli Bölük Kumandanı 
Kıdemsiz Bölük Kumandanı 
Takım Kumandanı Mülâzimievvel 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 
Sivil Kâtip 

Yeldin 

Birinci Sınıf Jandarma K. Miralay 
İkinci Sınıf Jandarma K. Kaymakam 
Üçüncü Sınıf Jandarma K. Binbaşı 
Kıdemli Bölük Kumandanı 
Kıdemsiz Bölük Kumandanı 
Takım Kumandanı Mülâzimievvel 
Takım Kumandanı Mülâzimisani 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 
İkinci Sınıf Hesap Memuru 
Üçüncü Sınıf Hesap Memuru 

Yekûn 

Birinci Sınıf Mmtaka Müfettişi Liva 
İkinci Sınıf Mmtaka Müfettişi Miralay 

Yekûn 

-m 

80 
60 
50 
35 
25 
20 
15 
20 
12 

50 
40 
35 
25 
20 
15 
10 
20 
18 
15 

60 
50 

34 
14 
26 
42 
200 
178 
564 
282 
14 
26 
42 

1 388 
10 
10 

20 

80 
60 
200 
140 
125 
80 
135 
40 
60 

840 
700 

1 040 
1 470 
5 000 
3 560 
8 460 
2 820 
280 
468 
630 

24 428 
600 
500 

1 100 

170 
140 
400 
260 
325 
240 
495 
88 
200 

2 148 
1 400 
2 210 
2 730 
13 000 
10 860 
31 020 
14 100 

616 
1 144 
1 764 

78 664 
1 400 
1 000 

2 400 
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F. M. 

198 

Nev'i memuriyet 

Debboy Müdürü Binbaşı 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 
Üçüncü Sınıf Hesap Memuru 
imalâthane Müdürü Kaymakam 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 
ikinci Sınıf Hesap Memuru 
Üçüncü Sınıf Hesap Memuru 
Makastar 

Senesi- için maaşat 
Beheri 

35 
20 
15 
40 
20 
18 
15 
15 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

şehrasi 

35 
20 
15 
40 
20 
36 
15 
30 

Olunan tahsi
satı fevkalâde 

şehnisi 

65 
44 
42 
85 
44 
88 
42 
70 

Zam Kanunundan sonrald maaş ve tahsisatı fevkalâde 

198 

Matbaa Müdürü 
Üçüncü Smıf Hesap Memuru 
Makinist 
Mücellit 

Yekûn 
Jandarma Zabit Mektebi Müdürü 
Jandarma Zabit Mektebi Md. Muavini 
Kıdemli Bölük Kumandanı 
Kıdemsiz Bölük Kumandanı 
Takım Kumandanı 
Muallim Sivil 
Muallim Sivil 
Muallim Sivil 
Muallim Sivil 
Tüfekçi 
Birinci Smıf Hesap Memuru 

Yekûn 
Efradı cedide Mektepleri Müdiranı 
Kıdemli Karakol K. lan Mektebi Mü
diranı 
Kıdemli Karakol K. lan Mektebi Mü
diranı 
Kıdemsiz Bölük Kumandanı 
Takım Kumandanı 
Mektep Tabibi 
İmam 
Tüfekçi 
Üçüncü Smıf Hesap Memuru 

Yekûn 

18 
12 
15 
10 

35 
22 
18 
15 
12 
25 
20 
15 
12 
12 
19 

22 

18 

18 
15 
12 
15 
12 
12 
12 

1 
1 
1 
1 

14 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
4 
5 
5 
1 
1 

27 
7 

8 

8 
19 
86 
7 
7 
7 
7 

148 
1 632 

18 
12 
15 
10 

226 
35 
22 
36 
15 
24 
100 
80 
75 
60 
12 
19 

478 
154 

144 

144 
285 

1 032 
105 
84 
84 
84 

1 972 
23 309 

38 
32 
35 
30 

506 
53,75 
42 
76 
35 
64 
180 
160 
175 
160 
32 
39 

1 016,75 
294 

304 

304 
665 

2 752 
245 
224 
244 
244 

4 932 
55 859 
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Zam Kanunundan evvelki maaş ve tahsisatı fevkalâde 

Nevi' memuriyet 
Senesi için maaşat 

Beheri Aded Şehrisi 

Olunan tahsi
satı fevkalâde 

şehrisi 

Matbaa Müdürü Kıdemli Yüzbaşı 
Üçüncü Sınıf Hesap Memuru 
Makinist 
Mücellit 

Yekûn 
Jandarma Zabit Mektebi Müdürü Mi
ralay 
Müdür Muavini Binbaşı 
Kıdemli Bölük K. Yüzbaşı 
Kıdemli Bölük K. Yüzbaşı 
Kıdemsiz Bölük K. Yüzbaşı 
Takım Kumandanı Mülâzimievvel 
Muallim Sivil 
Muallim Sivil 
Muallim Sivil 
Muallim Sivil 
Tüfekçi 
Birinci Sınıf Hesap Memuru 

Yekûn 
Efradı Cedide Mektepleri Müdiranı 
Kıdemli Karakol Kumandanları Mekte
bi Müdiranı 
Kıdemsiz Bölük Kumandanı 
Takım Kumandanı 
Mektep Tabibi 
İmam 
Tüfekçi 
Üçüncü Smıf Hesap Memuru 

25 
15 
15 
10 

50 
35 
25 
25 
20 
15 
25 
20 
15 
12 
12 
20 

35 

25 
20 
15 
35 
12 
12 
15 

1 
1 
1 
1 

14 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
4 
5 
5 
1 
1 

27 
7 

8 
19 
86 
7 
7 
7 
7 

25 
15 
15 
10 

276 

50 
35 
50 
50 
20 
30 

100 
80 
75 
60 
12 
20 

532 
245 

200 
380 

1 290 
245 
84 
84 

105 

65 
42 
35 
30 

625 

100 
65 

130 
130 
60 

110 
180 
160 
175 
160 
38 
44 

1 222 
455 

520 
1 140 
4 730 

455 
266 
266 
294 

Yekûn 148 
1 632 

2 633 
29 889 

8 126 
93 382 (1) 
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Elyevm açıkta bulunan ümera ve zlbilanm maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri 

Aded 

1 
6 
9 

16 
7 
4 
2 

45 

Yekûn 
Lira 

123 271 

79 168 

44 103 
4 

Nev'i 

Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbî 
Yüzbaşı 
Mülâzimdevvel 
Mülâzimisani 
Üçüncü Sınıf 

Maaşı 
Lira 

29 889 

23 309 

6 580 
4 

memuriyet 

ışı 

Plesap Memu: 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

93 382 

55 859 

37 523 
4 

ru 

(D 

(2) 

Kanunu 
tahsisatı 
Mezkûr 
tahsisatı 

Bir aylık 
An Teşr 

Maaşı 
Lira nısıf 

20 
105 
112,50 
160 

52,50 
20 
15 

485 

âhir mucibince m; 
fevkalâdeleri 
kanundan mufcadc 
fevkalâdeleri 

: zam farkı 
inisani 1339 gayei 

Tahsisatı fevkalâde 
Lira nısıf 

42,50 
195 
292,50 
480 
192,50 
100 
42 

1 344,50 

ıar:am bir aylık maa 

lem bir aylık maaş 

Şubat dört aylık 

176 412 26 320 150 092 
16 Kânunusani 1340 

Jandarma Muhasebe Müdürü Muhasebe Mümeyyizi 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Müdafaa! Milliye, Bahriye, Jandarma ve Askerî fabrikalar ile Muhassaisatı Zâtiye 1339 senesi 
(bütçelerine cem'an (4 823 350) liranın tahsisatı munzamına suretiyle ilâvesine dair Encümenimize 
muhavvel lâyihai kanuniye Maliye Vekili Beyin huzuriyle tetkik ve müzakere olundu. 

