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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat : saat : 1,45 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van, Talât Bey (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS Zabtı sabık hulâsası okunacak. 

Yirmi birinci içtima 
25 Mart 1340 Salı 

Birinci celse 
Birinci Reısvekili tsmet Beyin tahtı riyasetlerin

de biliçtima zabtı sabık hülâsası kıraat ve aynen ka
bul edildi. 

Anadolu Demiryollar İdaresine Hazinei Maliye
den (400 000 )lira ikrazına dair lâyihai kanuniye 
müstacel ruznameye alınarak müzakeresine geçildi. 
Maddeleri aynen kabul edildikten sonra kanunun 
heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye vaz olundu. 
Celsei hafiye aktini muta/:ammın bir takrir mevcut 
olduğundan salon samiinden tahliye edilerek celsei 
hafiyeye geçildi. 

(İkinci celse hafidir) 
Üçüncü celse 

tsmet Beyin riyasetleriyle kuşat olunarak Anado
lu Demiryollarına ikrazat hakkındaki kanunun tayi
ni esami ile reye vazında nisap olmadığı tebliğ ve 
teneffüs etmek üzere celse tatil edildi. 

Dördüncü celse 
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek 

Bahriye bütçesinin müzakeresine başlandı. Heyeti 
umumiyesi hakkında cereyan eden müzakere kâfi 

görüldükten sonra fasıllara geçildi. Mevcut fasıllar 
aynen kabul ve faslı mahsus olarak bütçeye 
(2 000 000) lira ilâve edildi. Müteakiben Hudut ve 
Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti mülhak bütçesinin mü
zakeresine iptidar olundu. 6 ncı fasıl tashihen ve tel
graf ücreti için bir fasıl kuşat ve füsulü saire aynen 
ve buna ait kanun lâyihasının 8 nci maddesi tashi
hen ve diğer maddeleri keza aynen kabu: olundu. 

Badehu Öksüz yurtlan mülhak bütçtsinin müza
keresine geçildi. 5 nci fasıl olarak (5 000) lira telgraf 
ücreti ilâve ve diğer dört fasıl aynen kabul edildi. 
Bu baptaki kanun lâyihasnıın 2, 3, 4 ncü maddeleri 
tashihen ve diğer maddeleri aynen kabul ve her iki 
mülhak bütçe tayini esami ile reye vazolundu. Neticei 
tasnifte nisabı ekseriyet hâsıl olamadığır dan içtima, 
âtide tekrar reye konmak ve Çarşamba günü içtima 
edilmek üzere celseye nihayet verildi. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında bir itiraz 
var mı? 

SABRİ BEY (Saruhan) — Efendim dünkü mü
zakerede İzmir Mebusu Hamdi Beyit birlikte verdi
ğimiz takririn evrakı varideye alınacağı dercedilme-
miştir. 

REİS — Başka itiraz var mı efendim? 
Zaptı sabık hulâsası tadilen kabul olundu. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Memleketlerinde Türk tebaasından kavanin 

ve tedabiri istisnaiyeyi harbiyeyi refetmiş olan dev
letlerin Türkiye'deki tebasına mevzu tedabirin de 
reffini mütedair kanun lâyihası (l 1469) (Hariciye 
Encümenine) 

Mazbatalar 
/. — Elcezire İstiklâl Mahkemesince, biliğfal kız 

kaçırmak maddesinden mahkûm Ahmed Bin Şehya 
ile Seyit zevcesi Behiye haklarındaki (3!37) numa

ralı evrak ve hükmü vakiin feshi lâzım geleceğine 
dair Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak. 
Riyaseti Celileye 

Asker Mehmedoğlu Şeydo'nun zevcesi Behiye'yi 
biliğfal kaçırmak maddesinden dolayı maznun Ah
med Bin Şeyho ile zevcei mezbûre Behiye hakların
da Elcezire İstiklâl Mahkemesince icra kılınan muha
keme neticesinde merkûmanın birer sene müddetle 
hapislerine dair 27 Mart 1339 tarihinde muta kara-
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ra mahkemei mezkûre müddei umumiliğinden 28 
Mart 1339 tarihinde sebkeden itiraz üzerine keyfiyet 
ledelhavale encümenimizce tetkik edildikte itirazna-
mede, tafsilen serdedildiği üzere mumaileyhimanın 
zevci evvel merkum Şeydo'nun tatlikinden sonra iz
divaç eyledikleri, talâkı mübeyyin senet ve tatkikatı 
cariye netaicinde müsteban olmasına göre, ortada 
mahkûmiyetlerini mucip bir sebebi kanunî olmadı
ğından hükmü vakiin feshi lâzım geleceği takarrür 
etmiş olmakla keyfiyet heyeti umumiyeye arz olu
nur. 

Adliye Encümen 
Reisi 

Kastamonu 
Necmettin 

Kâtip 
Bozok 

Aza 
Mersin 
Besim 

Aza 

Mazbata Muharriri 

Kastamonu 
Mahir 

Dersim 
Feridun Fikri 

Aza 
Ankara 
ihsan 
Aza 

Bayazıt 
Şefik 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni Mazbatası
nı reye vazediyorum; mazbatayı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

2. — Kayseri İstiklâl Mahkemesince mahkûm 
Ahmed Usta Oğlu Durmuş hakkında (3/5) numa
ralı evrak ve tayini muameleye mahal olmadığına 
dair Adliye Encümeni mazbatası. 

RElS — Mazbatayı okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Kayseri İstiklâl Mahkemesince, asker bulunan 

Hacı Osman Oğlunun nişanlısı Haticeyi cebren ka
çırarak bikrini izale eylediğinden dolayı mahkûm 
Durmuş, mezburenin nikâhlısı olduğunu ve bu se
bebe mebni fiilin faili olduğunu ifade ve beyan eyle
mesine göre filhakika Hatice ile Durmuş arasında 
gerek vukuu fiilden evvel veya sonra nikâh vukubul-
muş ve bu da alelusul mütehakkık bulunmuş ise hak
kındaki mühkûmiyeti cezaiyeye ait muamelenin tâbi 
olacağı hükmü, Kanun Cezada muayyen bulunmuş 
ve bu cihet ise tarafeyne ait ve mücerret ve şahsî 
bir mahiyeti haiz olan akdi nikâhın mevcudiyet ve
ya ademi mevcudiyetine taallûk ederek cezanın affı 
için ayrıca bir sebep ve zemin teşkil edemiyeceğine 
binaen encümenimizce bir karar ittihazına mahal 

görülememiş ve binaenaleyh evrakının ol suretle 
müstediye tefhimi zımnında Adliye Vekâletine tev
dii münasip görülmüş olmakla Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

25 . 3 . 1340 

\dliye Encümeni 
Reisi namına 

Dersim 
Feridun Fikri 

Kâtip 
Saruhan 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Aza 

Ergani 
İhsan 
Aza 

Antalya 
Ahmed Saki 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 

Ankara 
İhsan 

Aza 
Konya 

Eyüp Sabri 
Aza 

Bayazıt 
Şefik 
Aza 

Çorum 
Mehmed Münir 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni mazbatasını 
reyi âlilerine vazediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

3. — Suiistimal ve ihtilastan Elcezire İstiklâl 
Mahkemesince gıyaben mahkûm olup itiraz eden 
Binbaşı Lûtfi Efendi ve rüfekasının (4/15) numaralı 
evrakı ve hakkı itirazları bulunduğuna dair Adliye 
Encümeni mazbatası. 

Riyaseti Celileye 
Erzak ve mahrukatı askeriyeyi suiistimal ile ihti-

sasatta bulundukları iddiasiyle maznunu aleyhim 
Alay 14, Tabur, 1, Kumandanı Binbaşı Hüseyin Lüt-
fi ile rüfekası haklarında Elcezire İstiklâl Mahkeme
since cereyan eden muhakeme neticesinde isnat edi
len ihtilas hakkında delâli kâfiye görülememiş ve 
ancak cari muhakemat ile vazifelerinde ihmal ve te-
kasül gösterdikleri indelmuhakeme sabit olmasına 
mebni bunlardan Binbaşı Hüseyin Lûtfi Efendinin 
iki mah hapsine gıyaben ve diğerleri hakkında dere-
catı muhtelifede vicahen ita edilen hükme karşı mah
kûmlardan Binbaşı Hüseyin Lûtfi Efendinin, hükmü 
vakiin hilafı salâhiyet verildiğinden bahisle vuku bu
lan itirazı üzerine Müdafaai Milliye Vekâleti Celile-
sinin, itirazı vakii varit görerek Heyeti Vekileye arz 
ve Heyeti Vekile Riyasetinden de muvafık görülen 
itiraznameye binaen tetkikat icrası zımnında gönde-
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rilen evrak ve teferruatı Heyeti Umumiye kararıyla 
encümenimize tevdi olunmasına mebni evrakı mev-
cude ve teferruatı tetkik ve mütalâa olundu. 

İstiklâl Mahkemeleri hakkındaki 31 Temmuz 
1338 tarihli ve 249 numaralı Kanunun 6 ncı madde
sinde İstiklâl Mahkemeleri kararlarına ancak mah
keme müddeiumumisinin hakkı itirazı olduğu mu-
sarrah bulunmasına mebni itirazı vakiin tetkikine im
kân görülememiş ve şu kadar ki, hükmün gıyaben 
verilmiş olmasına nazaran usulüne tevfikan hükmü 
mezkûre mahkemei aidesine karşı mahkûmun hakkı 
itirazı bulunduğuna müttefikan karar verilmiş ol
makla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

23 . 3 . 1340 
Adliye Encümeni Reisi 

namına 
Dersim 

Feridun Fikri 
Kâtip 

Saı ühan 

Aza 
Ergani 
İhsan 
Aza 

Bayazıt 
Şefik 
Aza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Aza 

Antalya 
Ahmed Saki 

Aza 
Ankart 
İhsan 
Aza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Aza 
Çoı um 

Mehmed Münir 

REİS — Efendim, Adliye Encümeni Mazbatası
nı reye vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

4. — Konya hadisei isyaniyesinden dolayı mah
kûm olup ,af talebinde bulunan Hacı Hasip ve rü-
fekast haklarında (3/2) numaralı evrak ve tayini mu

ameleye mahal olmadığına dair Adliye Encümeni 
mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Konya hadisei isyaniyesinden dolayı mahkûm 

Konyalı Hacı Hasip ve rüfekası tarafından bilita ev
velce zayi olan evraklarının buldurularak tetkiki ile 
temennii affa mütedair olan 12 Şubat 1339 tarihli 
istida ve bu baptaki, Adliye Vekâleti tezkeresi kıra
at edildi. Buna müteferri evrakı hükmiye Mahkeme
yi Temyizce tetkik edilmek üzere buldurularak 
18 . 4 . 1339 tarihinde Adliye Vekâletine tevdi kılın
mış ve işbu dâvanın ahiren Konya Bidayet Ceza Hâ-
kimliğince tekrar rüyet ve hükme raptedildiği, encü
menimiz azasından Konya Mebusu Eyüp Sabri 
Efendi tarafından ifade edilmiş olmasına göre mese
lenin o suretle intaç ve hükme raptedildiği mütahak-
kık ise işbu istida üzerine tâyini muameleye mahal 
ve lüzum olmadığı ve aksi takdirde keyfiyetin be
yan ve işarı zımnında evrakın Adliye Vekâletine tev
dii lüzumu Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namına 

Dersim 
Feridun Fikri 

Kâtip 
Saruhan 

Âza 
Çorum 

Mehmet Münir 
Âza 
Ergani 
İhsan 
Âza 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Âza 

Ankara 
İhsan 
Âza 

Antalya 
Ahmed Saki 

Âza 
Bayezıt 
Şefik 
Âza 

Konya 
Eyüp Sabri 

Azayı Kiram Muamelâtı 

1. — Azayı Kiramdan bazı zevatın mezuniyetlerine 
dair riyaset tezkeresi. 

Heyeti Umumiyeye 

Atide esamisi muharrer Azayı Kirama hizaların
da muharrer müddetlerle mezuniyet itası Divanı Ri
yasetin 24 . 3 . 1340 tarihli 4 ncü içtimaında ten
sip edilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur. 

25 . 3 . 1340 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Reisi 
Ali Fethi 

Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 2 ay (Tabib raporuna 
müsteniden). 

Şeyh Seyfi Efendi (Kütahya) 2 ay (Tabib raporuna 
müsteniden) 

— 24 
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İhsan Hâmit Bey (Ergani) 1,5 ay (Tabib raporu
na müsteniden) 

Murat Bey (Antalya) 1 ay (Tabib raporuna müs
teniden) 

Mehmet Vasfi Bey (Bolu) Temdiden 1,5 ay (Tabib 
raporuna müsteniden) 

Tahsin Bey (M araş) 1 ay 
Ferit Bey (Gaziantep) 2 ay 
Rasim Bey (Elâzığ) 2,5 ay 
Zamir Bey (Adana) 1,5 ay 
Ahmet İffet Bey (Ertuğrul) 1,5 ay 
Rasim Bey (Sivas) 1 ay 
Sabit Bey (Kayseri) 15 gün 
Nebizade Hamdi Bey (Trabzon) 1 ay 
REİS — Efendim isimleri okunan azaya isimleri 

hizasındaki müddetlerle mezuniyet itasını Divan Ri
yaset muvafık ve münasip görmüştür. Heyeti Celilenin 
reyine vazedeceğim. 

Divanı Riyasetin bu kararını muvafık görenler 
lütfen el kaldırsın muvafık görmeyenler lütfen el kal
dırsın... Muvafık görülmüştür. 

Rey İstihsali 
i. — Anadolu Demiryollar İdaresine Hazinei Ma

liyeden (400 000) lira ikrazı hakkındaki kanun lâyi
hasının tâyini esamiyle ikinci defa reye vaz'ı, 

2. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti Umu-
miyesinin 1340 senesi Mülhak Bütçesi Kanun lâyiha
sının tâyini esami ile ikinci defa reye vaz'ı. 

3. — Öksüz yurtları 1340 senesi Mülhak Bütçesi 
Kanun lâyihasının tâyini esami ile ikinci defa reye 
vaz'ı. 

3. — MÜZAKERE 

1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
01296) 

A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi (1) 
REİS — Efendim bugünkü ruznamemizde Müda

faai Milliye Bütçesinin müzakeresi vardır. Buyurun 
Arif Bey. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler Müdafaai 
Milliye bütçesini tetkik ettim. Bu bütçe içerisinde bazı 
noksanlar olduğu gibi, bir takım fazlalıklar da var
dır. Bunları sırasıyle Heyeti Celilenize arz edeceğim. 

Efendiler, birinci defa olarak noksan gördüğüm 
şey, ismini zikretmek istemediğim bâzı taburların lâğ-

(7) Müdafaai MUliye Vekâleti Bütçesi 22 nci 
İçtima Zabtı sonuna merbuttur. 

— 2ö 

REİS — Efendim, bu üç kanun ikinci defa ola
rak tâyini esami ile reye vazolunacaktır. Kürsüye 
üç kutu konulmuş ve üzerlerine işaret edilmiştir. İsim
leri okunan Azayı Kiram bu üç kutuya rey pusu
lalarını atacaklardır. Kanunları kabul edenler beyaz, 
kabul etmeyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 
(Ertuğrul Dairei intihahiyesinden istihsali ârâya baş
landı) henüz reylerini vermeyen rüfeka varsa lütfen 
versinler... İstihsali ârâ hitam buldu. 

Anadolu Demiryollar İdaresine (400 000) lira ik
razına dair kanun lâyihası hakkındaki neticei ârâyı 
arz ediyorum: 

Reye iştirak eden azanın adedi (157) dir. (149) âza 
kanun lâyihasını kabul etmiştir. (7) âza reddetmiştir. 
(1) âza da müstenkif kalmıştır. (1) azanın da reyi, 
istihsali ârânın hitamından sonra verildiği için ihraç 
olunmuştur. Binaenaleyh kanun lâyihası ekseriyetle 
kabul olunmuştur. 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyeti Umumiye-
sinin 1340 senesi Bütçe Kanun lâyihası neticei arasını 
arz ediyorum: 

(156) âza reye iştirak etmiş ve bir azanın da reyi 
badel istihsal verildiği için ihraç edilmiştir. Kanun lâ
yihası (156) rey ile müttefikan kabul edilmiştir. 

Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 se
nesi Bütçe Kanun lâyihası hakkındaki neticei ârâyı 
arz ediyorum : 

(156) zat reye iştirak etmiş, bir azanın da reyi 
badelistihsal verildiği için ihraç edilmiştir. Kanun lâ
yihası (156) rey ile müttefikan kabul edilmiştir. 

EDİLEN MEVAD 

vedilmesidir. Halbuki malûmuâliniz seferberlikte sü
rat ve tahşidatta sürat, muvaffakiyetin en mühim üs-
sül - esasıdır. Bu maksatladır ki, devletler hazerde or
dular besler. Azim fedakârlıklar ihtiyar ederler. Bir
çok fazla masraflara katlanırlar. Sebebi seferberlik 
olduğu zaman kuvvetleri süratle arzu ettikleri yerler
de tahşit edebilsinler. Seferberlikte sürat çok mühim 
bir meseledir. Halbuki miktarı oldukça mühim olan 
bir çok taburlar lağvedilmiştir. Sefer vukuunda bu ta
burları tekrar ihya etmek mecburiyeti vardır. Bunla
rı ikmal etmek için çok zaman sarfedilecek. Halbuki 
böyle olursa memleketin müdafaasına nakise gelmiş 
olabilir. Bu noktai nazardan bu ilgaya sureti katiye-
de taraftar olamam. 

Efendiler, ikinci olarak noksan gördüğüm, malû
muâliniz harbi umumi neticesinde askerlikte birçok 
teceddüdat ve tarakkiyat olmuştur. Sanatı harp incet-
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mistir. Ordular bugün daha ziyade fennî, bir şekle gir
mişlerdir. İsimlerini işittiğimiz ve fakat bilfiil görme
diğimizi birçok tarakkiyat ve teceddüdat vardır ki, 
bunları Avrupa'ya giderek Avrupa ordularında bilfiil 
görmek ve öğrenmek ve gelip ordumuzda tatbik et
mek zarurî ve mecburîdir. Gerçi mütehassıs celbedi-
lecek fakat celbedilecek mütehassısın nazarî olarak 
göstereceği bâzı tarakkiyat maksadı temine kâfi de-
fyldL. Behemahal gitmek, Avrupa ordularında en son 
terakkiyatı fennîye ve askeriyeyi yakından görüp bil
fiil öğrenmek lâzımdır. Bu maksatla hiç olmazsa su-
nufu muhtelifeden mürekkep bir iki komisyon Avru
pa ordularına gitmeli ve bu tetkikatı icra etmelidir. 
Bu da bütçede bir noksan olarak görülmektedir. 

Üçüncü olarak gördüğüm noksan; Erkânı Harbi -
yenin seyahat manevralarıdır. Malûmuâliniz Ordu ha
zerde hazırlanmazsa seferde vazifesini hakkıyle ifa 
edemez. Orduyu hazırlamak için bilhassa kumandan 
ve erkânı harbiyeler, harp ihtimali olan mıntıkalarda 
uzun uzun seyahatler yaparak ahvali araziyi tetkik 
ederler ona göre hazırlanırlar. Noksanları varsa ikmal 
ederler. Teceddütperver Hükümeti Cumhuriyemizin, 
muzaffer ordusu için böyle erkânı harbiye seyahatle
ri ve manevralar tertip etmemek büyük bir nakisa teş
kil eder. Binaenaleyh bunu da bütçeye ithal etmek ik
tiza eder. 

Dördüncü olarak gördüğüm noksan efendiler; 
Matbuat ve neşriyat kısmıdır. Evvelce de arz ettiğim 
veçhile daima tarakkiyat ve teceddüdü askeriyeyi ya
kından takibetmek bilhassa Avrupa ordularını Avrupa 
matbuatını daimî bir surette mütalâa ederek oradan 
alınacak yenilikleri daimî neşriyat ile orduya ve zabi-
tana bildirmek lâzımdır. Sanatı harp hergün tahavvül 
ve tebeddüle maruzdur. Bu tahavvülleri bu teceddüt
leri gösterecek yegâne vasıta Erkânı Harbiyei Umumi-
yemizin yapacağı neşriyattır. Bu maksatla da bütçeye 
bir kısım tahsisat ilâvesi iktiza eder. Gerçi 304 ncü 
fasılda kütüp ve resail, cerait, evrakı matbua masa
rifi diye bir para konulmuştur. Fakat zannediyorum 
bu, devairi resmiyenin defterleri ve kuyudatı içindir. 
Arz ettiğim neşriyat lâzım ve zaruridir. Bu maksatla 
bir miktar para konmamış ise koymak iktiza eder. 

Efendiler, 5 nci olarak gördüğüm noksan; şühe
da mezarlıklarıdır. Ölülerine hürmet etmeyen bir mil
let hiçbir zaman şerefli bir mevkide bulunamaz. Av
rupalılar, buna büyük ehemmiyet verirler ve ölüleri 
için büyük fedakârlıklar ihtiyar ederler, büyük mera
sim yaparlar. Hattâ Lozan muahedesinde bunun için 
bir faslı mahsus da koydurmuşlardır. Hiç olmazsa Ça-
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I nakkale'de, İnönü'de, Sakarya'daki şehitlerimiz için 
birer abide rekzetmek ve bu hatıratı evlât ve ahfada 
yadigâr bırakmak pek muvafık bir şey olur kanaatin
deyim. 

Altıncı olarak noksan gördüğüm cihet; Harita Da-
iresidir. Harita Dairesi için verilen tahsisat çok azdır. 
Yirmi bin liradır. Halbuki memleketimizin haritası 
yoktur. Harita olmadıkça hiçbir şey yapılamaz. Ne se
yahat ve ne de harekât yapılır. Binaenaleyh bu nok
sanları ikmal için böyle yirmi bin lira kâfi değildir. 
Bununla bir şey yapılamaz. Bunun için daha büyük 
fedakârlık ittihaz etmek lâzımdır. İşte efendiler, nok
san olarak gördüğüm bunlardan ibarettir ki, bunların 
yekûnu takriben iki üç yüz bin lira eder. Harita Dai
resi için konulacak tahsisatı herhalde Muvazenei Umu
miye koymalıdır. Çünkü bu haritalardan yalnız Er
kânı Harbiye veya Müdafaai Milliye istifade edecek 
değildir. Diğer vekâletler de istifade edeceği için Mu
vazenei Umumiyeye koymak lâzımdır. Bendenizin arz 
ettiğim beş nokta için, yani lâğvedilen taburların ih
yası, Avrupa'ya tetkik heyeti gönderilmesi, Erkânı 
Harbiyeyi Umumiyece manevra ve seyahat icrası, mat
buat ve neşriyat, Şüheda mezarlıkları için takriben 
(300 000) liraya ihtiyaç vardır. Bu noksanları saydı
ğım zaman ihtimal ki Maliye Vekili Bey ve Muvaze
nei Maliye Encümeni biraz müteessir olmuşlardır. Fa
kat bu bütçeyi şimdi beraber tetkik edecek olursak 
arzu ettiğimiz (300 000) liranın fevkinde fazlalıklar 
olduğunu görürüz. Bu parayı çıkarmak kabildir. 291 
nci fasılda maaşatı umumiye Muvazenei Maliye En
cümenince (3 207 000) lira olarak gösterilmiştir. Hü
kümet de (3 406 024) lira talebetmiştir. Ara yerde 
(60 000) lira kadar bir fark vardır ki, bu fark açıkta 

I bulunan dört yüz zabitin nısıf maaşlarıdır. Bu açıkta 
kalan zabıtanımızın kısmı azamı genç zâbitlerimizdir. 
Binaenaleyh bunların böyle bir sene açıkta kalarak 
nısıf maaş almaları katiyen caiz değildir. 

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Öyle değil, ter-
I tibin içinde dahildir. 

ARİF B. (Devamla) — Hayır, değildir. 
YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Dahil edilmiş ve 

erkamla gösterilmiş. 
ARİF B. (Devamla) — Bu üç, dört yüz zabitin kad

roya ithali lâzım gelir. Kadroya ithal etmek için ben
deniz şunu tasavvur ediyorum ve şöyle düşündüm; 
Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri de itiraf bu-
yuruyorlarki bugün mevcut olan erkân, ümera için 
hakikaten gerek hazerde gerek seferde vücutlarından 
pek az istifade edilecek birçokları vardır. Bunları biran 
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evvel tekaüde sevkederlerse onların maaşı ile bu üç J 
yüz, dört yüz zabiti terfih etmek tamamıyle kabil ve I 
mümkündür. İhtimal ki bu erkân ve bu ümeradan I 
tekaüt edeceklerimize kanun müsait olamaz. Veyahut I 
sicilleri müsaittir. Usulen tekaüt edemeyiz fakat efen- I 
diler, herşeyde teceddüt gösteren Hükümetimiz Mü- I 
dafaai milliyesinde de bu teceddüdü göstermekte hiç I 
tereddüt etmemelidir. Mademki, vücudundan bu mem- I 
leket, bu halk istifade edecektir ve mademki bu ordu I 
için bu memleketin üzerine yüklenmiş bir posa halin- I 
dedir. Bendenizce bunları silkip atmaktan başka çare I 
yoktur ve tereddüde de bendenizce lüzum yoktur. Bun- I 
ların birçoklarını çıkarmalı ¥• onların yerlerine ileri- I 
de orduya hizmet edebilecek genç zabitleri ithal etme- I 
lidir. Binaenaleyh bu suretle yapıldığı takdirde lâğve- I 
dilen taburların ihyası mümkün olduğu gibi açıkta ka- I 
lan zabitlerimizin de kadroya ithali mümkündür. Bina- I 
enaleyh bu fasla bendenizce bir şeyin ilâvesine hiç lü- I 
zum yok, I 

Fazla olarak nazarı dikkatimi celbeden bir cihet I 
de 295 nci faslın 1 nci, 2 nci ve 4 ncü maddeleridir. Bu I 
faslın birinci ve ikinci maddeleri ecza ve malzemei tıb- I 
biye, edevatı sıhhiye ve baytariyeden bahistir ve dör- I 
düncü maddesinde de ikmali tahsil için Avrupa'ya gön- I 
derilecek 5 baytar zabitinin masrafı dahildir. Bu 5 I 
baytar zabitini ben bir türlü anlayamadım. Eğer Av- I 
rupa'ya talebe göndermek lazımsa herhalde şuabatı I 
saireden de göndermek iktiza eder bilhassa evvelce I 
de arz ettiğim gibi, teceddüdatı fennîye ve askeriyeyi 
öğrenecek sınıflardan göndermek iktiza eder. Yoksa J 
baytarlardan değil. Mamafih arz ettiğim gibi bu ko- I 
misyondan gönderilecek olursa Avrupaya ayrıca tale- I 
be göndermeye lüzum kalmayacağını zannederim. Bi- I 
anenaleyh yekûnu (110 000) küsur lira olarak kabul I 
edilen bu 295 nci fasıl ki, eczayı tıbbiye, baytariye ve I 
edevatı saireye aittir, bunlardan mühim miktarda ten- I 
kisat yapmak mümkündür. Çünkü efendiler bundan I 
evvel ordumuz bugünkü mevcudunun üç dört mislinin I 
mükemmel surette sıhhiyesini vesairesini tanzim etmiş I 
bulunuyordu. Yüzbin kişilik muntazam bir Yunan or- I 
duşunu da mağlûp ederek birçok şeyler iğtinam etti. I 
Birçok malzeme, edavat vesaire iğtinam etti. I 

Binaenaleyh daha seferberlik bitmeden muzaffer I 
olarak harpten çıkan bir ordunun, böyle kalkıp alâ-t, I 
edevat ve ecza parası istemesini bendeniz biraz müba- I 
lağalı buldum. Bu fasla (50 000) lira kinin için konabi- I 
lir. Fakat diğer (58 000) lirayı tenkis etmek mümkün- 1 
dür. I 

296 nci fasıl, efendiler melbusat ve teçhizat fas- I 
lıdır ki, bunun için (1 588 144) lira konmuştur. Bit- 1 
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tabi bunun için bir şey söylemeyeceğim yalnız temen
ni ederim ki, bundan sonra Mehmetçiklerimiz, elbise
siz ve kundurasız kalmazlar. 

Asıl tenzilât yapabileceğimiz fasıl 397 nci fasıl
dır. Mütalâa buyurulursa teçhizat, levazımı harbiye, 
otomobil, tayyare ve dekovil malzemesi ve araba ta
miri, hayvan ve araba esmanı, bir kere tayyarenin bu
radaki münasebetini anlayamadım. Bu, buradan asıl 
faslı neresi ise oraya geçmelidir. 

Dekovil meselesine gelince; Efendiler Karaağaca 
700 kilometrelik dekovil malzemesi gelmiş veyahut 
gelmek üzeredir. Bu kadar malzemesi olduktan son
ra bir de ayrıca dekovil malzemesi için para talebet-
mek bendenizce zaittir. 

Sonra arabadan bahsedildi. Efendiler, dünkü top
lanmamış olan şurada burada kalmış olan enkazı top-
lasak ordunun araba ihtiyacını temin eder. Bu kadar 
çok araba Yunanlılardan atinam ettik. Hâlâ araba 
parası diye buraya para koymak, bunu anlayamadım. 

Hayvan, hayvana gelince; bilmiyorum ordunun ih-" 
tiyacı var mı? Alabilir. Ancak benim bildiğim fazla 
hayvanlar vardı, fakat bundan bir kaç ay evvel satıl
dı. Eğer o vakit iyi hesap edilmedi de şimdi yeniden 
alınacak ise onu da bilmiyorum. Binaenaleyh efendi
ler bu fasılda hayvan için, belki bir miktar araba ta-
miriyesi için iki yüz bin lira kadar bırakmak ve 
(160 000) lirayı buradan tenzil etmek mümkündür ka
naatindeyim. 

302 nci faslın 3 ncü maddesinde mefruşattan bah
sediliyor. Mefruşat için (20 000) lira konmuştur. Bu, 
zannederim devairi resmiye için olacaktır halbuki 
efendiler istanbul'dan izmir'den elimize geçen mefru
şat zannederim devairi resmiyemizi beleğan mabelağ 
tefriş edebilir. Bunun için buraya (20 000) lira tah
sisat konmasını da zait gördüm. 

307 nci fasılda efendiler, bir fasü mahsus vardır 
faslı mahsusun maddeleri malûm değildir. Bu bapta
ki mülâhazamı da Paşa Hazretleri izahat verdikten 
sonra izah edeceğim. Haber aldığıma göre bu faslı 
mahsus (söyleme sesleri) o halde Paşa Hazretleri mü
talâalarını lütuf buyursunlar ondan sonra mütalâamı 
arz ederim. 