Talebi vâkım zâbitanm ikdar ve tezyidi maaşlarına mütedair 350, 355 ve 360 numaralı kava-
nîn neticesi olduğu ve tekaüde sevk edilen zâbitan ile memurîne tahsis edilecek maaşata terti'bi 
mahsuslarında karşılık kalmadığından Muhassasatı Zâtiye bütçesinde tahsisatı munzamıma istihsali 
zarureti tahassul eylediği anlaşıldığı cihetle teklifi vakiin kabulü tasvibedilmiş ve ancak. Bahri-

.ye, Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için istenilen tahsisatın (605 139) liranın tenzili müm
kün bulunduğu tebeyyün eylemiş olduğundan lâyilhai kanuniye meblâğ mezburun tenzili suretiyle 
tadilen tanzim edilmiştir. Kabulü Heyeti Umumiye arz olunur. 19 Kânunusâni 1340 

Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 
Encümeni Gazianteb Mebusu 

Reisi Kâtip Âza 
Samban Mebusu Konya Mebusu Kırşehir 

Reşad Fuad Yahya Galib 

~ asa — 
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Aza 
Trabzon 

Şefik 

Âza Âza 
Gaziantöb Denizli 

Armed Remzi MazharMüfid 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Lâyihai kanuniye 

Birinci madde — 1339 senesi Bahriye, Müdafaai Milliye, Jandarma, Askerî Fabrikalar ve 
Muha&sasatı Zâtiya bütçelerinin merbut cetvelde muharrer füsul ve mevaddma (4 218 211) lira 
tahsisatı munzamma olarak ilâve edilmiştir. 

ikinci madde — İşbu kanun ile verilen tahsisat 1 Teşrinisani 1339 tarihinden itibaren sarf 
olunur. 

Ügüneü madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai Milliye, ve Maliye Vekilleri me
murdur. 

Bahriye Dairesi 

F. M. 

306 3 Zabıtan, memurin, gedikli efrat maaşı 
4 Mensuıbîni Bahriye maaşı 
8 Müstahdemini müteferrika 

A 
315 

316 
A 
329 

Tahsisat fevkalâde 

Maaşatı Umumiye 

Tahsisatı fevkalâde 

Müdafaai Milliye Vekâleti 

Yekûn 

Lira 

62 732 
464 
836 

64 032 

187 579 

Yekûn 247 611 

656 253 

2 096 598 

330 
A 
342 

Maaşat 

Tahsisatı fevkalâde 

Askerî Fabrikalar 

Yekûn 2 752 850 

11 421 

29 917 

Yekûn 41 338 
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Umum Jandarma Kumandılığı 

F. M. 

194 2 Ümera ve zâıbitan maaşı (idareci merkeziye) 

196 1 Ümera ve zâbitan maaşı (Kıtaat ve ımıüessesat) 

197 Mmtaka müfettişlikleri 

198 1 Depolar maaşatı 
2 Jandarma Zabit Mektebi maaşatı 
3 Jandarma Efrat Mektebi maaşatı 

202 

53 
53 
54 
55 

Tahsisatı fevkalâde 

Muhassasatı Zatiye 
Mütekaidini mülkiye eytam ve eramil maaşatı 
Mütekaidini ilmiye eytam ve eramil maaşatı 
Mütekaidini askeriye eytam ve eramil maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde i 

Lira 

884 

21 176 

1 200 

200 
216 

2 644 

Yekûn 3 060 
150 092 

Yekûn 176 412 

90 045 
2 624 

327 209 
580 122 

Yekrâ 1 000 000 

Yekûnu Umumi 4 218 211 

REİS — Efendim! Kanun lâyihasının He
yeti Umumiyıesi hakkında söz istiyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen 
el kaldırsın. Maddelere geçilmesi ka'bul edil • 
mistir. Birinci maddeyi okuyoruz efendim. 

Madde 1 — 1339 senesi Bahriye, Müdafaai 
Milliye, Jandarma, Askerî Fabrikalar ve Mu
hassasatı Zatiye bütçelerinin merbut cetvelde 
muharrer füsul ve mevaddma (4 218 211) lira 
tahsisatı munzamına ilâve edilmiştir. (Füsul 
ıtekrar okunmuştur.) 

REİS — Efendim! Birinci madde hakkında 
tsüöz isitiyen var mı? 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Efendini 
ihtiyat zabitlerine bir miktar para verildi. 
Şimdi dörttbuçuikmilyon liraya yakın para iste

niliyor. Fasıllar, maddeler birbirine karıştı. 
Encümen izahat versin. 

MEHMED FUAT B. (Kastamonu) — Efen
dim böyle bir emrivaki olur mu? tab'ı ve tev
zi edilsin, ondan sonra müzakere ederiz. 

REİS — Efendim istirham ederim, Heyeti 
Muhterememize tab'edilemediğini arzettim. Tek
lif üzerine Heyeıti Celileniz müzakeresini ka
bul buyurdu. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Ol
maz efendim! Dörtmilyonluk bütçedir, Meclis 
emrivaki karşısında kalıyor. 

REİS — Efendim bu itirazı daha evvelce 
serd edecektiniz. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Reis 
Beyefendi, bu dörtbuçutomilyon liralık bir büt
çedir. Teferruatından kimsenin haberi olmazsa 
nasıl olur. Mecliste ekseriyet de yoktur. 
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REİS — İstirham ederim efendim, Heyeti 
Muhtereme kabul etmiştir. Mesele bitmiştir. 
T ab'edilmediğini de evvelce söyledim. 

MEHMED B. (Biga) — Efendim! Muvaze
nei Maliye Encümeninin yaptığı tenzilât bu ye
kûnlarda dâhil midir, değil midir? İzahat versin
ler. 

REİS — Mazhar Müfid Bey! Muvazenei Ma
liye Encümeni namına izahat veriniz. 

MAZBATA MUHARRİRİ MAZHAR MÜ
FİD B. (Denizli) — Maliye Vekili izahat ver
sin efendim! (Ekseriyet yok sesleri) İzahat mı 
istiyorsunuz. İzahat istiyorsanız vereyim. Müza
kere etmemek istiyorsanız ineyim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mazba 
tada imzanız var mı? Ne sıfatla izahat verce k 
siniz? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — E .et 
efendim; mazbatada imzam var. Encümen namı
na izahat istediniz. Ben de vermek üzere kürsü
ye çıktım. 

Efendim! Müdafaai Milliycnin, Bahriyenin, 
Jandarmanın Askerî Fabrikaların, Mııhassesatı 
Zatiyesine, tahsisatı munzamına isteniliyor es
babı : 

Ahiren yapılan Tekaüd Kanunu dolayısiyle 
birçok zâbitan tahtidmn mucibince tekaüde 
sevk olunuyorlar. Bunların miktarı günden 
güne artmaktadır. Tabiî 1339 bütçesinde ne ka
dar zabit tekaüd edileceği malûm olmadığı için 
tahsisat miktarı konmamıştı. Binaenaleyh te
kaütler için bu miktar tahsisatın tezyidi zaru
ridir. Bunun için de «800» şu kadar bin lira 
tahsisatı munzamma talebedilmiş. Heyeti Âliye-
niz de Muvazenei Maliye Encümenine havale 
eylemiştir. 