Hülâsa edecek olursak efendiler bendenizin ka
naatimce şühedam mezarlıkları için (100 000) lira, 
sunufu muhtelifeden mürekkep ve mümtehap komis
yonların Avrupaya izamı için (50 000) lira, Erkânı 
Harbiye seyahatleri ile manevraları için de (60 000) 
lira ki, ceman (210 000) liralık bir zammiyat yapıl
ması ve ona mukabil 295 nci fasıldan (58 000) lira, 
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297 nci fasıldan (160 000) lira, 303 ncü fasıldan 
(20 000) lira tenkis ederek o zammiyata mukabil açığı 
kapamak mümkün olacağı kanaatindeyim. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Muhterem arkadaş
lar! istanbul Matbuatında yakın zamanlarda hepimiz 
mütalâa ettik. Fransa Meclisi Mebusanından, keza 
ingiltere Parlâmentolarında Harbiye Bütçelerinin mü
zakerelerini yazıyorlardı. İtalya Harbiye nazırı ve 
Fransanın Encümeni aidinin raportörü Harbiye Büt
çesinden bahsederken adeta fırkalarının adetlerini 
kuvvayi Beriye ve Bahriye ve Havaiyelerinin tezyidi 
lüzumunu anlatılar ve hatta Amele Partisi mevkii ik
tidarda olduğu halde İngiltere Harbiye Nazırı Irak
taki Kuvvetlerinden vesaireden bahsetti. Ve hatta daha 
evvelleri bütün matbuata okundu. Birtakım tahdidi 
teslihat vesaire komisyonları hatta Amerikada böyle 
bir Komisyon teşekkül etmişti. Fakat buna rağmen 
görüyoruz ki, bütün Milletler, Emniyet ve Selâmet
leri için daima Kuvvayi Beriye, Bahriye ve havaiye-
lerini tezyit ediyorlar ve aynı zamanda bizde bir darbi 
mesel vardır. «Hazır ol cenge eğer isterisen sulhu 
selâh» Hakikaten şimdiki vaziyet de budur. Şimdi 
hudutlarımızın vaziyetine bakarsan eskiden daha ziya
de düşmanlarımız vardır. Suriye Hududunda Fran
sızlar var. Aşağıda İngilizler var. Bu tarafta şu, bu, 
filan. Binaenaleyh Kuvvayi Berriyemizi ve diğer kuv
vetlerimizi tesis edecek bir derecede tutmak zarureti 
vardır. Bu sene yani 1340 senesi için müdafaai Mil
liye Bütçesinin yekûnu olan 27 000 000 küsur lira hiç 
katiyyen taazzile müsait değildir ve hatta diyebilirim 
ki, bu para modern bir ordu yapabilmek için kâfidir. 
Fakat biz yeni bir harpten çıktık. Memleketimizde 
tamir edecek ve yapılacak bir çok işlerimiz var. Aynı 
zamanda yalnız müsellah bir Ordu bizi kurtaramaz ve 
dahilde iktisadiyatımızı ticaretimizi vesairemizi de 
yükseltmek mecburiyetindeyiz. Keza, Harbi Umumide 
bir çok tecrübelerle de gördük. Bir Ordumuz olsa 
bile, arkadan onun menzif teşkilâtını ve keza 
onun arkasındaki memleketin aksamı muhteli-
fesiyle hattı muvasaleyi temin edemezsek biz 
bundan yine kâfi derecede istifade edemeyiz. 
Nitekim Kafkasyada efrat arasında açlık yü
zünden bir çok vafiyat verdiğimiz malûmdur. Hal
buki o sıralarda Konya'da, buralarda buğday dolu 
idi. Fakat onu oralara sevkedecek hiçbir şey yoktu 
kezalik Irakta da - ben o zaman orada idim - ta Kon
ya'dan buğday geliyordu. Nusaybin'e kadar trenle 
geliyordu oradan dekovil ile Musul'a Musul'dan da 
Kelekle cepheye gelinceye kadar birçok efrat, aç
lıktan, iskorpitten vesaireden telef oluyordu. Binaena

leyh bu acı tecrübeleri de düşünerek ve yine yanı 
veçhile ordumuzun da menafiine hizmet edeceği için 
Meclisi Âli şimendüfer siyasetine ehemmiyet ver
miştir ve şimendüfer bütçesini (17 000 000) lira ola
rak kabul etmiştir. Bu paralar da Müdafaai Milli-
yenin bir nevi muavin bütçesi demektir. Bu vaziyete 
nazaran bu sene bendeniz bunu kâfi görüyorum. Fa
kat şunu da arz edeyim ki, her halde modern bir ordu 
için bu para da kâfi değildir. Onun için fasılları ve 
heyeti umumiyesini Heyeti Gelilenin aynen kabul ede
ceğine itminanı tamim vardır. 

Bu vesile ile Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
lerinden bir şey rica edeceğim. Benden evvel Arif Bey 
biraderimiz taburlar meselesinden bahis buyurdular 
ve hakikaten teşkilâtı hazırada sırf bütçe mülâhaza-
siyle, alayların birer taburları lâğvedilmiş, ikişer ta-
burlu bırakılmıştır. Bu, bir zaaftır, ben de arzu ede
rim ki, alaylar tam teşekkül etsin. Eğer Muvazenei 
Maliye Encümeni ve keza Maliye Vekili Beyefendi 
muvafakat ederlerse bunu ben de arzu ederim buna 
muvafakat buyurmazlarsa bendeniz Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretlerinden ve Erkânı Harbiyei 
Umumiyeden şunu rica ederim ve hatırlatırım; Biz 
nasılsa öteden beri muvazzaf teşkilâta ehemmiyet ve
riyoruz. Meselâ bir kolordu, bir fırka olmak icabe-
derken iki fırka besliyoruz. Karargâhlar besliyoruz. 
Kolordu karargâhlarını lâğvederler, kadro halinde bes
lerler, Muvazenei Maliye Encümeni ve Maliye Ve
kili Bey muvafakat etmezlerse bunu da yapabilirler. 

Paşa Hazretlerinden de bazı sualler soracağım ve 
bazı temenniyatta bulunacağım, Heyeti Celileniz tak
riben 3 - 4 ay evvel müddeti askeriyeye ait kanunu ka
bul ederken efradı okutmak hususuna ait de bir mad
de kabul etmiştir. Acaba şimdiye kadar efradın oku
tulması için ne gibi bir şey yapılmıştır, ve bunun ka
biliyeti tatbikiyesi nasıl bulunmuştur? 

Sonra Çorum Mebusu Muhteremi İsmail Kemal 
Beyefendinin teklifi Kanunisi üzerine askerlere zi
raat usulü öğretmek için de bir kanun yapıldı. Zan
nederim o kanun çıkalı iki ay kadar oldu. Gerçi zi
raat mevsimi gelmedi, fakat bahar yaklaşıyor. Bu
nun için ve kabiliyeti tatbikiyesi hakkında ne düşü
nüyorlar ve şimdiye kadar bir hazırlık yapılmış mıdır? 
Bunu anlamak istiyorum. 

Efendim, burada esliha ve cephane tamiratı ve 
keza mübayaatı ve saire hakkında bazı fasıllar görü
yoruz. Bu vesile ile Müdafaai Milliye Vekili Paşa Haz
retlerinden sormak isterim; son taarruzun neticesinde 
birçok iğtinamat aldık. Hayvan, top, tüfek, mühim-
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mat, eğer takımı .otomobil, araba vesaire gibi. Bu iğ-
tinamatm içinde her şey var. Acaba ordu, bu iğtina-
mattan ne derece istifade etti, bunların miktar ve cin
si nedir? Meselâ burada; eğer takımı, semer, hayvan 
alınacağından bahsediliyor. Bendeniz hatırlıyorum ki 
birçok ingiliz kadanaları, birçok hayvanat iğtinam 
edildi ve iğtinamatın cinsi ve miktarı nedir? Silâh ve 
cephanesi, top ve cephanesi, hayvan, otomobil vesaire-
si bunlar hakkında belli başlı rakamları lütfetsinler. 

Efendim 1340 Bütçesinin kadrolarını tetkik eder
ken Maliye Vekili Beyefendiyle görüştüm. Malûmu 
âliniz harbi umumide bir çok menzil teşkilâtımız var
dı, bunlar lâğvedildi. Halbuki harbin devamı müdde-
tince bunların birçok sarfiyatı vardır, tabii birçok 
evrakı sarfiyeleri yerlerindedir. Vekil Paşa Hazretle
rinden rica ediyorum, acaba bu komisyonların elindeki 
evrakı sarfiyenin yekûnu nedir, yani kaç milyonluk 
evrakı sarfiye vardır, yekûnu nedir? Şimdiye kadar 
kaç liralık yahut ne kadar kıymette evrakı sarfiye 
intaç edildi ve bundan hazine ne kadar istifa etti ve 
sonra bu tetkikat, tahkikat ne zaman bitecektir? 

Sonra Efendiler, garip bir mesele arz edeyim, Na-
fia Encümeninde bulunuyordum, Ankara - Sivas şi
mendifer hattının Hükümet tarafından inşası için bir 
teklifi kanuni gelmişti. Onun müzakeresi sırasında 
Nafia Vekili Muhtar Beyefendiye, bu hatta Ankara' 
dan Yahşihana kadar bir dekovil hattı var, vaktiyle 
yapılmış, bunun kilometresi kaça mal oldu? Bunu 
bize bilidriniz ki, Ankaar - Sivas hattını müzakere 
ederken kilometresi kaça çıkacağı hakkında bir fikir 
elde edelim, dedim. Muhtar Beyefendi, bunu vaktiy
le ciheti askeriye yaptı, Levazımatı Umumiye Reisi 
İsmail Paşa zamanında idi, bunun evrakı sarfiyesi biz
de değildir, buyurdular. Fakat, tekrar işittim ki, Na
fia Vekâletine devredilmiş, devir de edilse, ne olursa 
olsun millet bu parayı vermiştir ve maatteessüf bu gü
ne kadar kaça mal olmuştur, kilometresine ne sarf 
edilmiştir. Bunu bilmiyoruz. Bunun gibi birçok evrakı 
sarfiye vardır. Bunları biran evel intaç etmelerini çok 
rica ederim. 

Aynı zamanda bu vesile ile şunu da istirham ede
rim ki, biz intihap esnasında mebus olmak için bir
takım umdeler neşrettik. O umdelerin 8 ncisinde me
murinin iktarmdan ve sairesinden, aynı zamanda müs
takim olmasından ,âfif olmasından ve bütün muame
lâtı hükümette adilden vesaireden bahsettik, vaadettik. 
Binaenaleyh biz Cumhuriyet tesis ettik, Cumhuriyette 
hâkim olacak şey fazileti ahlâkiye ve siyasiyedir. Onun 
için istikbaldeki neslimize bilhassa mazinin seyiatım 

devretmemeliyiz. Mazide fena misaller varsa onu ah
fada iyi göstermeliki hiç olmazsa gelecek nesil iyi 
yetişsin, eski hamam, eski tas kalmasın. Eski pürüz
lerin gayet iyi temizlenmesini çok rica ederim ve arzu 
ederim. 

Efendim 293 ncü fasılda Rusya'daki esirlerimizin 
celbi masarifi 1339 senesinde (16 000) lira gösterilmiş, 
1340 senesinde ne Muvazenei Maliye Encümenine 
de Hükümet hiçbir masraf kabul etmemiş, gösterme
miştir, ihtimal. Derhatır buyurulur, takriben beş on 
gün evvel okudum, vatan mı, hangisi »birisi yazıyor
du. Japonya'da üç zabitimizin gazetede fotoğrafı ve 
isimleri vardı. O zabitanın ifadelerine atfen Viladi-
vustok'da bazı zabitanımızın bulunduğundan bahsedi
liyordu ve kezalik takriben 4, 5 ay evvel bilmünasebe 
Hariciye Vekili Paşa Hazretlerine bir takrir vererek 
istirham etmiş ve bu esirler hakkında istizahta bu
lunmuştum. Tahriren sualime cevap verdiler ve Rus
ya'ya, Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Vekâletinden, 
bir memur gönderildiğini ve Rusya'da bulunan esir
lerimiz dağılmış vaziyette olduğu için bunların celbine 
teşebbüs edildiğini söylemişlerdi. Fakat kadroların 
tetkikinde Müdafaai Milliye Vekâleti Dairesinde bir 
üsera gördüğüm için Paşa Hazretlerinden rica ediyo
rum ve bilhassa yakında üç zabitin fotoğrafını gör
dükten sonra böyle hiçbir masraf kabul etmemek 
hatırıma gelmedi. Acaba hiç zabitan yok mudur ki, 
masraf kabul edilmiyor ve sonra esir zabitan varsa 
bunların celbi için ne teşebbüs yapılıyor? Bu bapta 
tenevvürümü rica ederim. 

Efendim 3, 4 gün evvel Maliye Vekâleti Bütçesini 
tetkik ettik. 

Maliye Bütçesinde imalâtı harbiye malzemei ipti
daiye masrafı olarak bir milyon lira gösterilmişti ve 
Heyeti Celileniz bu bir milyon lirayı kabul buyurdu. 
Bütçede 208 nci fasılda esliha ve mühimmat ve imal 
ve tamiri masrafı olarak da (2 275 207) lira vardır. 
Acaba Maliye Vekâleti Bütçesinde kabul ettiğimiz 
bir milyon lira, bu paranın içinde midir, yoksa zami-
r.ıeten mi veriliyor? 

MALÎYE VEKlLt MUSTAFA ABDÜLHALlK 
BEY (Kângırı) — Ayrıdır, efendim. 

HALlT BEY (Devamla) — Sonra bu malzemei 
iptidaiye denilen şey nedir? Yani kabul edilecek mal
zemei iptidaiye, melbusat için de olabilir. Melbusatın 
mevaddı iptidaiyesi mi, yoksa cephane imaline ait 
mevaddı iptidaiye midir, nedir ve bu para nerede sarfe-
dilecektir? Nerede mubayaa edilecektir? Bu yirmi 
bin lira nasıl sarf edilecektir? Çünkü binnetice imalâtı 
harbiyeye verilecektir. 
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MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Sermaye olarak verilecektir. 

HALİD BEY (Devamla) — Fakat neticede me-
vadı iptidaiye alacaktır. Çünkü sermaye olarak veri
liyor, aynı şeydir. Efendim keza 396 ncı fasılda mel-
busat, teçhizat vesaire gösteriliyor. Bunun için de 
(548 000) lira vazedilmiştir, tabiî bu matbu faslın 
maddeleri yoktur. Bu fasılda birçok mevad yazılmış
tır. Fakat numara tahtında ne kadar masraf vardır. 
gösterilmemiştir. Yekûn olarak birbuçuk milyon lira 
bir para gösterilmiştir. Buna nazaran bunun ne ka
darı melbusata ait, bilmiyorum? Yalnız bilvesile şunu 
arz ediyorum, imalâtı harbiye emrinde Hereke'de çu
ha yapan fabrikalar var. Hatta o fabrika siviller için 
de çuha imal ediyor ve burada bile satılıyor. Sonra 
tabiî asker için elbise yapabiliyor. İstanbul'da keza-
lik imalâthanelerimiz vardır. Acaba bu para bu fab
rikalara mevaddı iptidaiye almak için mi sarfedecek-
lerdiı, yoksa melbusata ait kısmına mı sarf edilecek
tir, yoksa bu parayla hariçten mi elbise alınacaktır? 
Bunu anlamak istiyorum. Yani bu para dahilde mi 
sarfedilecektir yoksa, hariçte mi sarfedilecektir? 

Sonra bu vesile ile şunu da arz edeyim; İmalâtı 
Harbiyenin emrinde esliha, mühimmat fabrikaları ve 
sonra aynı zamanda birtakım Hereke vesair gibi fab
rikalar var ve bunların birer satış bubesi var - bende
nizin hüsnüniyetime atıf buyursunlar. Bilhassa bunu 
çok rica ederim - Maliye Vekili Beye de bu satış ma
ğazasının varidatı nedir? Dedim (Kendileri kaydedi
yorlar bilmiyorum) dediler. Sonra sual ettim. Ticaret 
Vekâleti vesaire teessüs ettikten sonra ciheti askeriye
nin elinde böyle ticari bir müessesenin bulunmasını 
asker olmakla beraber pek aklıma yatıramıyorum. 
Onun için lütfen bu baptaki fikirlerini söylemelerini 
Müdaafi Milliye Vekili Paşa Hazretlerinden rica edi
yorum. 

Efendim; Bütçenin heyeti umumiyesinde nazarı 
dikkati celbetmiştim ve demiştim ki, kışın burada, he
pimiz de görüyoruz. Kânunusanide, Şubatta bakaya
mı, tebdilhavamı nedir bazan onbeş, bazan yirmi, 
bazan otuz efrat geçiyor, çıplak bir vaziyetteler. O za
man demiştim ki, ahvali fevkalâde müstesna olmak 
şartiyle, kışın velev bakaya olsun, velev tebdilhava 
olsun şevkinde bir mecburiyeti katiye yoktur, nefer 
köyünde otursun, çünkü hiç olmazsa bir çul yorganı 
vardır. Memlekette nüfus meselesinden dolayı olan 
ihtiyacımız bellidir ve takibettiğimiz siyaset bellidir. 
Vekil Paşa Hazretlerinden rica ederim, bunu ıslâh 
buyursunlar. I 

Müdafaai Milliye Encümeninden de bir ricam 
vardır. Zabitanın terfih kanunu zannederim encümene 
gelmişti tekrar iadesini işittim. Bu kanun çıkmamıştır. 

Arkadaşlar bugün cumhuriyetimizin istinatgahı, 
memleketimizin selâmetini temin vazifesi, istikbalde 
de yine ordumuza mevdudur ve ordunun temelini teş
kil eden, ordunun zaptı raptını temin edecek olan za
bitanın, heyeti zabitanın, vazifede şevk ve hevesle 
devamı ise adil ve hakkaniyet dairesinde terfilerinin, 
tayinlerinin teminine matuftur. Heyeti Celileniz bu 
ehemmiyeti takdir buyurarak zabitanın maaşatını şim
dilik lüzumu kadar tezyit buyurdular. Binaenaleyh 
Heyeti Celilenin bu arzularını tetkik buyurarak zabi
tanın bu terfi muamelâtını şimdiye kadar olduğu gibi 
- Bunu maleşef böyle söyleyeceğim - biraz kanunsuz 
böyle idarî bir tarzda yapılmaya terk etmeyerek her 
halde kanunu biran evvel çıkarması çok lâzımdır. 
Hatta bu ehemmiyeti Paşa Hazretleri takdir buyur
muş olacaklar ki, istical buyurdular ve kanunu gön
derdiler. Encümenden de çok rica ederim, biran ev
vel çıkarsın ve heyeti celilenizin de bunu ehemmiyet
le çıkarmak arzusunu göstereceklerine eminim. Yine 
Paşa Hazretleri Derhâtır buyururlar ki, zabitanın bil
hassa vazifelerine fevkalâde merbudiyetleri bu terfi 
hususunda haklarında gösterilecek adaletin tecellisine 
menuttur. Hatta bunun içindir ki, Alman Generali 
(Lüdendorf) un yazdığı bir kitapta, hatıratında, 
diyor ki; zabitanın nişan meselesini bizzat kendim 
takibediyorum. Yani filan zabite bir madalya verile
cek filana filan verilecek, bu gibi şeyler ordunuzun 
ahvali ruhiyesi üzerine fevkalâde tesir yapar. Ordu
nun kuvveti maddî ve manevîdir. Manevî kuvvetler 
de böyle adalet ve hakşinaslık tecelliyatından kuvvet 
alır. Onun için bu kanuna bendeniz fazla ehemmiyet 
veriyorum ve heyeti celilenin de bunu takdir buyura
cağına eminim. 

Efendim, bir de burada kamyon tamirleriyle oto
mobil tamirlerinden bahsediliyor. Bendeniz kadroları 
tetkik ederken görmüştüm. Tabiî birçok otomobil 
kolları var ve Harbi Umumide Almanlar Irak ve 
Suriye'ye birçok otomobil kolları göndermişlerdi. Fa
kat miktarı muayyenini bilmiyorum. Keza bu İstiklâl 
Muharebatı esnasında otomobil aldık. Şoför yetiştir
meye çalıştık ve yetiştirdik ve el'an Konya'da bir şoför 
mektebi var. Yine bütçe mülâhazasiyle bu otomobil
lerin bir kısmının kadro haricinde olduğunu görüyo
ruz. Muntazam hangarlarımız da yoktur, gayri mun
tazam hangarlarda, yağmurlar altında çürümeye mah
kûm bir vaziyette kalacağını tahmin ediyorum. Bi-

— 30 — 



İ : 22 26 . 3 . 1340 O : 3 

naenaleyh seferberlik ilân edildiği zaman elimizde ve
saiti nakliye kanunu var, o zaman da millet bu 
defa yaptığı gibi her fedakârlığı yapar, otomobilini de 
verir arabasını da verir, hayvanını da verir. Binaena
leyh vakti hazar da olan araba kollarının vesairenin 
hazırlanması lâzımdır. Anlamak istiyorum, bilhassa 
böyle uzun boylu tamirat için, muhafaza için bir mas
raf edeceğimize, keza hangarlarımız olmadığı için bun-

REİS — Celse alenîdir. Müdafaai Milliye Bütçesi
nin heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan 
edecektir. Buyurun Mustafa Bey. 

MUSTAFA BEY (izmit) — Efendim memleketin 
müdafaasına tahsis edilen yirmi yedi milyon küsur li
rayı Heyeti Celilenin çok görmeyeceği kanaatindeyim. 
Memleketin müdafaası için birçoklarını feda ettiğimiz 
gibi daha çoğunu da feda edeceğimize şüphem yok
tur. Ancak bendeniz, günün müşkülâtını unutmadan, 
yarın da aynı müşkülâta tesadüf edeceğimizden orada 
aym müşkülâtı halletmek için çalışmalı ve bir çok 
vakayii tarihiyeye şahit olduğumuz için günün müş
külâtını tespit etmeli ve o müşkülâtı elimizde bulunan 
paramızla tamamen men etmeye çalışmalı ve âtide 
hiç bir müşkülâta maruz kalmamalı kanaatindeyim. 

Efendiler, her devlet vesaiti tedafiliyesini ihzar 
ediyor, memleketin emniyet ve selâmetine ait olan bil
cümle hususat için hazırlanıyor. Bittabi bu hazırlık, 
parayla değil, o parayı sarfedecek olan eşhasın, em
niyetle, malumatla, katiyetle, tecrübeyle yürümesiy
le kabil olabilir. Yüksek tecrübe ve malumatlarından 
emin olduğumuz arkadaşlarımız Müdafaai Milliye 
devairince geceli gündüzlü mesai ile meşgul olu
yorlar. Fakat bu mesaileri, ancak mesaili ruzumerre-
yi intaç içindir. Teşkilâtı hazırayı idare eden Müdaai 
Milliye Vekili, onun Müsteşarı vesairesi, bütün devair 

lan şurada burada çüreteceğimize, Ziraat ve Ticaret 
Vekâletine devrederek sahillerde, iskelelerde işleterek 

* 
istifadeye amade bulundurmak mümkün değil mi? Bu 
bapta beyanatta bulunmanızı rica ediyorum. 

REİS — On beş imza ile celsei hafiye aktr için 
bir takrir varit oldu. Efendim, evvelemirde samiinin 
locaları tahliye etmelerini rica ederim. 

mum ı ı 

müdiranı, ordunun sefer için lâzım gelen bilcümle is-
tihzaratı ile çalışacağı bu saatlerini, bittabi muame
lât ile geçiriyorlar. Bendeniz hiç zannetmiyorum ki, 
bir saatini bu işler için sarf edebilecek vakit bulabilsin
ler. Onun için muharebatı sabıkada gördüğümüz tec
rübelere ve birçok tarakkiyata nazaran ordumuzun 
bunlarla teçhiz edilmesi fevkalâde elzemdir. Müda
faai Milliyeye merbut olan Harbiye dairesinin yegâne 
vazifesi; tarakkiyatı askeriyeden ordumuzu istifade 
ettirebilmek için icabeden projeleri ihzar etmek ve o 
projelerin tatbikına geçmekten ibarettir, vazifesi bu
dur. Onun için bu daire müdiranının; bu gibi malu
mat ve tecrübe ile teçhiz edilmiş zevattan terekküp 
etmesi lâzım gelir. Aksi halde bu devair müdiranı 
ufak bir malumat ashabından, mazharı teveccüh ol
muş zevattan teşekkül edecek olursa, eminim ki Mü
dafaai Milliye Vekâleti, kesesinden verilmiş olan bu 
parayı, memleketin müdafaası için mahalline sarf et
mek imkânsızlığını görecek. 

ikincisi; bu müdiran; muamelâtı umumiyeden 
dolayı boş vakit bulamadıklarından her halde arzu et-
miyerek kendilerini birçok kusurlara sevk edecekler
dir. 

Arkadaşlar, bu noktai nazardan Şurayı Askeriyeye 
şiddetle ihtiyaç vardır. Şurayı Askerî tecrübeli olan 
erkân ve ümerayı askeriyeden teşekkül edecek ve 

(İKİNCİ CELSE HAFİDİR) 
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REÎS : Fethi Bey 

KÂTİPLER: Hakkı Bey (Van), Kâzını Vehbi Bey (Ergani) 
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bunlar hiçbir işle meşgul ohnıyarak sırf müdafaai va
tan ve memleket için de kendi iktidarı malî ve sınaimi
ze nazaran ordumuzun istikbali için ne gibi malzeme 
ile teçhiz edilmesi lâzım geleceği hususunda karar ve
receklerdir. Bu kararları, icra sahasına götürerek bu 
suretle memleketin emniyetini temin mümkün olacak
tır. Aksi takdirde bu paranın hüsnü surette sarfedile-
ceğinde ve bunlarla memleketin müdafaasına lâzım 
gelen bilcümle hususatın faideli bir surette yapılabi
leceğinden bendeniz şüphe etmekteyim. Şurayı Aske
rî, denildiği gibi bir teşkilât değildir. Onun için bir 
para vermeye lüzum yoktur. Ordunun nizamnamei 
mahsus ile mevcut olan erkân ve ümerasından teşek
kül eden ve senenin bir kaç ayında sırf bu işler için, 
bu maksatlarla içtima eden bir heyetten ibarettir. 
Yoksa «Bunlar için ayrıca bir tahsisat kabul edin ve 
bu teşkilâtı daimi surette muhafaza edin» diye rica et
miyoruz. 

Bütçenin heyeti umumiyesinde arz ettiğim gibi bir 
malzemenin alınması değil, onun hüsnü muhafazası 
lâzımdır. İmalâtı Har biyeye ve dolayısiyle Müdafaai 
Milliyeye merbut olan cephane depolarımızın acilen 
tesiratı havaiyeden muhafaza edecek emakin alınma
sını ve bunların ziyâ'dan kurtarılmasını şiddetle ken
dilerinden rica ediyorum. 

Bundan başka efendiler, geçende kabul ettiğiniz 
kanun mucibince efrat, talim ve terbiyesini 1,5 sene
de ikmal edecek. Malumu âliniz bir neferin talim ve 
terbiyesini 1,5 senede yapabilmesi ve kışlalara, kıtala
ra istenildiği anda gelmesi için tedabir ittihazı lâzım 
gelir. 

Tecrübe göstermiştir ki, vesaiti nakliyemizin nok
sanı ve bazı kusurlarımız dolayısiyle efradın bir kıs
mı bir ay evvel, bir kısmı üç ay sonra gelmiştir bu 
suretle bir buçuk sene içerisinde belki 6 ayını sevki-
yatla geçirmiş olan efrat vardır. Binaenaleyh mah
dut olan bu zamanın tamamen terbiyeyi askeriyeye 
hasrı için efradın bir anda kıtalarında içtimaını temin 
edebilecek tedabire tevessül edilmesi lâzımdır. Bunun 
için Müdafaai Milliye Vekâletinin şimdiden tedbir it
tihaz etmesi lâzım geleceği kanaatindeyim. Toplanı
lan bu efrat için talim ve terbiyeleri ile beraber ihti-
yacatı zatiyelerinin teminine hadim istirahathaneler 
yapılmak lâzımdır. Bu hususa maatteessüf hiç ehem
miyet verilmediğini görüyorum. 

İstasyonla Meclis arasında bulunan kıtaatın, maat
teessüf bütün memleketin lâğımının aktığı, karıştığı 
su ile çamaşırlarını yıkadığını ve bunun aylardanberi 
devam ettiğini görüyoruz. Bir kıtayı askeriyeye mem

leketin mülevvesatiyle pislenmiş bir su içerisinde ça
maşırlarını yıkatmak o halde bu askerin terbiyei içti
maiye ve terbiyei askeriye almasına ehemmiyet ve
rilmediğini ihsas ediyor. Müdafaai Milliye Vekâleti 
herhalde askerimizin içtimagâhlannda çinkodan, tah
tadan tekne yaptırarak çamaşırlarını bunlar içinde 
yıkatmalı ve çamaşırların temiz su ile yıkanmasında 
hasıl olacak faideleri kendilerine anlatmalı ve çama
şırlarını sokalarda, şehrin mülevvesatı içerisinde 
yıkamaktan men etmelidir. Maalesef bunu her gün 
görmekteyiz. 

Efendiler, bir de kadro mülâhazasiyle, şu, bu mü
lâhazalarla ordudan birçok zabitanımız çıkarılmakta
dır. Pek iyi takdir buyurursunuz ki, bir meslek ola
rak ve Devlete hizmet maksadiyle bir işe girişmiş 
olan bir adam, herhalde mesaii namuskâranesinden 
sonra bir mükâfat bekler. Eğer biz bunu yapamaz
sak bizden sonra geleceklerin sakadatından şüphe et
meliyiz. Binaenaleyh takaüt ve suvei saire ile ordu
dan çıkarılan bu zabitan, Müdafaai Milliye Vekili
nin bu kadar meşağili arasında yaptığı bir iştir. Yoksa 
Encümenin ve arz ettiğim gibi bir Şurayı Askerinin 
neticei tetkikatına müstenit değildir. Gerek alenen ge
rek iktidaren ve ahlaken yekdiğerine müsavi olan iki 
zabitten birisinin fazlalığından dolayı çıkması lâzım 
gelir, Müdafaai Milliye Vekili biraz tereddüt ve şüp
he eder. O halde hangisini çıkarsın? Tabiî hissiyata 
tabi olması lâzım gelir. Hissiyata mağlup olmak mem
leket için bir felâket olabilir. İşte memleketin müda
faasına hasrı vücut eden bu heyeti zabitanımızın, her
halde istikbalde uğrayacağı bu tehlikeden dolayı, bunu 
meslek ittihaz etmemelerini mucip olur. 