Maliye Vekili Beyin huzuriyle encümende 
bu mesele müzakere edildi. Bunun içerisinde 
ahiren yine Meclisi Âlinizce kabul edilen - ki 
bunun içerisinde berrî, bahrî, havai, umum 
jandarma zabitanı dâhildir - zabitanm zamaim 
farkı olarak 1339 senesinde itası lâzımgclen 
mebaliğ vardır. Yani biz mazbatamızda hangi 
kanunlara müstenidolduğunu numaralariylc 
gösterdik - bu zamaim 350, 355, 360 numaralı 
kavaninini neticesidir - yani bu arz ettiğim 
tahsisatı munzamma bunun neticesi olarak tale-
bedilmiştir. Binaenaleyh, arz ettiğim bu es-
babdan dolayı Muhasesatı Zatiye bütçesine tah
sisatı munzamma ilâvesi zaruri olduğu gibi yine 

arz ettiğim gibi zâbitan maaşatma vukubulan 
zamaim dolayısiyle bu hususta Hükümetin ta
lebiyle bizim kabul ettiğimiz zammın itasıda 
zaruri idi. Yalnız encümen diyor ki, bahriye 
ile Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için 
bir tahsisat talebolunuyor, onun miktarı; 
G05 139 liradır. Biz bunu tenzil ettik. Çünkü 
sene nihayeti yakın olduğu için koymaya lü
zum görmüyoruz, tenzili mümkün olduğuna 
encümenimiz kaani oldu ve tenzil etti. Hükü
metin talebettiği dört milyon küsur bin lira
dan altıyüzbin küsur lirasının tenzilinden son
raki kalan miktarı kabul etti. Şimdi acaba bu 
dört milyon liradan altıyüzbin liranın tenzi
linden sonra encümenin kabul ettiği miktar 
mebaliğ hangi dairelere veriliyor meselesi var, 
onun için de bir cetvel tanzim edilmiştir. Keş
ke tabedilseydi daha kolay olurdu - bu cetvel 
merbuttur. Kâtip Bey o cetveli okumuştur. 
Meselâ gerek Tahsisat Zam Kanunu, gerekse 
tekaüde sevk kanunları mucibince Bahriye Da
iresinin 36 ncı faslının üçüncü maddesi ki, zâ
bitan, memurin ve gedikli efradın maaşatıdır. 
Bunun için altmışiki bin lira tefrik edilmiştir 
ve yine aynı faslın dördüncü maddesinde men-
subîni bahriye vardır. Bunun için de 464 lira 
ilâve edilmiştir. Çünkü 1339 kadrosunda noksan 
kalmış Mezkûr faslın sekizinci maddesine de 836 
lira konuyor. Bittabi, bunlar maaşattır, ücurat-
tır. Malûmuihsanmız maaşatm bir de tahsi
satı munzamması vardır. Tahsisatı munzamma 
ise daima ayrı fasılda gösterilir, bu, (A) 315 fas-
lmdadır. Verilen bu miktar, maaşa göre hesa-
bediliyor, tabiî ücuratı maktuanm tahsisatı 
fevkalâdesi yoktur. Malûmuihsanmız, verilen 
maaşatm tahsisat miktarı bir yekûn olarak 
315 nci (A) faslına konacaktır. O miktarı da 
gösterdik. Demek ki, bahriyeye verilecek 
olan miktar - tahsisatı fevkalâde ile beraber -
183 579 liradır. Bu kabul edilen dörtmilyon 
ikiyüz küsur bin liradan 656 252 lirası Müda
faai Milliyenin 316 ncı f aslındaki maaşatı umu-
miyesi de dâhildir. Burada bütün zâbitan ve 
ümera maaşatı bu fasıldadır. - Demin de arz 
ettiğim esbab veçhile - zamaimden dolayı ma-
aşata zammı lâzımgelen miktar bu istenilen 
dörtmilyondan bittefrik ve bilhesap 35 bin 
lirası 316 ncı fasla konmak lâzımyelir ve yine 
üçyiiz otuzbin şu kadar • liranın zabitanm zama
im hakkındaki tahsisatı fevkalâdesine göre 
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bilhesap ki, onun miktarı da 2 965 890 lira 
eder. O da (A) 329 ncu tahsisatı fevkalâde fas-
hna konuluyor. Sonra Askerî Fabrikalar, tek
rar arz ediyorum bu zamaimden dolayı Askerî 
Fabrikalar maaşatı olarak 334 ncü fasıldaki 
11 421 lira zam icabediyor. Bu 11 421 liranın 
da Zam Kanunu mucibince 29 917 lira da tah
sisatı munzaması faslı mahsusasma konuyor. 
Yine bu Zam Kanunu mucibince Umum Jan
darma Kumandanlığı zâbitanma dahi tahsi
satı munzama verilmesi zaruridir. Yine o jan
darmaya aidolan bütçenin 194 ncü faslının 
ikinci maddesi ki, ümera ve zâbitan maaş fas
lıdır ve bu idarei merkeziyeye aidolan maaşat-
tır. Bu kanun mucibince 884 lira da jandar
manın idarei merkeziye maaşatma zam icrası 
lâzımgeliyor ve konulmuştur. Kezalik jandar
manın kıtaat, müessesat maaşatı vardır ki ; 
ayrı maddededir, faslı da ayrıdır. 196 ncı 
fasıl birinci maddedir. Bunun için de ayrıca 
21 176 lira gösterilmiştir. Jandarmada ayrı
ca bir de mmtaka müfettişlikleri vardır. Mü
fettişler de tabiî ümera ve zâbitandan olmak 
itibariyle zamdan istifade ederler. Zamları 
icabeden bu mebaliğ jandarma bütçesinin 
197 nci faslına ilâveten 1 200 lira olarak kon
muştur. Yine jandarma bütçesinin 198 nci fas
lının birinci maddesi depolar faslıdır. Jan
darmada depolar vardır. Yine o depolarda 
müstahdem zâbitanm bu kanun mucibince zam
mı maaştan istifadeleri lâzımgeliyor. Onlara 
200 lira. Konulduğu gibi ve ikinci maddede 
jandarma zâbitan maaşatma zam için konul
ması lâzımgelen 816 lira ve efrada da 2 644' 
lira, üçüncü madde mucibince tahsisat konuyor, 
bunların da yine tahsisatı fevkalâdeleri ayrı 
bir fasılda gösteriliyor, şimdi bir de Muhasse-
satı Zatiye, mütekaidîni mülkiye eytam ve era-
mil maaşatı vardır ki, bu da günden güne 
artmaktadır. Bunun için de bizzarure bu pa
radan Muhassesatı Zatiye bütçesinin 52 nci fas
lına 90 bin lira koymak mecburiyetindeyiz. 
Sene iptidasına kadar mütekaidîni mülkiye 
eytam ve eramil üç - dört ay maaşsız duramaz. 
90 bin lira lâzımdır. Bunu da buraya koyu
yoruz ve yine Muhassasatı Zatiye bütçesinde 
ilmiyenin eytam ve eramil maaşatı ayrıca bir 
fasıldır ki, 53 ncü faslı teşkil eder. Onu da 
bilhesap 2 624 lira olmak üzere ilâve ettik. 
Daha mütekaidîni ilmiyeye verilmesi lâzımge

len bir para vardır. Onu da ayırdık, koyduk 
ve sonra Muhassasatı Zatiyenin askerî kısmı
na - ki, 54 ncü fasıldır - demin de arz ettim; 
askerî mütekaidîni tekaüde sevk edilenlerin 
adedi artması hasabiyle - ki, bu sene malûmu-
âliniz tahdidi sin kammlariyle bâzı zâbitan 
tekaüde sevk edildi - evvelce arz ettim. Şimdi 
tekrar tasdi etmiyeyim. Bu miktarın tezayüdü 
hasebiyle askerî eytam ve eramil maaşatı fas
lına da 327 309 lira konuyor, bunların mec
muu dörtmilyon şu kadar bin liradır. Bunların 
tahsisatı fevkalâdeleri de tabî dâhildir. 

LÜTFÜ B. (Diyarbekir) — Diğer fasıllar
d a n indirmek suretiyle... 

lİEtS — Efendim! Bâzı sualler vardır. 
REŞÎD AĞA (Malatya) — Umum Jandar

ma Kumandanlığının zâbitan maaşatı zanne
dersem Dahiliye bütçesine merbut olması lâ-
zımgelir. Bir... 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Birer 
birer cevap vereyim. Benim kafam o kadar 
müsait değildir. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim kısa bir 
sual daha soracağım, ikisine birden cevap ve
rirsiniz. Bir de müstahdemini müteferrika, de
nilmiş. Bu müstahdemini müteferrikanın mik
tarı encümence malûm olmuş mudur, zait mi
dir, noksan mıdır, müstahdemini müteferrika 
nedir, müstahdemini müteferrika kadrosu ne
dir, beş midir? Beşyüz müdür, beşbin midir, 
yani bu encümence malûm olmuş mudur? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Efen
dim birinci suali âliniz jandarmanın burada 
bulunması nedir? Dahiliye bütçesinde bulun
ması lâzımgelir.? 