İkincisi efendiler, hadisat, hergün bize müdafaai 
memleket İçin daha ziyade intibah üzerinde bulun
mamızı emrediyor. Ordudan çıkarılmış olan bu heyeti 
zabitan birinci sınıf ihtiyat zabiti olarak geride bıra
kılıyor. Evet, seferberlik olduğunu müteakip bunlara 
emredilip ordu dahiline alınıyor. Tecrübesini yaptık, 
katiyen bunlardan sadakat beklememelidir. Çünkü 
daimî mesleki dahilinde bulunduğu ve vazifesine de
vam ettiği müddetçe tamamen vazifesini ifa etmiştir. 
Fakat ihmal edilip geriye atıldıktan sonra ikinci defa 
alınan bu zabitandan da ihmal bekleyiniz. Efendiler, 
irfan müesseselerimiz, tamarniyle mükemmel olarak 
yoktur. Balkan Harbi, Harbi Umumî, Cidali Millî 
gibi azîm üç muharebe görmüş, fevkalâde tecrübeler 
görmüş bütün malûmatını, ilmini bu tecrübe sayesin
de tevsi etmiş bir zabitin çıkarılması ve onun yerine 
acemi bir zabitin alınmasından vatan ve memleket 
çok büyük zarar görür. 



İ : 22 26 . 3 . 1340 O : 3 

İkincisi efendiler, malumu âliniz ordunun vesaiti I 
nakliyesi en mühim bir meseledir. Bunu, şu, bu gibi 
hizmetlerde kullanmak, heder etmek demektir. Mem
leket için çok fena bir zarardır. Gerek binek ve ge
rek yük otomobilleri, esliha gibi kiymettar eşyamız-
dandır. Bunlar muharebe zamanma kadar garajlarda 
kemali itina ile temizlenip muhafaza edilmek lâzım
dır. Fakat buna rağmen hasis veya adi şeylerin, me
selâ odunların nakli için kullanılmaktadır. Her eski
yen alât atılıp yenisi garajdan alınmaktadır. Ordumuz 
seferberliğe geçtiği zaman vesaiti nakliyeden mahrum 
kalacak, malzemesi yine kağnı arabasiyle gönderile
cektir. Son muharebemizde ve taarruzumuzda fevka
lâde hizmet eden ve bu kadar para ile elde edilen bu 
makine kuvvetlerinin temizlenerek, tamir edilerek 
istikbalde, vatan müdafaası için garajlarda saklanma
sı lâzımdır. Halbuki her kıtanın kendisine mahsus 
vesaiti nakliyesi mevcuttur. O vesaiti nakliye bu gibi 
hizmetleri görebilir. Binaenaleyh binek otomobilleri- I 
ne de hiçbir kıta için lüzum yoktur, binek otomobili I 
sefer için verilmiştir. Kumandan serian bir cepheden 
diğer cepheye gitsin ve acilen vatanın müdafaasına I 
taalluk eden kararları versin ve binaenaleyh vatan kur- I 
tulsün, felâkete maruz kalmasın, diye verilmiştir. I 

Bunların hazar için hiç lüzumu yoktur. Bu hiç- I 
bir Avrupa ordusunda yoktur, onların hepsi garaj I 
içerisine çekiliyor, sefere kadar kıymeti katiyyen I 
muhafaza ediliyor. Biz, bunları her gün şu veya bu I 
hizmetlerde kullanıp eskiyen makineleri atıp ye- I 
nişini almakla meşgulüz. Binaenaleyh fabrikamız I 
yok ki aksamı mühimmesinden birisini yapalım, I 
yerine koyalım. Paramız yok ki ihtiyat olarak da- I 
ha çok miktarda alıp ihtiyat olarak sakhyalım. O 
halde bu vesaiti nakliyei mühimmiyeyi hüsnü mu- I 
hafaza etmek ordunun selâmeti, vatanın selâmeti I 
için fevkalâde haizi ehemmiyettir. Müdafaai Milli
ye Vekili Paşa Hazretlerinden rica ederiz; tekmil I 
binek ve yük otomobilleri garajlara çekilmeli, kol- I 
lar teşkil etmeli ve binaenaleyh bunların muhafa- I 
za ve tamirleri için fevkalâde itina etmelidir. Bun- I 
lar vatanın en lüzumlu ve muhtaç olduğu anda I 
kullanmak için noksansız olarak depolarda muha- I 
faza edilmelidir. I 

Efendiler, Devletin bilcümle eşyasında mubalât- I 
sizlik görülüyor. Bu, memurin için, ordumuz için I 
en büyük kusurdur. Hayatı askeriyeye dahil oldu- I 
ğum zamanlarda her sene eşyayı askeriyenin en kü- I 
çüğüne varıncaya kadar tadat edilir ve teslim edi
lirdi. Bundan (60) para etmiyen ufak bir (Toka) I 
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nın ziyamdan dolayı zayii divanı harplere verilir, 
tecziye olunurdu ve bu tecziye dolayısiyledir ki eş
yayı askeriye, devlet eşyası mubalâtsızlıktan kur
tarılmıştı. Fakat maatteessüf fabrikalarınız işlesin, 
milyonlarımız sarfedilsin, eğer bu eşyalar hüsnü 
muhafaza edilmez ve böyle çamurlar içerisine atı
lıp sokaklarda gezdirilirse hiçbir kıymeti kalmaz. 
Binaenaleyh bütün şuebatı devlet terbiyei umu
mi yeyi almalıdır. Bütün şuebatı devlette, Devlet eşya
sından birisinin muhafazasında kayıtsızlık edenler 
kanunnamedeki fevkalâde ceza ile tecziye edilmeli
dir ki bunun önü alınabilsin. Vallahi çok büyük 
felâkete doğru yürümekteyiz. 

Bundan başka efendiler, geçende de rica et
miştim. Arz ettiğim gibi bizim en büyük kusuru
muz dünün müşkülâtını bugün unutmaktır. Müda
faai Milliye Vekili Paşa Hazretleri de söylediler 
(Düşman korkmuştur, bir daha buraya gelemez) 
dediler. Efendiler tarih der ki : Mağlup devletler 
intikam hissi ile çalışır, galip devletler onun inti
kam hissini defetmek ve binaenaleyh kendisinde 
mevcut olan galibiyeti idame için çalışırlar. Efen
diler, yine eskisinden yüz misli daha fazla çalış
mak mecburiyetindeyiz. Çünkü mağlup bir millet 
intikam almak ister bu pek tabiîdir. Biz de galibi
yetimizi devam ettireceğiz. Memleketimizi her tür
lü mesaipten kurtaracağız, saadetimizi temdit ede
ceğiz, ebedi kılacağız. Biz de onun için çalışmalı
yız, ihmal tesayyup memleket için çok büyük bir 
kusurdur. Binaenaleyh tarihimize bakınız efendi
ler; bir çok müşkülât içerisinde ihtiralar ve icat
larda bulunmuşuzdur. Fakat orada bırakmışızdır, 
binaenaleyh aynı müşkülâta evlatlarımız da uğra
mıştır. O da o müşkülâtı orada bırakmıştır. Eğer 
o müşkülâtın esasları düşünülerek halledilmiş olsa 
idi, o müşkülâtı biz geçecektik, yürüyecektik. Bi
naenaleyh memleket müdafaası için dün silâh, cep
hane tedarik etmek hususunda ne gibi müşkülâta 
uğradığımızı pek alâ biliriz. Lehülhamd bu gün 
beleğan mabelâğ mühimmat ve cephanemiz mev
cuttur. Ancak âtiyen lüzum olacak bilcümle mal
zemeyi vücuda getirebilmek için mevaddı iptidaiye-
nin lüzumu vardır. 

Efendiler, geçende de arz ettiğim gibi bir çok 
komisyonlar gelmişler, bizim kırılmış olan, o topla
rımızı almak için. Bunlar satılmasın diye Maliye 
Vekili Beyefendiye rica etmiştik. Bugün maatees-
süf gazetelerimizde gördüm; 29 . 3 . 1340 da iha-
lei katiye yapılıyor. Efendiler bugün 10 dirhem çe-
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lik bir okka altından daha kıymetlidir. Dünyada 
yok, Amerikadan, Italyadan, her yerden bu, mem
leketimizdeki mevcut olan, çelikleri almak için ko
şuyorlar, geliyorlar ve alıp yükletip gidiyorlar. Da
ha garibini arz edeyim; Ergani madeninde harbi 
umumîde Almanlar daha henüz iyi tasfiye edilme-' 
miş bakırları almışlar, iskenderun Limanından mem
leketlerine götürmüşlerdir. Mevaddı iptidaiye Av
rupa'da yoktur, bulmak çok müşküldür. Bizim eli
mizdeki, memleketimizdeki mevaddı iptidajyeyi on 
lira mukabilinde veriyoruz. Yarın müdafaai mem
leket için bunu nereden bulacağız, verir mi sana? 
Binaenaleyh bu ne biçim satılıyor, rica ederim, bu- j 
nun yekûnu kaç paradır? Bu da men edilsin. Bu 
bapta takrirlerim var, Makamı Riyasete takdim i 
edeceğim. Heyeti celileden kabulünü rica ederim. j 

REİS — Efendim, kifayeti müzakereye dair i 
takrirler var. I 

REİS — Celseyi açıyorum Müdafaai Milliye Büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi 
görülerek fasıllara geçilmesi takarrür etmiştir. Bu hu
susta tzmit Mebusu Mustafa Bey tarafından bâzı me-
vad hakkında mu'ta takrirler vardır, bunlar bütçeden 
ziyade temenni mahiyetini haiz takrirlerden ibaret
tir. 

Riyaseti Celileye 
Vazife ve Salâhiyeti Kanunu mahsus ile tayin 

edilmek üzere Şurayı Askerînin acilen teşkilini arz ve 
teklif eylerim. 

tzmit 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Gerek Müdafaai Milliye ve gerekse imalâtı Har

biye emrinde bulunan cephaneler ile malzemei har-
biyenin acilen depolara konulmasını ve bunların tasnif 
edilerek kabili istimal bir hale getirilmesini ve bu hu-

Riyaseti Celileye 
Heyeti umumiyesi hakkındaki müzakere kâfi

dir. Maddelere geçilmesini teklif eylerim. 
Gümüşane 

Zeki 
Meclis Riyasetine 

Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini arz ve 
teklif eylerim. 

Erzurum 
Rüştü 

RElS — Heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
reyi kâfi görüp fasıllara geçilmesini kabul edenler 

j lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, muvafık 
j görmeyenler lütfen el kaldırsın... Fasıllara geçilmesi 

takarrür etti. 
| On dakika teneffüs etmek için celseyi tatil ediyo-
i rum. 
I 

i Hitamı Celse : 4,55 

sustaki mesainin iki ay zarfında ithamı ile neticenin 
Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından Meclise bil
dirilmesini arz ve teklif eylerim. 

İzmit 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Askerî ve sınaî hususatta istimal edilmek üzere 

fevkalâde ihtiyacımız olup, dahilen tedariki imkânı 
olmayan hurda top çelikleri hakkındaki ricalarıma 
rağmen, 29 . 3 . 1340 tarihinde ihalei katiyesinin icra 
edileceğini gazetelerde okudum. Memleketin menafii 
âliyesine mugayir olan bu ihalenin feshi ile demir, 
çelik aksamın katiyen satılmamasının Maliye Vekâle
tine tebliğini arz ve teklif eylerim. 

tzmit 
Mustafa 

REİS — Efendim, Şûrayı Askerî teşkili hakkın
daki takrir bir nevi teklifi kanunî mahiyetinde olduğu 

DÖRDÜNCÜ CELSE 

Bed'i müzakerat: Saat: 5,30 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talat Bey (Kângın) 
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için müsaade buyurursanız lâyiha encümenine gönde
relim. 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİL! KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim, zaten bütçede Şûrayı Askerî 
masarifi dahildir ve kadrolarda Şûrayı Askerî mev
cuttur. Binaenaleyh esas itibariyle bütçe dahilinde ve 
kadrosunda, Şûrayı Askeride kaç aza olacağı ve bun
ların maaşatı, hepsi mevzudur. Binaenaleyh ayrıca 
bir muameleye hacet yoktur. Bunların tahsisatı da 
mevcuttur. Kadrosunda azanın hangi rütbelerden 
teşkil edileceğine dair sarahat da vardır. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Müsaade buyurur 
musunuz, bir sual soracağım? Bu bütçenin kabulün
den sonra Şûrayı Askerî teşekkül edecek midir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Maaş ve tahsisat 
kabul edildikten sonra. 

MUSTAFA BEY (îzmit) — Hemen teşekkül ede-
cak midir? 

KÂZIM PAŞA (Devamla) — Maaş, tahsisat kabul 
edildikten sonra Şûrayı Askerî Kanununu getirece
ğiz. Meclisi Âli bu kanunu kabul ederse teşkil edece
ğiz. 

MUSTAFA BEY (izmit) — Zaman geçecek. Ben
deniz acilen teşkilini temenni ediyorum. 

REİS — Şûrayı Askerî tahsisatı Meclisçe kabul 
edildikten sonra acilen teşkilini teklif ediyor. Onun 
için muvafık görürseniz bu takriri Lâyiha Encüme
nine havale edelim, veyahut nazarı dikkate alınmak 
üzere Başvekâlete gönderelim. Nazarı dikkate alın
mak üzere Başvekâlete gönderilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Muvafık görüldü, 

efendim. 
Efendim, İmalâtı Harbiye emrinde bulunan cep

haneler ile Malzemei Harbiyenin acilen depolara ko
nulmasına ve bunların tasnif edilerek kabili istimal 
bir hale getirilmesine ve bu husustaki mesainin iki 
ay zarfında itmamı ile neticenin Müdafaai Milliye 
Vekâleti tarafından Meclise bildirilmesini teklif edi
yor. Bunu müsaade ederseniz Müdafaai Milliye Vekâ
letine havale edelim, muvafık mı efendim? (Muvafık 
sesleri) o halde Müdafaai Milliye Vekâletine tevdi 
ediyoruz. Kezalik hurda top ve çelikler hakkındaki 
ihalei kafiyenin feshine dair takrir veriyorlar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Ciheti askeriye hiç işe yaramayan 
mevadı Maliyeye teslim ediyor, Maliye füruht ediyor. 
Bunları muhafaza edemez. Eğer kendilerine lâzım ise 
muhafaza ederler, bize vermezler. Maliye gelen hur

daları Usulü Muhasebat Kanunu mucibince satar, 
paraya kalbeder. Eğer ciheti askeriyeye lüzum varsa 
bize hiç devretmez kendileri tutarlar. 

REİS — Efendim müsaade ederseniz bu takriri 
de Müdafaai Milliye Vekâletine havale edelim. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Efendim bunları 29 
Martta ihale ediyorlar. Burada ihalenin feshi için 
karar verilsin zira bu takrir oraya havale buyurula-
cak, oradan cevap gelinceye kadar, ihale edilmiş ola
cak. 

REİS — Efendim bütçeyi müzakere ediyoruz. Çe
liklerin ihalesini tehir veya feshi meselesini müzakere 
etmiyoruz. Bütçe müzakeresi esnasında çeliklerin iha
lesini tehir edeceğiz diye nasıl teklif edeyim efendim? 
Bu hususta Meclisi Âli tenevvür etmemiştir. Müdafaai 
Milliyeye lâzım olan çeliklerin füruht edilmemesi için 
olan bu takriri ancak Müdafaai Milliye Vekâletine 
havale ederiz. Yapılacak muamele budur. Bu takri
rin de Müdafaai Milliye Vekâletine havalesi muvafık 
mı efendim? (Muvafık sesleri) Müdafaai Milliye Ve
kâletine havalesi takarrür etmiştir efendim. 