Efendim meseleyi uzun uzadıya arz ettim. 
Tekrar arz edeyim. Askerî eytam ve eramili 
bir; mülkiye eytam ve eramili iki; jandarma 
eytam ve eramili üç; ilmiye eytam ve eramili 
dört, bunların hepsi Muhassasatı Zatiye bütçe
sine girer. 

REŞÎD AĞA (Malatya) — Zâbitan maaştı? 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Müsa

ade buyurun! Onlar ayrıdır diyorum. Birer 
kere eytam ve eramilin bu aksamı Muhassa
satı Zatiye bütçesine girecek ve bu miktar da 
bir milyon liraya yakındır. Ayrı bir tahsisatı 
munzama isteniliyor. Muhassasatı Zatiye için... 
Büvbitti. Sonra jandarma, Müdafaai Milliye ve 
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Askerî Fabrikaları zâbitanma zam isteniliyor. 
O Zamaim Kanunu mevcuttur, hattâ o kanu
nun serlevhası «Berrî, Bahrî Havaî, jandarma» 
böyle değilmi efendim? Şimdi üç daire, yani 
Müdafaai Milliye, Muhassasatı Zatiye, Askerî 
Fabrikaların ve jandarma zâbitanma mahsus 
olmak üzere Zamaim Kanunu mucibince tahsi
sat isteniliyor. Ayrı ayrı verilecek tahsisatı 
okuduk. Bu tahsisatı munzama kabul olun
duktan sonra gösterdiğim veçhile aidoldukları 
vekâletlerin bütçelerinin füsul ve mevaddma 
konacaktır. Yoksa Müdafaai Milliye Vekâleti 
bütçesir.e girmiyor. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Efendim, 
imalâtı Harbiyeye verilmek istenilen tahsisatı 
munzama ne kadardır? 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — 605 319 
lira; fakat tenzil ettik. Hepsini vermiyoruz. 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Hiç vermi
yorsunuz demek? O halde mesele yoktuı. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbakır) — Efendim sualii-
mi Reşid Ağa sordular; Kanunun nihayetinde 
«işbu kanunun icrayı ahkâmına Müdafaai Mil
liye Vekili memurdur» deniliyor; Dahiliye ve 
Maliye denilmiyor. Muhassasatı Zatiye doğru
dan doğruya Maliyeye merbuttur. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Arze -
deyim. 

ZÜLFÜ B. (Devamla) — Müsaade buyu
run. Demin Paşa Hazretleri ihtiyat zâibitanı-
anm maasatma zam vardır, onun için Tahsisat 
Kanunu getirdim dediler. Halbuki karşımıza 
dörtmilyon liralık tahsisat çıktı. Tab'edilme
den, tevzi edilmeden, anlamadan, hattâ Maliye 
Vekili hazır olmadan buna karar vermek doğ
ru mudur? Bunu Heyeti Celilenin insafına ha
vale ediyorum. (Ekseriyetde yok sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Efen
dim bu sualin bana aid olan kısmı var, aid ol-
mıyan kısmı vardır. (Handeler) Kanunun son 
maddesinde «Bu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur» diye yazılmıştır, de
diler, öyle değildir Beyefendiler «Bu kanunun 
icrasına Müdafaai Milliye ve Maliye Vekilleri 
memurdur» diyor. Dahiliyeden neden lüzum 
görüyorsunuz. 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Efendim elimiz
de bir kanun varsa her dairenin bütçesi; mer
but olduğu vekâletin bütçesine dâhil olmak lâ-
zımgelir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Jan
darma Dahiliyeye merbut bütçe midir? Müsta
kil midir? 

ZÜLFÜ B. (Diyarbekir) — Dahiliyeye mer-
burttur. 

MAZHAR MÜFlD B. (Devamla) — Hayır, 
müstakillerdir. 

Efendim bu kanunun üçüncü maddesinde 
«işbu kanun ahkâmına icrasına Müdafaai milli
ye ve Mail ye Vekilleri memurdur» diyor. Umum 
bütçeye Maliye Vekili memurdur, umum parayı 
verecek Maliye Vekilidir, Muhassasatı Zatiyede 
Maliyeye merbuttur. Fakat Bahriye Müdafaai 
Milliycnindir, imalâtı Harbiye Müdafaai Milli
ycnindir ve »oraya merbuttur. Bir de Müdafaai 
Milliye vardır ki o da kendisine merbuttur. 
Bir de jandarma vardır ki bütçesi müstakil
dir. Maliye Vekili memurdur deyince kâfidir. 
Jandarmaya parayı verecek Maliye Vekilidir. 
Dahiliye Vekili memurdur denmez. 

ZÜLFÜ B. (Diyanbekir) — Nasıl denmez? 
MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Den

mez, artık Dahiliye Vekili memurdur denmez. 
Umumî bütçede bir bütçenin icrasını Dahiliye 
Vekili, iktisat Vekili bilmem ne vekili diye 
yazmakta ne mâna var? Mamafih mesele, bir 
Dahiliye Vekili meselesi ise onu da koyunuz. 

MEHMED B. (Biga) — Evvelâ Maliye 
Vekili yoktur, saniyen ekseriyet yoktur. Sonra 
dörtmilyonluk bir tahsisat mevzuubahistir. Bu 
nasıl kabul edilir? 

MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Reis Bey! 
Bu; Tahsisat Kanununun kabuliylc kabul edil
miştir. Kanun kabul olunnmuş, hesabolunan 
şey üzerine paralar verilmiştir. 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, bu yeniden verilen 
bir tahsisat değildir. Bu kanunları M°el\si Âli 
budan üç, dört ay evvel kabul etmiştir. Yanlız 
bu kanunu kabul ederken bir maddesine şu ka
dar tahsisat konulacak diye biy şey konsaydı 
o vakit olabilirdi. Halbuki bu; daha evvel Mec
lisi Âliden kabul edilerek geçmiş olan kanun
ların 1339 senesinin ikici altı aylığına yaptığı 
tesirdir. Hükümet ve Maliye Vekâleti bunu 
tesbit etti, Meclise verdi, Meclisten Muvazenei 
Maliye Encümenine geldi. Muvazenei Maliye En
cümeni bütün vekâletlerin kadrolarının adedini, 
miktarım aldı, uzunuzadiye tetkik ve tesbit etti. 
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Aldığı miktar, evvelce kabul edilmiş olan kanunla
rın bir netieei tabiiyesidir. Yani fevkalâde olarak 
yeni gelmiş, gayrimuayyen bir tahsisat değildir. 
Bu, Meclisi Âlinin kabul etmiş olduğu kanun
ların netieei tabiiyesidir. (Doğru sesleri) 

MAZILAR MÜFÎD B. (Denizli) — Bu ka
nuna müstenid olmıyan İmalâtı Harbiyenin 605 
bin küsur lirasını tenzil etmişsüzdir. Ötekile
rinin tahsisatı kalmamıştır, Heyeti Celiye bunu 
kabul etmeğe mecburdur. 

EEŞİD AĞA (Malatya) — buyurdukları 
hakikaten doğrudur. Yanlız bu kanunun icra
sına memur olan Maliye Vekili burada bulun
mazsa nasıl kanar verilebilir? Maliye Vekilinin 
belki bir diyeceği vardır, onun huzuru her hal
de şarttır. Maliye Vekili hazır olsa daha iyi 
olur. 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim! Maliye Vekili, ge
rek Hükümette ve gerekse Encümende kanaa
tini söyledi ve bunu kabul etmişti. Şimdi de 
tabiatiyle kabul etmfiş addolunur. 