Efendim, fasıllara geçiyoruz. 
ABİDİN BEY (Saruhan) — Bir takririmiz var 

efendim, maaşata ait. 
REİS — Efendim bu fasla mütedair Erzurum Me

busu Rüştü Paşa ve rüfekasının bir takriri vardır : 

Riyaseti Celileye 
Fırkalarda kadro ve taburları teşkil için Müdafaai 

Milliye bütçesinin maaşat ve tahsisatı fevkalâde fasıl
larına ceman yekûn ikiyüz kırk bin liranın ilâvesini 
teklif ederiz. 

Erzurum 
Rüştü 

Gaziantep 
Kılıç Ali 
Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Kastamonu 
Ali Rıza 

Siirt 
Mahmut 

Van 
Hakkı 
Karesi 

Ahmet Süreyya 
Hakkâri 
Nazmi 
Bolu 

Dr. Emin Cemal 

İzmit 
Saffet 

Erzincan 
Hamdi 
Bolu 

Falih Rıfkı 
Sivas 

Mehmet 
Gümüşane 

Zeki 
İstanbul 

Ali Rıza 
Kayseri 

Halit 
Mardin 
Derviş 

Ertuğrul 
İbrahim 
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Diyarbekir 
Feyzi 
Van 

Münip 
Kângın 

Ziya 
Zonguldak 

Halil 
Ergani 
İhsan 
Bozok 
Salih 
İzmir 

Mahmud Esat 
İzmit 

Mustafa 
Denizli 

Haydar Rüştü 
Çorum 

İsmail Kemal 
Karahisarışarkî 
İsmail Hakkı 

Artvin 
Hilmi 

Kayseri 
Sabit 

Menteşe 
Esat 

Kângın 
Talât 

Van 
İbrahim 
Kütahya 

Mehmet Nuri 
İzmit 

İbrahim 
Malatya 

Mahmut Nedim 
İsparta 

İbrahim 
Elâziz 

Mustafa 
Tokat 

Mustafa 
Giresun 

Hakkı Tarık 
Cebelibereket 

İhsan 
Bursa 
Necati 

Ardahan 
Talât 

Kastamonu 
Halit 

Kütahya 
Ragıp 
Urfa 
Ali 

İstanbul 
Abdurrahman Şeref 

REİS — Fırkalarda kadro taburları teşkili için 
Müdafaai Milliye Bütçesindeki maaşat ve tahsisatı 
fevkalâde fasıllarına" cem'an (240 000) liranın ilâve
sini teklif ediyorlar. 

Maliye Vekili muvafakat ediyor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângın) — Efendim böyle rasgele her şey büt
çeye dercedilmez, Ercümence tespit edilir. Ne kadar 
para konulacaksa tetkik ederler, o vakit belki olur. 

REİS — Efendim, vekâleti âliyeleıi muvafakat 
ediyorlar mı? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângın) — Hayır efendim. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni muvafa
kat ediyor mu, efendim? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim! Hüküme* ne teklif ettiyse Hükümetin teklifini 
Muvazene Encümeni aynen kabul etti. Binaenaleyh 
denecek bir şey yoktur. 

REİS — Efendim, bu takriri nazarı itibara alı
nıp alınmamak üzere reyinize koyuyorum. Nazarı 
mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum ,nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el 
kaldırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştı!. 

Takrirler 
/. — Canik Mebusu Talât Avni Bey'le arkadaş

larının musiki mualimi Zeki Beyle Orkestrasına men
sup zevatın maaşlarının tezyidine dair takriri. 

REİS — Efendim Musiki Üstadı Zeki Beye dair 
bir takrir var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Türkiyemizin yegâne Üstadı Musikisi bulunan 

Muallim Zeki Bey'in Orkestrası maaşı hazırı, muma
ileyhimin fevkalâde sayü gayretlerine tekabül ede
mediği bedihî ve bu gibi müstesna zevatın terfihi 
Meclisi Âlinin arzusu dahilinde bulunduğu gibi bil
hassa Büyük Millet Meclisinin tahtı himayesinde 
bulunan mumaileyhimin ezheri cihet şayanı taltif 
görüleceği ve maaşı hazırları dahi ol suretle, gerek 
muallimi mumaileyhe ve gerek orkestra heyetine kâ
fi gelemiyeceği cihetle Zeki Bey'in maaşının (100) li
raya ve heyetinin dahi askeri rütbelerine muadil ma
aşat ve tahsisatı fevkalâdeye iblâğını arz ve teklif 
eyleriz. 

Canik Kırşehir 
Talât Avni Yahya Galip 

Denizli Rize 
Mazhar Müfit Ahn.et Fuat 

Ordu Çorum 
Hamdi Ferit 
Malatya İstanbul 
Hilmi Ali Rıza 
Edirne Tekirdağ 
Faik Cemil 
Ordu Ordu 
Recai İsmail 
Niğde Edirne 

Ebubekir Nazim Hüseyin Rıfkı 
Burdur Gaziantep 

Hüseyin Baki Kılıç Ali 
Maraş Antalya 

Abdülkadir Ahmed Saki 
Kângın Kütahya 

Rifat Mehmet Nuri 
İzmit Denizli 
Saffet Haydar Rüştü 
Bolu Rize 

Falih Rıfkı Ali 
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Denizli 
Kâzım 
İzmit 

İbrahim 
Gelibolu 

Celâl Nuri 
Adana 
Zamir 
Van 

İbrahim 
İzmir 

Osmanzade Hamdi 
Konya 
Refik 
Kozan 

Ali Sadi 
Kângırı 
Talât 

Amasya 
Nafiz 

Ardahan 
Talât 

Ertuğrul 
Rasim 
Mardin 
Necip 

Saruhan 
Mehmet Sabri 

Bolu 
Emin Cemal 
Erzurum 

Raif 

Denizli , 
Yusuf 
Dersim 

Feridun Fikri 
Bozok 
Salih 

Kütahya 
Rağıp 
Urfa 
Ali 

Kütahya 
Cevdet 

Aksaray 
Vehbi 

Menteşe 
Esat 

Saruhan 
Abidin 
Tokat 
Emin 

Gümüşhane 
Zeki 

Menteşe 
Yunus Nadi 

Ordu 
Halil 

Erzurum 
Rüştü 
Artvin 
Hilmi 
İçel 

Tevfik 

mevcudiyetimizi göstermiş olacağız. Tasavvur buyu
runuz ki, böyle bir heyeti musikiyi Avrupa'ya gön
dermek demek ve orada başında sarık, belinde kılıç 
ve elinde yatağan bulunan bir Türk'ü en yüksek vu
kuf uyla, en derin hassasiyetiyle tanıyan bir heyeti 
musikiye, göndermek demektir. Binaenaleyh bu he
yeti musikiyenin disiplin, intizam ve irtibat itibariy
le Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesinde alâkası kal
mamak şartıyle Meclisimize mal edilmesini teklif ve 
bunun muhassesatının da kabul buyurulmasım He
yeti Celilenizden bilhassa istirham ederim, sanat ve 
musiki namına. 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Muhterem beye
fendiler, Zeki Bey gibi memleketin varlığıyla bihak
kın iftihar edebilecek bir üstadın tesrir ve taltifi hak
kında benden evvel söz söyliyen hatibi muhteremin 
kanaatlerine tamamiyle iştirak ederim. 

Yalnız bendeniz esas ve prensip noktai nazarın
dan bir noktayı tehlikeli görmekteyim Bu nokta da 
şudur; Zeki Beyefendinin veyahut bir başkasının, bir 
memurun tezyidi maaşı meselesi ile Heyeti Celileni-
zi doğrudan doğruya teveggul etmesini tehlikeli gör
mekteyim. Sonra efendim başka bir şekil alır. Heye
ti Celileniz vakıa böyle yapmaz. Fakat sizi istihlâf 
eden bir heyet böyle olabilir. Herkes taltifini istedi
ği bir zatın maaşının tezyidi için Meclisin kararını 
almak sistemini kabul eder ve bu sistem bizi başka 
bir vaziyete sokar. Onun için rica ettiğimiz mesele, 
Zeki Bey hakikaten Türkiye'nin medarı iftiharı olan 
bir üstattır. Hakikaten garpte emsaline nadiren tesa
düf edilen üstattır ve bu zatın taltifi elzemdir ve ka
tidir ve etmemek bir millet için doğru değildir. Bina
enaleyh Zeki Bey hangi vekâlete mensup ve merbut 
ise o vekâlet bunu taltif ve tesrir etsin ve bunu istiye-
lim, vekâleti aidesinden temenni edelim ve böyle ka
rar verelim. (Doğru sesleri) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efen
dim, elimizde bir kanun var, mızıka muallimlerine 
ve zabitanına ne verileceğini tayin ve tespit ediyor. 
Bu kanunu tadil etmek, değiştirmekle diğer aynı rüt
beye muadil olan rütbelerle nisbet ve teadülü kay
betmiş olacağız, bu doğru değildir. Eğer Meclisi Âli
niz tensip buyurursanız Zeki Bey'e, sınıfında olan 
mahareti dolayısıyle, ayrıca bir mükâfat tertibi aç
mak suretiyle Meclis bütçesinden bir mükâfat verir. 
Rütbesine ait olan maaşı yine kanunu mahsusuna 
tevfikan aynen kalır. Tensip buyurduğunuz takdirde 
bu takriri Muvazene Encümenine havale buyurun, 
mükâfat şeklinde bir tahsisat tertibederek münasip 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim bendeniz 
bütçede daima tenkihat taraftarı olan bir arkadaşı
nız olmak sıfatiyle arz ediyorum. Fakat musikinin 
son derece, zaruret kadar, mübremiyet kadar, elze-
miyet kadar memlekete lâzım olduğunu görüyorum. 
Çünkü bu orkestra heyeti Türk inceliğini, Türk in
celiğinin zarafet ve ruhunun bütün küşayişini, garp 
bestekârları kadar, Zeki Bey'in sanatkârlığı sayesin
de, Avrupaya tanıttıran bir heyettir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Maatteessüf Türk 
ruhunu terennüm etmiyor. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Bunun, taraf taraf 
matbuatta görmüş olduğumuz veçhile, o kadar bü
yük safahatı vardır ki, ondan burada bahsetmek is
temem. Ancak Zeki Bey ve onun ruhu sanatkârisini 
yaşatabilmek suretiyle yapabileceğimiz istifadelerle 
garp âlemine yüksek ve en hakiki propaganda ile 
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bir şekil arz ederiz. Eğer tahsisat vaz'edilirse kanu
nun tadili lâzım gelir. Daha 3 Teşrinisani 1339 da 
kabul buyurduğunuz kanunun tadili icabeder. Ka
nun tadil edilmedikçe buraya tahsisat konulsa bile 
paranın tediyesi mümkün olmaz. Kanun tadil edildi
ği takdirde de diğer rütbelerle arasındaki nisbet ve 
teadül kaybolur. O vakit umumu üzerinden tadilât 
yapmak lâzımdır. Bu takrirle teklif edilen paranın 
miktarı, yalnız Zeki Bey'e değil, diğerlerine de şamil 
olmak üzere (53 000) küsur lira bir paradır. Bunun 
için bunlara verilecek paranın mükâfat şeklinde, ma
hiye olarak ister Meclis bütçesine koyalım, Meclisi 
Âliye mal olacak ise, ister Müdafaai Milliye bütçesi
ne koyalım. Herhalde mükâfat şeklinde bir fasıl ola
rak vermek doğrudur. Yoksa kanunu bozarak, rüt
beler arasındaki nisbet ve teadülü kaybetmek doğ
ru olamaz. Binaenaleyh, Zeki Bey'e bir mükâfat ve
rilmesi Meclisi Âlice arzu buyuruluyorsa Encümeni
niz buna muarız değildir. Münasip görürseniz bunu 
mükâfat şeklinde tespit edelim ve size... 

İHSAN BEY (Cebelibereket) — Zeki Bey'in ter
fihini reddetmek kadirşinaslığa muvafık değildir, fa
kat usulü dairesinde yapılmak lâzımdır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim bendeniz de 
tamamen İhsan Bey'in fikirlerine iştirak ediyorum. 
Heyeti Umumiyede böyle tahsisen bazı memurinin, 
bazı zevatın maaşı üzerinde müzakere cereyan et
mesi ve zamaim yapılması doğru değildir. Bu doğru 
olmadığı gibi Meclis Bütçesinden de Hasan Beyefen
dinin dediği gibi münasip bir surette mükâfat ver
mek de doğru değildir. Fena bir çığır açmış oluruz. 
Binaenaleyh bendenizin teklifi, eğer bu zatın ihtiya
cı Hükümetçe de müsellem ise, Hükümet münasip 
bir tertipten, meselâ Maliye Bütçesindeki masarifi 
gayri melhuza tertibinden Heyeti Vekile kararı ile 
buna münasip bir derecede mükâfat verilebilir. Bu 
teklifimin sui emsal olmamak ve fena bir çığır açıl
mamak üzere kabulünü rica ediyorum. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Efendim, bizce mat
lup olan, bu heyetin inhilâl ettirilmemesidir. Üst ta
rafı şekil meselesinden ibaret kalır. Muvazenei Mali
ye Encümeni kabul ediyor ve buna bir şekil verirse
niz biz de kabul ederiz, umumî bütçe içerisine girme
sinde mahzur vardır, diyor. 

Arkadaşlar, ecnebi mütehassısları getirmek için 
burada bir tahsisat veriyoruz. Aramızdan doğmuş 
bir sanatkârı bu heyetle beraber niçin terfih etmiyo
ruz? Bu bizim içimizden doğmuş bir sanatkârdır. 

Yine arkadaşlar, hidematı vataniye tertibinden şu 
veya bu zatı muhtereme veyahut ailesine maaş tah
sis ediyoruz. Bu zat acaba hidematı vataniyede bu
lunmakta değil midir? Bulunmaktadır. Binaenaleyh 
esas itibariyle Heyeti Celileniz bu heyetin inhilâl et
tirilmemesini kabul ettikten sonra şekil meselesi ga
yet basittir. Ona Muvazenei Maliye Encümeni ve 
Hükümet bir şekil verebilir. Yeter ki, Heyeti Celile
niz Zeki Bey ve rüfekasının terfihini kabul buyur
sun, bendeniz bunu teklif ediyorum. 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize koyacağım. 
Esas itibariyle eğer nazarı itibare alınırsa ondan son
ra Encümen bize şeklini tayin etsin ve getirsin. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Muvazenei Maliye
ye ait bir mesele yoktur. 

REİS — Tabiî para meselesi ,tahsisat meselesi ol
duğu için Muvazenei Maliyeye gitmek lüzumu her 
halde vardır. Efendim, Canik Mebusu Talât Beyle 
rüfekasının şu okuduğum takririni nazarı itibara 
alınmak üzere reyinize vazedeceğim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Söz iste
miştim, Reis Bey. 

REİS — Rica ederim, Zeki Beyin maaş meselesi 
çok uzadı. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Madem 
ki, kifayeti müzakereye karar verilmedi, müsaade 
buyurun söyliyeyim. 

REİS — Buyurun söyleyin efendim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Arkadaş
lar, Zeki Beye biz niçin maaş tahsis etmek istiyo
ruz? Sanatkâr diye mi, memlekette başka sanatkâr 
yok mudur? Şahsı muhterem, o başka. Her sanat
kârı taltif etmek icabederse yapalım, yalnız bunun 
için tahsis etmenin sebebi nedir? Sonra bu adam sa-
natkârsa hangi işte sanatkâr? Musikide, hangi musi
kide?... Garp Musikisinde. Şark Musikisi yoktur. 
Evet efendiler, bir fen musikisi vardır, buna yerden 
göğe kadar inanırım. Fakat arkadaşlar, ben çarık 
devresinde yaşarken bana yüksek musikinin lüzumu 
yoktur. (Gürültüler) Garp musikisi bana göre sanat 
değildir. Bana, benim musikim, benim edebiyatım,. 
bana Türk musikisi lâzımdır. (Gürültüler) Benim ru
humda bediî hisler uyandırmayan, heyecanlar uyan
dırmayan musikinin bana lüzumu yoktur. Arkadaş
lar, ancak bana kendi harsım, kendi musikim, beni 
inleten, beni ağlatan, beni muhayyeleda sevkeden mu
sikim lâzımdır. Arkadaşlar benim musikimde ileriye 
doğru gidebiliriz, fakat bunun için para verilemez. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Söz istiyo
rum Reis Bey, söz söylenmeye başlandı ise. 
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REİS — Siz de buyuıunuz efendim, size de söz 
veriyorum ,akşama kadar devam ederiz. (Handeler) 
(Kâfi sesleri) 

(Canik Talât Bey ve rüfekasının takriri tekrar 
okundu.) 

REİS — Bu takriri reyi âlinize koyuyorum efen
dim. Bu teklifi nazarı itibare alanlar lütfen el kaldır 
sın.... 

ALİ BEY (Rize) — Davul, zurna galebe çalacak 
galiba?... 

REİS — Aksini reye koyuyorum efendim, kabul 
etmeyen lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare alınma
mıştır, efendim. (Davul galebe çaldı sesleri) 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Harsım 
galebe çaldı, harsım... 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Ne anlar
sın sen musikiden... 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Dansa git 
sen de. 

REİS — Efendim Saruhan Mebusu Reşat Beyin 
teklifi vardır: 

Riyaseti Celileye 
Bu zatın hizmet ve liyakati ve ihtiyacı Hükümet

çe de müsellem ise masarifi gayri melhuzadan veya 
diğer münasip bir tertipten miktarı kâfi mükâfat 
itası hususunun Heyeti Vekileye havalesini teklif 
ederim. 

Saruhan 
Reşat 

REİS — Efendim Reşat Beyin teklifini reyi âli
nize koyuyorum. Nazarı itibare alanlar lütfen el kal
dırsın... Aksini reyi âlinize koyuyorum (İşitilmedi 
sesleri) 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey işitilmedi. 
REİS Tekrar okuyorum efendim. 
(Saruhan Mebusu Reşat Beyin takriri tekrar 

okundu.) 
REİS — Rica ederim efendim okuduğum şeyi 

dinlemediniz. «Masarifi gayri melhuzadan veya 
mevcut olan diğer bir tertipten» deniyor. Nazarı iti
bare almıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare 
almıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı itibare alın
mıştır efendim. Heyeti Vekileye veriyoruz efendim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim malumu âli
niz bütçenin sureti tanzimi, elimizde Muhasebei 
Umumiye Kanunu namiyle bir kanun vardır. Bu ka
nun aynı zamanda geçen bütçelerin hesabatını nasıl 
alınması lâzım geleceğine dair bir takım ahkâmı 
muhtevidir. Bu ahkâmı tatbik ile mükellef olan Mu
hasebei Umumiye namiyle bir dairei mahsusa vardır. 
Ötedenberi Muhasebei Umumiye dairesinin tanzimi 
hesabat uğrunda en çok müşkülâta uğradığı bir he
sap varsa o da hesabatı askeriyedir, devairi askeriye 
sarfiyatıdır. Mülga Maliye nezaretinde ilânı Meşru
tiyetten sonra 3 senenin hesabı katîi umumisi tan
zim edildiği halde devairi askeriyeden hiçbir hesap 
alınamamıştır. 1327, 1328 seneleri hesapları tanzim 
edilmiş, neşredilmiştir. 1329 hesabatı da neşredil
mek üzere iken inkilâbat münasebetiyle geri kalmış
tır. Devairi askeriyeye ait hesabatı mülga Maliye Ne
zaretinin Muhasebatı Umumiye Dairesi yekûn iti
bariyle bazı havaleler üzerine hesabı umumîde gös
termek mecburiyetini hissetmiştir. Arkadaşlar, bu 
halin devamı katiyen doğru değildir. Zannederim, 
varidatımızın beşte birini Müdafaai Milliyeye tahsis 
ediyoruz. Bu tahsisat nereye veriliyor, ne oluyor, ne
relere sarfediliyor, hesabı nedir? Bilmek lâzım gelir. 
Bunu ehemmiyetle nazarı dikkate alan Muvazenei 
Maliye Encümeniniz 1339 senesinde bir karar ittihaz 
etti. Bunu mazbataya derce karar verdi. Karar şu 
idi; Müdafaai Milliye Muhasebesi memleketimizde 
mevcut muhasiplerin en muktedirleriyle en müte-
hassısılarıyle takviye edilecek taki bütün muhasesa-
tı askeriyenin sarfiyatı lâiim gelen yerlerden alın
sın. Ahiren bütçeler değişmiş zannederim bir zühul 
olmuş. Muvazenei Maliye Encümeninin bu kararını 
bütçenin esbabı mucibesinde bendeniz göremedim. 

Bir sehiv neticesi olarak mı dercedilmedi, bilmi
yorum. Bu katiyen ihmal edilecek bir mesele değil
dir. Bütçenin heyeti umumiyesinin müzakeresi esna
sında Mazbata Muharriri Ali Cenani Bey biraz izahat 
vermişlerdi. Muhassesatı askeriyeden 1336, 1337, 1338 
ve 1339 senelerinde, şuraya buraya verilen birtakım 
avanslar vardır hâlâ bakiyeleri duruyor. Bu hesaplar 
kat edilememiştir. Miktarı hatırımda değil, tabiî Mali
ye Vekâletinde vardır. Muvazenei Maliye Encümenin
ce de bu hesaplar getirilmiştir. Efendiler bu hesapların 
kesilmesi lâzım gelir, bunlar milyonları teşkil edi
yor. Bu hesapların kesilebilmesi, takip ve tetkik mese
lesidir. Muktedir muhasebecilerle olur. Binaenaleyh; 
mazbataya her nasılsa dercedilmemiş olan Encümeni
nizin kararını bendeniz arz ediyorum. Çok rica ede
rim, Müdafaai Milliye ve Maliye vekilleri, Muvaze-

A) Müdafaai Milliye Vekâleti Bütçesi. 
REİS — Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesine 

fasıllardan başlıyarak devam ediyoruz. 
Fasıl : 291 Maaşatı Umumiye 3 207 813 lira. 
REİS — 291 nci fasıl hakkında söz istiyen var 

mı efendim? 
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nei Maliye Encümenince olduğu gibi, bunu nazarı 
itibare alsınlar. Müdafaai Milliyenin Merkez Muha
sebesini en muktedir muhasebecilerle takviye buyur
sunlar. 

Bir de beyefendi, bu 291 nci maaşatı umumiye 
faslında zannederim efrat maaşatı vardır. Bu efrat 
maaşatınm efrada yedenbeyed ita edilmiş olduğuna 
bendeniz kani değilim. Müdafaai Milliye Bütçesinin 
müzakeresi esnasında Vekil Paşa Hazretlerinden sor
dum. Fakat aldığım cevap bendenizi ikna etmedi, ka
ni olmadım. Efrat maaşatı ne oluyor, bunların bordro
ları nasıldır, tamam mıdır? Efrada paraları yedenbe
yed verilmiş midir? Bendenizin mesmuatıma göre ef
rada katiyen maaş verilmiyor. (Ne olur sesleri) Yani 
bunların tertibini, ıslahını, bir yolsuzluk varsa men'i-
ni ehemmiyetle rica ederim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim maaşatın tevzii meselesi or
dunun tamamen keffiyed ettiği bir meseledir. Her fır
kanın ve her kolordunun muhasibi mesulleri vardır. 
Muhasibi mesuller bordroyu görmedikçe hiçbir mu
temede on para vermezler. Mutemetler yani Maliye
nin muhasibi mesullerinin itimat edip parayı verdiği 
adamlar giderler kıtalardan imzalı ve mühürlü bordro 
alırlar ve bu bordroları getirip muhasibi mesule ve
rirler. Ondan sonra parayı alırlar. Reşad Bey madde 
göstererek filân neferin maaşı verilmemiştir, dediği 
zaman bunu nazarı dikkate alabilirim. Yoksa böyle 
umumî olarak «maaş verilmiyor» sözünü katiyen ka
bul edemem. Muhasibi mesuller her zaman Maliyeye 
raporlarını verirler ve mesuldürler. Acaba böyle bir 
işar var mıdır? Muhasibi mesul hangi mutemede pa
rayı vermiştir de o mutemet parayı tevzi etmemiştir? 
Bunu katiyen kabul edemem. Burada askerden mebus 
arkadaşlarımız vardır. Kıtada kumanda etmişlerdir. 
Bilhassa son zamanlarda muhasibi mesullerin tatbik 
ettikleri usulleri kendileri çok iyi biliyorlar ve kendi
lerince, nasıl para tevzi ettikleri malûmdur. Zaten bu
na ordu karışmaz. 

Bu fasıl için bendeniz bir şey arz edeceğim. Ge
çenlerde Meclisi Âliniz bir kanun kabul etti. Etibba, 
İstanbul'da tatbikat yapsınlar, hizmeti maksurelerine 
mukabil bu müddet zarfında mülâzımsani tahsisatı al
sınlar, diye bir kanun yapıldı. Bu miktar, buraya - ka
nun bütçenin tevdiinden sonra olduğu için - ilâve edi
lememiştir. Bunun yekûnunu hesap ettirdim. Aslisi 
(13 350) lira ediyor. (66 000) lira da tahsisatı fevka
lâdesi ediyor. Fakat bu, yalnız bununla kalmayacak
tır. Baytarlar da bu kanuna ilâve edilsin, hizmeti mak

suresini böyle yapsın, diyorlar. Pekâlâ bunlar böyle 
olunca, doktorlar ve baytarlar hizmeti maksuresini 
böyle yaparak mülâzımsani maaşı alınca, mekâtibi âli
ye mezunu olan hukukçular ve diğerleri de hizmeti 
maksuresini ifa ederken para isteyeceklerdir. Onlar 
için kanun yoktur. Mevcut olan kanun doktorlar için
dir. Onlar şayet isterlerse ve Meclisi Âli onlar için de 
bir kanun çıkarırsa bu o zaman mevzubahis olur. 
Şimdi bu 80 bin lira kadar birşey tutuyor. Bu fasla 
bunun ilâvesi iktiza eder veyahut bunu daha doğru 
olarak Sıhhiye Bütçesine ilâve edelim, bu parayı on
lar versinler. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim heyeti 
umumiye müzakeresinde bir ricada bulundum. Her 
kolorduda komisyonlar var. Bu komisyonların yedin
de eski zamana ait evrakı sarfiye vardır. Bu evrakı 
sarfiyenin yekûnu ne kadardır ve bunların ne kadarı 
neticelenmiştir, ve Hazinenin bundan istifa ettiği me-
baliğin miktarı nedir? Mevcut malûmatınız varsa lüt
feder misiniz? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Hesabatın tasfiyesi için İstanbul'da bir 
Müdafaai Milliye Komisyonu vardır. Bu kamisyo-
nun vâsi teşkilâtı var. Bunlar harbi umumiye ait he-
sabatı peyderpey tespit etmektedirler. Kimlerin zim
meti varsa evrakını çıkarıp bizim Muhakemat Dai
resine vermekteyiz ve takibatı kanuniyede bulunul
maktadır. Yekûn olarak miktarı, henüz bütün evrak 
tetkik edilmemiştir ki, malûm olsun. Ancak Harbi 
Umumî esnasında Almanya'ya bir çok sipariş olmuş. 
Kimi 40 milyon diyor, kimi 60 milyon diyor ki, bü
yük işlerdir, bunların mukavelenameleri işte bu ko
misyon tarafından bulundukça buradan gönderiliyor. 
Bunlar hangi vekâlete ait ise, meselâ Nafia namına 
sipariş verilmiş ise Nafia Vekâletine gönderiliyor. 
Doğrudan doğruya Müdafaai Milliyenin siparişatı 
orada kalıyor. Bunları tahkik ediyor ve Almanya'da 
da Maliye Vekâletinin emrinde bir Tasfiye Komisyo
nu vardır, bunlardaki davalar ve eski kontratlar mey
dana çıktıkça onlara yazılıyor. Daha henüz miktarı 
hakikisi malûm değildir. 

FUAT B. (Rize) — Paşa, Reşat Beyefendi bir su
al sordu beyanatta bulundu. Maaşat, ashabı yedine 
verilmiyor, dediler. Bu, ordu mensubinine ademi iti
mattır. Cidden verilmiyor mu, böyle bir madde var 
mıdır? İzahat versinler, yoksa tarziye versinler, or
duya karşı böyle isnat olmaz. 

REŞAT B. (Saruhan) — Hesap meselesidir, he
sap, 
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MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim, ben sjyledim. Katiyen böy
le bir şey varit olamaz ve ihtimali de yoktur. Çünkü 
bu hesabatı yapan doğrudan doğruya muhasibi me
suldür. Yani Reşat Bey böyle bir şey işitmiş ise yan
lış işitmiştir. Zehabını tashih etmelerini rica ederim. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, Muvaze-
nei Umumiye Kanununda bir matlubat faslı var. Bu
na arkadaşlardan bazılan temas ettiler. Rüfekâyı 
muhteremeden birisi avanslardan bahsettiler, Halit 
Bey diğer bir şey sual etti. Ona karşı zatıâliniz Al
manya'dan bahsettiniz. Bu matlubat bahsi gayet mü
him ve mühim olduğu kadar da müteşettit, müsaade 
buyurursanız okuyayım, daha ziyade ihata buyurarak 
cevap vereceksiniz. 