SÜLEYMAN STERİ B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi! Bir teklif; azayı kirama tevziin
den itibaren yirmidört saat sonra müzakere 
edilir. Bu teklif ise ne tabı ne de tevzi edilmiş
tir. 

RE.ÎS —• Heyeti Muhteremeniz müzakeresi
ne karar verdi. 

ÂBÎDÎN B. (Samban) _ Efendim! (1339 
senesinin ikinci altı aylık maaşıdır) deniyor. 
Burada ihtiyat zabıtanın tahsisatının da 
farkı vardır. Mütekaidini bahriye ve jandar
malar hakkında mukaddema kabul edilmiş 
olan tahsisat zamaimi şimdiye kadar veril
miş midir, verilmemiş midir? Yani bu kanu
nun çıkmasına mı ihtiyaç vardır, yoksa 
münakale suretiyle mi olacak? 

MÜDAFAAİ MÎLLÎYE VEKÎLÎ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Arz edeyim efendim; şimdi 
bunların maaşları Meclisi Âlinin kabul ettiği 
miktar üzerindedir. Faraza Müdafaai Mil-
liyenin - ikinci altı aylığı için - altı milyon lira 
tahsisatı vardır. Zammedilince bu altı milyon; 
üç ayda bitmişti. Yani verilmiş ve üç ay zarfında 
bitmişti. Şimdi Kânunuevvel ve Kânunusani 
için havale vermek lâzımdı. Tahsisat bu zama-
im dolayısiyle, altı ayda değil; üç ayda bitti 
ve mütebakisi için yapılan hesaba göre daha bu 

kadar bir tahsisat ilâvesi iktiza ettiği anlaşılmış
tır. 

REİS — Efendim! Şimdi bir teklif karşısın
da bulunuyoruz. Maliye Vekilinin huzuriyle mü
zakeresi teklif olunuyor. Halbuki mazbatalarda 
encümenimizde Maliye Vekilinin huzuriyle tet
kik ve müzakere olundu diye zikrolunuyor. Fa
kat bu teklif muhtelif arkadaşlar tarafından vu-
kubulduğu için reyi âlinize arzedeceğim. Tahsi
satı munzamına ilâvesine dair olan bu kanun 
Maliye Vekilinin huzuriyle mi müzakere edil
sin, yoksa devamını edelim? Bunu reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Maliye Vekilinin huzuriyle mü
zakeresini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize vaz'ediyorum, yani Maliye Veki
linin gelmesine intizar etmeden müzakeresini 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Maliye Ve
kilinin huzuriyle müzakeresi kabul olunmuştur. 

REİS — Efendim Paşa Hazretleri Cumar
tesi günü Maliye Vekilinin huzuriyle müzake
resini teklif ediyorlar. (Kabul sesleri) 

ABDULLAH B. (Trabzon) — Reis Beyefen
di, lütfen tab 'edilsin. 

REİS — Yetiştiririz efendim. 

4. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî Beyin, 
zabitanmdan arzu edenlerin sınıfı muvazzafa 
nakilleri hakkında (2/128) numaralı teklifi ka
nunisinin reddine dair Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatası. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
İhtiyat zâbitanmm gerek Harbi Umumîde ve 

gerek İstiklâl Mücahedemizde muhterem muvaz
zaf zâbitan arkadaşlariylc birlikte vatana ettik
leri azîm hizmet malûmdur. Bunların terfihi 
hakkındaki teşcbbüsatı hayriyei kanuniyenin 
yakında hüsnünetice bulacağı memulu kavîdir. 
Şu kadar var ki ihtiyat zabitlerinin sınıfı mu
vazzafa naklederek ordunun muhiti hamiyet ve 
gayretinden uzaklaşmamak istiyenlerin bu en 
meşru haklarına nail olmak için bir istinadı Ka
nunîye mâlik olmaları icabeder. Bilhassa hattâ 
rütbelerinin yüksekliği yüzünden Jandarmaya 
nakledilmek saadetinden mahrum olan ihtiyat 
yüzbaşılarının hali hakikaten esef âverdir. Or
dunun bir ihtiyat için son kademesi olan bir rüt
beyi ihraz etmiş pek kıymetli gençlerin birdenbire 
terhis edilmeleri bunların binayı amal ve ümidini 
kırmaktadır. Bendenizce ihtiyat zabitlerine sı-
taja tabi tutulmak şartiyle tamamiyle ünsiyet 
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ettikleri ordu içinde müebbeden yaşamak hakkı
nı vermelidir. Bu öyle bir haktır ki muharebe 
meydanlarında sarf edilen binilıaye emeklerden 
doğmuştur. Binaenaleyh âtideki mevaddı kanu-
niyenin müsta'çelen müzakeresiyle kabulünü 
ehemmiyeti mahsusuna ile rica ederim. 28 Ağus
tos 1339 

Dersim mebusu 
Feridun Fikri 

thtiyat Zabitlerinin sınıfı muvazzafa nakilleri 
hakkında 

Madde 1. — İhtiyat Zâbitanından arzu eden
ler sınıfı muvazzafa naklolunurlar. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına Müda
faai Milliye ve Dâhiliye Vekili memurdur. 

Madde 3. — İşbu kanun, neşrinden itiba
ren meriyülieradır. 

Riyaseti öeliıleye 

3 . 9 . 1 3 3 9 
Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey tarafın

dan İhtiyat zabitlerinin sınıfı muvazzafa nakil
leri hakkındaki teklifi kanunî muhteviyatı mu
kaddema encümenimizce şayanı müzakere gö
rülüp Riyaseti Celileye (2/21) numaralı Maz
bata ile takdim edilmiş olan ve zâbitanı mu
maileyhimin terfih ve ikdarlarına mütedair 
'bulunan teklifi kanunîsinin istihdaf ettiği mak
sada müşabeheti görülmüş ve binaenaleyh şa
yanı müzakere olmakla Heyeti Celileye arzına 
müttefikan karar verilmiştir. 

Lâyiha Encümeni 
Reisi Mazbata Muharriri 
Tokat Antalya 
Emin Ahmed Saki 

Denizli 
Neeib Ali 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 
6 . 12 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
İhtiyat zâbitanından arzu edenlerin sınıfı 

muvazzafa nakillerine dair Dersim Mebusu Fe
ridun Fikri Beyin 9 . 9 . 1339 tarihinde Heyeti 
Umumiyeden encümenimize muhavval teklifi 
ıkanunîsi tetkik ve müzakere edildi. 

Umumî terhisten evvel Müdafaai Milliye 
Vekâletince sicilleri müsaidolan ve arzu eden 
ihtiyat zâbitanı; 22 Temmuz 1339 tarih ve 
9794/25282 numaralı tamimiyle sınıfı muvazza
fa nakledilmişlerdir. Seferberliğin ilgasından 
sonra bâzı teşkilâtın ve müessesatm lağvı ha
sebiyle kadro ve bütçe mülâhazasiyle binlerce 
muvazzaf zâbitan esbabı muhtelifei kanuniye-
ye tevfikan tekaüde sevk olunurken ihtiyat zâ-
bitanmm sınıfı muvazzafa nakillerinin münasip 
olmadığına encümenimizce müttefikan karar 
verilmiş almakla berayi tasvip Heyeti Umumi-
jeye arz edilmek üzere Makamı Riyasete tak
dim olunur, 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib Eskişehir 

Ali Mehmed Arif 
'Kâtip Âza 

Zonguldak Kastamonu 
Yusuf Ziya Hâlid 

Âza Âza 
Kastamonu Ertuğrul 

Ali Rıza Râsim 

REİS — Efendim! Mazbata hakkında söz 
istiyen var mı? 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretlerinin bu 
mesele hakkında izahatını dinledikten sonra söz 
söylemeyi daha muvafık görüyorum. Çünkü 
kendilerinin birtakım noktal nazarları vardır. 
Zannediyorum ki, Paşa Hazretlerinin bu nok-
tai nazarları kısmen benim kasdettiğim ciheti 
de tahsil ediyor. Binaenaleyh Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretlerini dinledikten sonra 
bendeniz mâruzâtta bulunacağım. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim ihtiyat zâbitanının ter
his emri verildiği zaman bunların terfihleri de 
mevzuubahsoldu. Bu terfih esasatı mey anında 
birtakım mevad tesbit edilmişti. Ezcümle ihti
yat zâbitanından sicilleri müsaidolanlar müra
caat ederlerse sınıfı muvazzafa naklolunabile-
cekti. Sonra bunlar vaktiyle hangi mekteplerin 
hangi sınıfından çıkmış ise muadil sınıfa av
det edebilir, silâh altına alındığı zaman hangi 
memuriyette ise o memuriyete iade olunur ve 
yahut harb dolayı siyle bunların hakları mah
fuz kalır gibi eşkâlde bâzı esasat vaz'edilmişti. 
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Biz, ihtiyat zâbitanının arz ettiğim gibi sınıfı 
muvazzafa nakillerini tervicetmiş ve kıtaata 
da bir tamim yapmış ve arzu edenler müracaat 
etsin dmiştik. Bu müracaatlar içerisinde sicil
leri müsaidolanların Harbiye Mektebinde tah
sillerini ikmal etmek şartiyle sınıfı muvazzafa 
nakillerini kabul ettik ve muamele bunların 
terhislerinin nihayetine kadar devam etti. Ter
hisleri hitam bulduktan sonra kimisi ikramiye 
aldı, kimisi ayrıldı, şuraya, buraya gitti, da
ğıldılar. Şimdi gayrimuayyen bir zaman için 
bırakıp da dağıldıktan sonra ve ben muvazzaf 
olacağım, diye bir müracaat ve şekil hâsıl ol
mamak için evvelce dedik ki, müracaat eden
lerin sicilleri müsait ise alınız, değilse alma
yınız ve bundan sonra da gelişigüzel; şuradan, 
buradan vâki olacak müracaatları da kabul et
meyiniz, tervicetmek caiz değildir dedik ve şim
di de kıt'adan terhis edilmeden vâki olan mü
racaatları nazarı dikkate aldık. Bâzı öyleleri 
vardır ki, Meclisin verdiği dört aylığı almış 
ve ondan sonra da ben sınıfı muvazzafa nak
ledilmek istiyorum, ben muvazzaf zabit olaca
ğım diyor. Bu gibi birçok şeyler çıkıyor. Onun 
için bunu tahdidetmişizdir ve Müdafaa! Milli
ye Encümeni Mazbatası da bunu mu'lindir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersimi — 1340 se
nesinin bidayetine kadar müracaat edenlerin 
kabulünü beyan buyurdunuz. Bu fikrinizi bu
rada tekrar buyurmaz mısınız; yani bunu ka
bul buyurmaz mısınız? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Eğer terhisten evvel müracaat 
etmişlerse; faraza Şark Cephesinde, Elcezire 
Cephesinde terhis edilmeden evvel müracaat 
edilmişse - fakat evrakı 1340 senesi bidayeti
ne kadar gelmemiştir - biz o zamana kadar ge
lecek olan evrakın muamelesini yapacağız. Fa
kat böyle nihayeti olmıyan bir şekilde bunu 
bırakamayız. 

REİS — Buyurun Abidin Bey! Söz istemiş
tiniz. 

ABİDİN B. (Saruhan) — Efendim Paşa 
Hazretlerinin izahatı üzerine sarfınazar ettim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Bende
niz do sarfınazar ettim. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
O hakle Müdafaai Milliye Encümeninin mazba
tasını reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar lüt

fen el kaldırsın. Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası kabul olundu. 

5. — Belediye Kanununun 38 ve 4 ncü mad
delerinin tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti 
Riyasetinden, mevrut (3/150) numaralı tezkere 
ve Dâhiliye Encümeni mazbatası. 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalem mahsus Müdüriyeti 2794 

G/2992 karar 20 . 9 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Vilâyat Belediye Kanununun 38 nci mad
desinde azadan iatifa veya vefat edenler olur
sa yeri e sine kendilerinden sonra en ziyade haizi 
rey olanların tâyin edilecekleri ve bunların 
yerlerine geçtikleri zevatın bakıyei müddetle
rini ikmal edecekleri mnsarrah olup ancak fe
sih vuku ile yeniden teşekkül eden heyetin 
dördüncü madde mucibince dört seneyi mi, ya
hut heyeti mefsuhanın bakıyei müddeti kanu-
niyesini mi ikmal edeceği hakkında kanunda 
bir kayıt ve sarahat görülemediğine meıbni 
marrülarz dördüncü maddeye göre âza dört 
sene için intihap ve her iki senede bir nısfı teb
dil edileceğinden badel fesih yeniden teşekkül 
eden heyetin dahi tarihi teşekkülünden itibaren 
bu müddetleri ikmal etmeleri mütalâa edil
mekte bulunulmuş ise de kanunun bu noktai 
meakût imanlı bırakmasına nazaran birgûna 
yanlışlığa.'mahal kalmamak üzere iktizasının 
tâyin ve iş'arı İsparta Mutasarrıflığından izibar 
kılınmış ve bu bapta icra kılman tetkikat ve 
tetebbuatı kuyudiye neticesinde her ne kadar 
bir devrei inti'habiye esnasında mefsuh bir he
yeti, istihlâf edecek yeni heyetin müddeti inti-
habiyesini tâyin hususunda kanun sakıt ve dör
düncü maddede belediye âzalarının dört sene 
için intihahedilecekleri mutlak olan musarrah 
bulunmuş ve yine aynı kanunun «Meclisi Be
lediye azasının intihabına her intihap senesinin 
Kânunuevvelinde bed olunup mevaddı âtiyede 
beyan olunacağı veçhile Şubat nihayetinde 
maslahata hitam verilir». Suretindeki yirminci 
ve «intihap sandığına şehri Şubatın iptidasın
dan onuna kadar intihap puslası kabul olu
nur. On günün hitamında küşadolunarak Şu
batın on/beşimden evvel Hükümeti mahalliyeye 
gönderilir ve âzalığa intihabolunanların isim-
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leri Meclisi idare defterine kayıt ile badettas
dik canibi Hükümetten tezkcrei resmiye ile ken
dilerine bildirilir» tarzındaki otuzüçüncü mad
delerin sarahatinden de belediye intihabatma 
her tarafta Kânunuevvelde be d olunarak Şu
bat nihayetinde maslahata hitam verileceği kay-
diyle dördüncü maddedeki müddeti intibabi-
yenin icabında belediye intilhabatınm her ta
rafta aynı zamanda icra ve ikmalini teminen 
takyidedilebileceğİM istidlal ve kanunu mezkû
run «Mecalisi belediye âzalığma intiha'bolu
nanlardan istifa veya vefat eden olursa otuzye-
dinci maddede muharrer intihap cetveline mü
racaat olunarak en ziyade reyi haiz bulunan 
kim ise o tâyin olunacak ve bunun müddeti 
yerine geçtiği zıaıtm bakıyei müddeti irutihabi-
yesi miktarını tecavüz etmiyocektir» suretin
deki 38 nci maddesine istinaden belediye heye
tinin feshi gibi halatı fevkalâde de teşekkül 
edecek heyetin eski Meclisin müddeti müte-
bakiyesini ikmal etmek suretiyle yirminci ve 
otuzüçüncü maddelerin imaline ve betahsis in-
tihabatm her tarafta aynı zamanda icrayı te
mine matuf bulunan ruhu kanunun temamii 
tatbikine imkân hâsıl olacağı sebebiyle fesih 
halinde yeniden teşekkül edecek heyetin müd
deti intilhabiyesi eski heyetin müddeti müteba-
'kiyei kanuniyesi olacağı mülâhaza olunmuş 
ise de keyfiyet muhtacı tefsir görüldüğünden 
iktizasının ifası hakkında Dahiliye Vekâletinin 
10 Haziran 1339 tarih ve İdarei Mahalliyei 
Vilâyat Müdüriyeti Umumiyesi 38/19114 numa
ralı teskeresi İcra Vekilleri Heyetinin 19.9.1339 
tarihli içtimamda ledelkırae keyfiyetin berayı 
teıfsir Meclisi Âliye arzı takarrür etmekle ifayı 
muktezasmı istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
AM Fethi 

Dahiliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Oelileye 
Vilâyat Belediye Kanunun otuzsekizinci 

maddesinde azadan istifa veya vefat edenler 
olursa yerlerine kendilerinden sonra en ziyade 
haizi rey olanların tâyin edilecekleri ve bun
ların yerlerine geçtikleri zevatın bakıyei müd
detlerini ikmal eyliyecekleri musarrah ise de 
fesih vuku ile yeniden teşekkül eden heyetin 
dördüncü madde mucibince dört seneye mi, 

yahut heyeti mefsuhanın bakıyei müddeti ka-
nuniy esini mi ikmal edeceği hakkında kanun
da bir kayıt ve sarahat bulunmadığından ba
hisle keyfiyetin Meclisi Âlice tefsirine lüzum 
görüldüğüne dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
setinden vâridolan 20 Eylül 1339 tarih ve 
6/2992 numaralı tezkere Heyeti Umumiyenin 
2 Teşrinievvel 1339 tarihli içtimamda encüme
nimize havale buyurulmakla tetkik olundu. 

27 Eylül 1339 tarihli Vilâyat Belediye Ka
nununun Otuzsekizinci maddesinde mecalisi be
lediye âzalığma intihabolunanlardan istifa ve
ya vefat eden olursa yerine intihap cetveline 
nazaran en ziyade reyi haiz bulunan kim ise 
onun tâyin edileceği ve bu suretle belediye mec
lisi âzalığma geçecek zatın kimin yerine kaim 
olmuşsa onun bakıyei müddeti intihabiyesini 
ikmal edeceği musarrah olup filhakika kanun 
bir belediye meclisinin vukuu istifası veya 
feshi halinde yeniden teşekkül edecek mecli
sin müddeti intihabiyesi ne olacağım tâyinde 
sâkit ise de dördüncü maddede meclisi beledi
ye âzalığı için yapılacak intihabın dört senelik 
olacağı mezkûr olmasına ve teamül ve icabı 
hale nazaran âtideki şekli tefsirin kabulü mu
vafık görülmüş ve Heyeti Celileye arza karar 
verilmiştir. 

1. Her intihap dört seneye aidokluğundan 
bir beeldiye meclisi âzası tamamen istifa veya 
tebeddül ederek yerine intihap cetveline naza
ran ikinci derecede rey kazanmış olanlardan 
yeni bir Meclis teşekkül edebildiği halde bu 
Meclis evvelki Meclisin müddeti intihabiyesini 
ikmal eder. 

2. Bir intihap fesholunduğu veya bir Mec
lisi belediye âzası kısmen veya tamamen istifa 
veya tebeddül edip yerine ikinci derecede rey 
alanlardan yeni bir Meclis teşkiline imkân gö-
rülemiyerek tekrar intihaba müracaat icabetıti-
ği halde bu suretle yeni intihap neticesi teşek
kül edecek Meclis dört sene için muteber olur. 

Dahiliye Encümeni 
Reisi namına 

Karesi 
Mehmed Vehbi 

Kâtip 
Karesi 

Ali Şuuri 

Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 

Âza 
Çorum 
İsmail 
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Âza Âza 
Ankara Oaırik 
İhsan Süleyman NcMiıi 

imzada bulunamamışlardır. 

R E İ S — Efendim söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri). Söz isitiyen yoktur. Dahiliye En
cümeni mazbatasını neyi âlimize, vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi reyde 
bulunanlar lütfen el kaldıranın. Dahiliye Encü
meni mazbatası kabul olundu. 

6\ — Yedinci Avans Kanununun esnayı mü
zakeresinde Heyeti Umumiyecc kabul edilen 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri
nin, kanun, nizamname veya tefsiri kanunîden 
hangisinin hüküm ve küvetinde ad ve telâkki 
olunacağının işarı hakkında İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi ve Kavanîni Maliye En
cümeni mazbatası 

T. B. M. M. Riyaseti Celdlesdnc 

14 . 12 . 1338 tarih ve Kavauîıı Müdüriye
ti 2306/5921 numaralı tezkere cevabıdır : 

Yedinci Avans Kanununun esmayı müzaıke-
resinde Heyeti Uımumiyecc kabul buyurudan 
Yozgad Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri 
sureti vokal etlere ledettebliğ mahakunin mu-
karreratı taallûk ve aidiyeti itibariyle kavanî-
ne ve yahut işbu kavanîne müstenit nizamna
melere müpteni olmak icabedeceği cihetle, Ha
zine vekillerine her daire nezdinde ayrı ayrı 
takibat ve taharriyatta bulunarak tahsili mat-
lubat zımmında ikame olunacak bilcümle de-
avinin vesaiki sübutiyesini cemi ve ihzar gibi 
müşkülülifa vazayif tahmil eden muta takririn 
Meclisi Âlice kabulünü mutazammın kararın 
tâyini mahiyeti muktazı görüldüğünden kararı 
mezkûrun kanun veya nizamname veyahut tef
siri kanunîden hangisi hüküm ve kuvvetinden 
ad ve telâkki olunarak tatbiki cihetine gidi
leceğinin işarı Adliye Vekâletinin cevabî tez
keresinde bildirilmekle ona göre cevap veril
mek üzere keyfiyetin tavzihini istirham eyle
rim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Kavanîni Maliye Encümeni mazbatası 
16 . 2 . 1339 

Yedinci Avans Kanununun esnayi müzakere
sinde Heyeti Umumiyece kabul buyurulam Bo-
zok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin takriri, 
Avans Kanununa ilâve olunan aleılûmum deva
iri Devletin eşhas zimmetindcıki matlubatmı ta-
kııb ve ledelicap alâkadaran aleyhine mahlke-
mei aidesi nezdinde ikamei dâvaya Maliye Ve
kâletinin mezun olduğunu tazammum eyliyen 
bir maddenin ilgasına mütedair olup tâyini ma
hiyeti keyfiyetine gelince; mezkûr Avans Ka
nununun müzakeresini ihtiva eden zabıt ceri
delerinin tetkikinden maddemin tayyını ihtiva 
eden bir takrir olduğunu Maliye Vekâletinin 
alelûmum devairi Devletin eşhas zimmetindeki 
maıtlu batını takıb ve ledelicap alâkadaran aley
hine maıhkeımoi aidesi nezdinde ikamei dâvaya 
mezun okluğundan Avans Kanununa yeni bin 
maddenin ilâvesine lüzum olmadığı hükmünü 
ihtiva ettiği, binaenaleyh öteden beri müteameıl 
olan usul veçh üzere Maliye Vekâletinin hu
kuk müşavirleri ve hukuk müşavirleri olmryan 
mahallerde en büyük malmemurları vasıtasiy
le hukuku Hazinenin muhafaza ve taikibi cihe
tine gideceği ve takririn yeni vaziyet ihdas et
mediği kanaati Kavanîni Maliye Encümeninin 
25 Teşrinisani 1339 tarihli içtimaında hâsıl ol
makla Heyeti Umumiyenin tasvibine arz olu
nur efendim. 

Kavanîni Maliye 
Encümeni Reisi 

Trabzon 
Abdullah 
Kâtip 

Konya 
Tevfik Fikret 

Âza 
Karesi 

Osman Niyazi 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 
Âza 

Mardin 
Neciıb 
Âza 

Elâziız 
Mustafa 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim geçen devrede Yedinci Avans Kanununu 
müzakere ederken Avans Kanununda bir mad
de teklif edilmişti. Madde şu idi: (Alelûmum 
devairi Devletin eşhaz zimmetindeki matluba-
tını takip ve ledelicap alâkadaran aleyhine ma-
hakimi aidesi nezdinde ikamei dâvaya esas iti
bariyle Maliye Vekâleti mezundur... îlh) bu 
maddenin esbap ve vaz'mı o vaikit Vekil bulu
nan Hasan Fehmi Beyefendiden sordum. De-

366 



t : 89 24 . 1 . 1340 O : 2 

diler ki ; devairi Devletin eşhas zimmetinde pek 
çok matlubatı vardır. Böyle bir madde ile ve
kâlete salâhiyet verilirse vekil o hukuku Hazi
neyi dâvaya salâhiyet almış olur, veyahut ve
kâlet bâzı yerlerde ezcümle İstanbul'da birta
kım hukuk müşavirleri tâyin edecektir. Bu 
madde ile kendisine mezuniyet almış oluyor. 
Onun üzerine bendeniz şu takriri vermiştim. 
Müsaadenizle okuyayım. (Süleyman Sırrı Bey 
takririni tekrar okudu) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Mec
lisi Âli bu takriri kabul etti. Malûmuâliniz hu
kuku Hazineyi mal müdürleri Hazine namına 
her vakit dâvaya salâhiyettardır. Hattâ taşra
larda muhasebeciler, malmüdürleri bu vazife 
ile muvazzaftır. Bu takrir Meclisi Âlice kabul 
edilip de Heyeti Vekileye tebliğ edildikten son
ra Heyeti Vekileye diyor ki, mahakim mubar-
reratmı ve aidiyeti itibariyle kavanîne veyahut 
kavanîne müstenit nizamnamelere iptina ettirir. 
Binaenaleyh kabul edilen bu takrire kanun mu 
diyeceğiz, ne diyeceğiz1? Bendenizce bu; ne bir 
kanundur ve ne de bir nizamnamedir. -Malmü-
dürlerinin hukuku Hazineyi siyaneten müvek
kil bulunduklarını müeyyidolarak kabul edil
miş bir takrirdir. Zaten Kavanîni Maliye En
cümeni de bendenizin bu noktai nazarımı mü-
eyyit kararını vermiş ve mazbatasını Heyeti 
Celileye arz etmiştim. Tabiî Heyeti Muhtere
me buna muttali olmuştur. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) O halde Kavanîni Maliye Encümeni 
mazbatasını reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksi reyde bu
lunanlar lütfen el kaldırsın. Kavanîni Maliye 
Encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

7. — Efradı askeriyenin kırk kuruştan fazla 
maaş senedahna pul ilsak edilip edilmiyeceğinin 
tefsirine dair İcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden 
mevrut (3/88) numaralı tezkere ve Kavanîni 
Maliye Encümeni mazbatası. 
2357/6/917 19 . 3 . 1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Efradı askeriyenin kırk kuruştan fazla ma
aş senedatma pul ilsakı lâzımgelip gelmiyece-
ği bâzı mahallerden istifsar olunduğu ve Resmî 
Damga Kanununun muafiyet faslının kırkikin-
ci maddesinde başçavuşa kadar efradı askeri

yemin maaşları için îta edecekleri bilcümle ev
rakın Damga Resminden muafiyeti müsarrah 
ise de kabzı mutazammm maaş senetlerinin pul
dan istisnası hakkında sarahat olmadığı "ve 
çünkü Resmî Damga Kanununun tarihi neşrin
de efrada verilen mıaaş miktarı kırk kuruşu 
tecavüz etmediği ve mezkûr muafiyet faslının 
52 numaralı fıkrası mucibince her nevi kabzı 
ve ibrayi havi senedatm aslı kırk kuruşu veya 
ondan dûn olan miktarı esasen- Resmî Damga
dan muaf olduğu cihetle bunlara ait makbuz 
senetlerinin muafiyeti hususunun kanunda tek
riri zikrine lüzum görülmemiş olduğu melhuz 
bulunduğu ve ancak son harbde Hükümeti Mil-
liyece efrat maaşatı tezyidedilmiş olmasına na
zaran kırk kuruştan fazla miktarı ihtiva eden 
efradı askeriye maaş senedatmm dahi Resmî 
Damga ve Hazineyi Maliye puluna tâbiiyeti 
lâzımıgelip gelmiyeceğinin tereddüdü mucibol-
duğu ve şu kadar ki, mezkûr kırkikinci mad
dede efradın maaşları hakkında îta edecekleri 
(bilcümle evrak) meyanında addi lâzımgelip 
gelmiyeceğinin tâyini hakkındaki Maliye Vekâ
letinin 18 . 2 . 1339 tarih ve Varidatı Umumiye 
Müdiriyeti 5087/997 numaralı tezkeresi İcra 
Vekilleri Heyetinin 18 . 3 . 1339 tarihli içtima-
ında ledettezekkür berayı tefsir Meclisi Âliye 
arzı takarrür etmekle ifayı iktizasiyle netice
sinin işmarına müsaade buyurulmasım istirham 
eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Hüseyin Rauf 

Kavanîni Maliye Encümeni mazbatası 

16 . 2 .1339 

Efradı askeriyenin kırk kuruştan fazla ma
aş senedatma pul ilsakı lâzımgelip gelmiyece-
ği bâzı mahallerden istifsar olunduğu ve Resmî 
Damga Kanununun muafiyet faslının kırkikin
ci maddesinde (başçavuşa kadar efradı askeri
yenin maaşları için îta edecekleri bilcümle ev
rakın Damga Resminden muafiyeti) müsarrah 
ise de kabzı mutazammm maaş senetlerinin pul
dan istisnası hakkında sarahat olmadığı ve 
çünkü Resmî Damga Kanununun tarihi neşrin
de efrada verilen maaş miktarı kırk kuruşu te
cavüz etmediği ve mezkûr muafiyet faslının 
52 numaralı fıkrası mucibince her nevi kabz ve 
ibrayı havi senedatm aslı kırk kuruşu veya on-
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dan dûn olan miktarı esasen Resmî Damgadan 
muaf olduğu cihetle bunlara ait makbuz senet
lerinin muafiyeti hususunun kanunda tekriri 
zikrine lüzum görülmemiş olduğu melhuz bu
lunduğu ve ancak son harbde Hükümeti Milli-
yece efrat maaşı tezyidedilmlş olmasına naza
ran kırk kuruştan fazla miktarı ihtiva eden 
efradı askeriye maaş senedatmın dahi Damıgıa 
Resmine ve Hazinei Maliye puluna tâbi olup ol-
mıyac ağında terecldüdcdildiğindjen keyfiyetin 
tâyin ve tefsiri İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
nin 19 . 3 . 1339 tarihli tezkeresiyle talebedil-
mekte olduğundan Kavanîni Maliye Encüme
ninin 28 Teşrinisani 1339 tarihli içtimaında 
keyfiyet tetkik ve müzakere olunmuştur. 

Kanunun sarahtine nazaran efradı askeriye
nin başçacuş da dâhil olduğu halde maaşları 
için îta edecekleri senedatın her nevi evrak rme-
yanmda olduğu binaenaleyh Damga Resmin
den muafiyeti muvafık olacağı şeklinde tefsir 
edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur. 

Kavanîni Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Trabzon Kayseri 
Abdullah Ahnıed Hilmi 

Kâtip 
Konya 

Tevfik Fikret 

Âza 
Trabzon 

Sırrı 

Âza 
Elâziz 

Mustafa 

REİS — Efendim mazbata hakkında SÖK is-
tiyen var mı? (Hayır sekleri) O halde Kavanî
ni Maliye Encümeni mazbatasını reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reyi âlinize vazediyorum. Kabul et-
mlyenler lütfen el kaldırsın. Kavanîni Maliye 
Encümeni rnazbatası kabul edilmiştir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Amele 
hukuku hakkında bâzı teklifler var efendim. 
(Ekseriyet yok sesleri) 

REİS — Cumartesi günü saat binbuçulkta 
içtima etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,40 
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