Harbi Umumî içinde İaşe Nezaretinde yapılmış 
olan ve avans olarak bilâ teminat şuna buna ikraz 
edilen paralar ve Levazımatı Umumiye Dairesi ve 
Harbiye Nezareti Muhasebesi ve Askerî Demiryolları 
gibi devairde yapılan fenalıklar hakkında tahkikatta 
ve tetkikatta bulunmak üzere vaki olan temenniyatı-
mızdan ve gerek Harbi Umumî içinde ve gerek Mü-
cadelei Milliye esnasında Almanya ve Avusturya'dan 
iştira olunan malzeme ve İtalya'dan alınan eşya ve de-
miryol edevatı ve Şark Cephesindeki suiistimalât hak
kında bizi tenvir buyurunuz. Bu paraların milyonlar
dan terekküp ettiği malûm, paraları veren milletin 
hali de malum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Harbi Umumîdeki siparişat ve mua
melât arz ettiğim gibi İstanbul'da mevcut olan Müda-
faai Milliye Komisyonu ki - Buradan gönderdiğimiz 
zabitandan ve memurinden teşekkül etmiştir, kadroda-
ve bütçede yeri vardır - Bunlar bunu tetkik etmekte
dirler. Bunlar içinde intacı mümkün olmayanları Mu-
hakemat Dairesine gönderiyor, takip ettiriyoruz. Av
rupa'da kalmış olanları Avrupa'daki adamlarımızla 
takip ettiriyoruz. Bu suretle bu Müdafaai Milliye Ko
misyonu muamelâtı tasfiye ile meşgul oluyor. Bu Ko
misyonun daha bidayetinde İstanbul'un işgali üzeri
ne Maliye Vekâletinin bu işi deruhte etmesini çok ar
zu etmiştim. Fakat Maliyedeki memurlar ancak kad
rolarına göre teşekkül etmiş olduğu için ve mukadde- j 
matına vâkıf bulunmadıkları için Maliye Vekâleti bu- j 
na vâkıf olanlar baksın, dedi. Zaten hesabat muntaza- j 
man takip edilmektedir. İstiklâl Muharebatı esnasındaki j 

i 
işlerimiz vardır, italya'da, Fransa'da, Almanya'da mü- j 
bayaa heyetlerimiz bulunmuştur. Mubayaa heyetle- j 
rinin bazısına doğrudan doğruya buradan para veril-
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mistir. Meselâ İtalya'daki heyete - ki Cami Beyin tah
tı riyasetinde idi - buradan para gönderilmiş ve Hü
kümeti milliyenin talep ettiği cephane, melbusat vesai
re sevketmek için birçok teşebbüsata rağmen sevket-
mek mümkün olamamış, memurlar vasıtasıyle bu mü-
bayaat yapılmış ve Cami Beyin yedinde olan bu para 
gönderilen diğer memurlara intikal etmiştir. Gerek 
İtalya'da, gerek Fransa'da, gerek Almanya'da muba
yaa esnasında memleket dâhiline gelen şeyler, yaptı
ğımız teşebbüsatımızla kıyas kabul etmiyecek dere
cede az olduğu için daha evvelki sene ben Müdafaai 
Milliye Vekili iken oraya bir memur gönderilmesini 
istedim. O vakit Meclisi Âliye müracaat ederek Me
bus Celâl Beyin bu maksatla ve hesabatı tetkik etmek 
üzere Avrupa'ya gönderilmesi için müsaade istemiş
tim. Meclis de müsaade etti, Celâl Bey de gitti. İtal
ya'dan başlıyarak Fransa'da ve Almanya'daki heyet
lerimizin hesabatını tetkik etti. İtalya'daki Cami Be
yin hesabatının tetkiki esnasında verilen para ile iste
diğimiz şeyler alınmaya teşebbüs edilmiş, bazan alına
mamış veya alınmış, İtalya Hükümeti vazıyed etmiş, 
mahkemeye düşmüş ve bu suretle istediğimiz şeyler 
alınamamıştır. Para oradan Fransa'ya intikal etmiş, 
bir çok zaman evvel verilen bir para bir çok zaman 
neticesiz kaldığı ve bankada durduğu için bir faiz me
selesi kalmıştır. Verilen yeri malûmdur. Kendileri sarf 
edememiştir, giden memurlar biraz sarf etmişlerdir, 
Fransa'da sarf edilmiştir. Yalnız bu paranın faizi 
mevzuubahis olmuştur. Bu faiz ne oldu diye bankaya 
sorduk, italya Bankası, biz hususî malûmata cevap 
veremeyiz, dediler. Cami Beye sorduk, Cami Beye 
bankada bu para durdukça faizi alınmış mıdır, alın
mamış mıdır, alınmamış ise niçin alınmamıştır? De
dik. Dörtyüz bin liradan ibaret bir paradır yüzde iki-
buçuktan hesabı gelmiştir. Bunun içerisinde bir mik
tar maaş kısmı vardır. Oradan esaretten gelen zabi-
tana maaş verilmiş, senet alınmıştır. Fakat bu senadat 
henüz mazbata haline konulmamıştır. Bunları takip 
ettirmekteyiz. Fransa'daki hesabat yine Celâl Bey 
vasıtasıyle tetkik edilmiştir. Celâl Bey oradan buraya 
geldi ve Muhasebat ve Levazım Dairesine bütün me
saisini ibraz etti. Pek şayanı memnuniyet bir halde 
cereyan etmiştir. Çektikleri telgrafların bile resüleri 
mevcuttur. Bütün muamelât tasdik ettirilmiştir, gayet 
iyidir, Fransa'daki muamele bitmiştir. Almanya'daki 
muamele vardır, 1336 senesindedir. Yani muharebe
nin ilk başlangıç zamanlarında bizim elimize geçen ve 
fakat Muvazenei Umumiyemize dahil olmıyan, vari
datı umumiyemiz meyanına alınamamış olan bir para 
doğrudan doğruya Almanya'ya gönderilmiş ve orada 
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ayrıca Ankara'dan ve paranın gönderildiği yerden bi
rer zat da, kendilerine verilen talimat dairesinde ve 
kendilerine verilen cetvel muhteviyatına göre, harp 
malzemesi, cephane, top, tüfek, tayyare vesaire her ne 
bulurlarsa bu para ile almaları kendilerine tebliğ edil
miştir. Bu para altın olarak 180 - 200 bin liraya ya
kındır. Kâğıda tahvil edilirse 1 milyon lira kadar ya
pabilir. Bu heyetimiz Almanya'da birçok teşebbüsatta 
bulunmuş ve birçok yerlerden bizim lüzum gösterdiği
miz mühimmat vesaireyi ikmale teşebbüs etmiştir. 
Hayli zaman geçtiği halde, Sakarya Muharebesinden 
sonra bir miktar tayyare vesaire gelebilmiş ve ondan 
evvel de bazı sevkiyat vukubulmuştur. Fakat orada 
uğradıkları müşkülât ve mevani dolayısıyle bu para
nın hepsiyle mühimmat vesaire mubayaa edip gönde
rememişlerdir. Celâl Bey, oraya gittiği zaman aynı 
veçhile orada tetkikat ve sehabatı tahkik etmiş ve bir 
rapor vermiştir. Celâl Beyin verdiği rapora ve sonra 
buraya avdet eden heyetin ifadesine göre mubayaa 
edilecek olan eşya itilâf hükümetlerinin kontrol ve 
murakebesi altında olduğundan orada yapılabilecek 
mübayaatın birçok müşkülât ve mevanie maruz kal
ması dolayısıyle parayı mübadele etmişler ve mübade
leden bir hafta sonra Markın kıymeti yükselmiş. On
dan sonra maatteessüf müthiş bir sükûta uğramış ve 
paranın kıymeti iştirakiyesinin miktarı maalesef zail 
olmuştur. Mubayaa teşebbüsatında birçok mevanie 
maruz kalmışlar. Kendilerine mubayaa için tavassut 
eden adamlar vazifelerini ve emniyeti suiistimal etmiş
lerdir. Tavassut eden adam şurada burada dolandırı
cılık vaziyetini almış ve asıl lâzım gelen şeyi gönde
rememiştir. Heyet, mühimmat mubayaacısı sıfatıyle 
açığa çıkamadığı için mutavassıt ellerle iş yapmak 
mecburiyetinde kalmış. Meselâ bir vapur gelmiş, tulü 
müddet orada beklemiştir. Oraya çok para sarf edil
miş, sonra komisyonculuk vazifesini ifa eden, yani 
şayanı itimat olduğu zannedilen adam, cephane aldım, 
şunu aldım, bunu aldım diye iğfal etmiş ve cephane 
almamıştır. Velhasıl Celâl Beyin bu raporunu biz al
dıktan sonra, heyet Almanya'dan avdet etti ve bize 
vesaikini gösterdi. Vesaiki aldık, tabiî bu büyük bir iş 
idi, bir muamele idi. Bu evrak ve vesaiki tesellüm et
mek lâzım. Şüphesiz tesellüm için de bir komisyon te
şekkül etti. Bu komisyon teşekkül ettikten sonra bu 
evrak ve vesaiki tesellüm etti ve ne gibi işlerde do
landırıcılığa maruz kalınmıştır ve ne gibi işlerde te-
şebbüsat muvaffakiyetsizlikle neticelenmiştir ve para 
farkından dolayı ne kadar kıymeti iştiraiye zail ol
muş? Bunları komisyon tespit ettikten sonra tabiî ile
risini takip etmek lâzım geliyor. Maliye Vekâleti, Mü-

I dafaai Milliye Vekâleti ve Hariciye Vekâletinden mü
rekkep bir komisyon teşkil ederek buna baksınlar. 

I Çünkü gelen heyet birçok esbabı mucibe serdediyor 
L ve birçok mevani zuhur ettiği söyleniyor ve hakika

ten memleketimiz haricinde ne gibi muamele cereyan 
ettiğini görmek muamele nasıl olmuş öğrenmek ancak 
yerinde tetkik etmekle kabil olabileceği için muhtelif 
vekâletlerden mürekkep bir komisyon teşkil ettik. Ko
misyon toplandı, karar verdi. Dedi ki, «Bu muamele 
memleket haricinde yapılmıştır. Memleket haricinde 
yapılan bir muamele sahih midir, yanlış mıdır, iyi mi
dir, fena mıdır, daha iyi yapmak mümkün müdür, 

I değil midir? Biz bunu buradan anlayamayız. Yalnız 
tespit ettiğimiz, yani Tesellüm Komisyonunun tespit 
ettiği, vaziyeti hesabiye böyledir. Binaenaleyh mahal
linden tetkikat yapılması lâzımdır.» dedi. Almanya' 

I da bulunan Tasfiye Komisyonuna yazdık ve dedik ki 
«Bu işin takip ve tetkiki lâzım geliyor. Bu meseleyi 
tetkik ve tahkik edin.» Aynı zamanda bu heyete ko
misyonculuk eden, mutavassıt olan adam, yani bi
zim oradaki heyetimize komisyonculuk vazifesini ifa, 
tavassut eden adamm dolandırıcılığı sabit olduğu için 
heyetimiz ikamei dava etti. Bu mutavassıt vazife
sini gören ve dolandırıcılık kendisine atfedilen adam 
hakkında tahkikat yaptı ve bu adam Alman mahke
melerinde ya mahkûm olacak yahut kazanacaktır, do
landırıcılığı ve bir şeyi dolandırdığı meydana çıka
rırlarsa yani şu kadar dolandırmıştır derlerse, fevka
lâde ahvalde bu şayanı nazardır. Mamafih muhake-

{ me çok devam etti, bununla beraber muhakeme mez
kûr adamı dolandırıcılıkla mahkûm etmiştir ve em
valini haczettiler. Peki iyi hatırımda kaldığına göre 
zannedersem bundan 25 gün veya bir ay mukaddem 
dava bitmiştir. Biz de bunun evrakını istemiştik. Bu
nun üerine mahkeme o müsyö hakkında verdiği ilâm 
hükümlerini bize gönderdi bendeniz de bu evrakı ve-

I saik arasına koydum ve bütün bu muameleyi ve evra
kı Heyeti Vekileye takdim ettim. 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, tazminat 
miktarı muayyen midir? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim evrak Almanca yazılıdır. 
Tercüme ettirdik. Fakat miktarını hatırlamıyorum. 
Heyeti Vekilede; bu evrakın tetkiki için bir komisyon 
teşkil edilsin ve bütün bu evrak o komisyona havale 
edilsin, bu tahkik komisyonu bütün bu evrakı alsın, 
ariz ve amik tetkik etsin ve neticesinde bir rapor ver
sin denildi ve bu komisyona Hariciye Vekâletinden 

I bir hukuk müşaviri, Maliye Vekâletinden yüksek bir 
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memur, Müdafaai Milliye Vekâletinden iki zat tayin 
edildi. Fakat henüz bu komisyon işe başlayamamış-
tır ve bu komisyonun riyasetine de Kâzım Karabekir 
Paşa intihap edilmiştir. Kendileri şimdi teftiştedir. 
Kendisine bu hususta yazdım ve avdet ediniz, dedim. 
işte bu komisyon teşekkül ettikten sonra bütün evra
kı teferrüatiyle tetkik edecek ve ne mevcut ise onu 
meydana çıkaracaktır ve bu meseleden dolayı lâzım-
gelirse Meclisi Âliniz alâkadar olacaktır. - ki bittabiî 
alâkalıdır - Ve bu mesele hakkında tahkikat bittikten 
sonra neticeyi bittabiî arz ederim. 

REİS — Buyurunuz Muhtar Bey. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim bendeniz 

bu hususta yani bu mesele hakkında Paşa Hazretle
rinden bir sual soracaktım. Fakat anlaşılıyorki me
sele henüz karışıktır. Neticesini; tahkikat, tetkikattan 
sonra anlarız. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Efendim bendeniz iki 
şey soracağım. 

Birisi; bu heyet el'an Almanya'da mıdır? 

İkincisi; Almanya'da mevcut olan bu heyete para 
üzerinden spekülâsyon yapmak salâhiyetini kim ver
miştir? Bu heyet ne mecburiyet görmüştür ki, ellerin
deki Türk parasını, altınını, İngiliz parasını, Alman 
Markına tahvil ettiler? İşte bendeniz bu hususu soru
yorum... 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Devamla) — Mubayaa Heyeti avdet etmiş ve bü
tün evrakı vermişlerdir. Tabiî bu meyanda, niçin bu 
parayı ziyan ettiniz, diye kendilerinden soruldu. Onlar 
da esbap olarak, bizim para ve altın parayla o mem
lekette mubayaa yapmak, teşebbüsatın keşfolunması 
ihtimaliyle mubayaa eden müessesatın mahrem kal
ması gibi şeyler düşünülerek, o memleketçe mümkün 
olmadı, diyorlar. Onun için o memleketin parası ile 
bu iş böyle yapıldı. Bittabiî zatıâliniz gibi tahkik he
yeti de bu esbabı mücbireyi soracaktır ve bunun üze
rine bir rapor vereceklerdir ve o rapor burada mev
zubahis olacaktır. (Müzakere kâfi sesleri.) 

NURİ BEY (Kütahya) — Efendim, Almanya'da 
mubayaa yapan heyet bendeniz ile Saffet Beydir. Ze
ki Beyin sualleri bundan 16 ay evvel halledilmiştir. 
Binaenaleyh Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretle
ri pek güzel izah buyurdular. Mesele, Heyeti Celile-
ce şimdilik anlaşılmıştır. Yalnız bendeniz zabıtlarda 
tashih edilmek üzere arz edeceğim bittabiî bu mese
le 15 - 16 aydan beri bizim pek derin ruhî istirahatı
mızı badi olduğu için bunun Heyeti Celilenize getiril
mesi evvelâ bizim fanzai zimmetimiz ve haysiyetimiz-

dir. Ondan başka şimdi tafsil edemem. Tabiî çok 
uzun sürecektir ve bu (change) meselesidir. Zeki Bey, 
(Spekülâsyon salâhiyetini bu heyete kim vermiştir) 
diye, sordular. Spekülâsyon olmamıştır. Para bozdu-
rulmuştur ve paranın bozdurulmuş olmasından dolayı 
Devlet menfaati zayi olmamıştır. Yani vaki olan za
yiat bizim hüsnüniyetimizi suiistimal edenlere - ki ma
alesef 15 sene evvel memlekete mebusluk eden müsta
fi bir asker dahi dâhildir - bizim kanaati vicdaniye-
mize tebean, yoksa böyle el ile tutar bir şey değil, 
hükmü katî ile hüküm edemeyiz. Kanaati vicdaniye-
mizin hükmü katisine tebean o dahi dolandırıcılıkta 
dahil idi ve gelirken kendisi bu dolandırıcığından do
layı, bütün oradaki konsoloslara, bu hal ve hareketi 
teşhir ve ilân edilmiştir. (Kimdir sesleri.) 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray)— Söyle lütfen 
bu kimdir? Nuri Bey. 

NURİ BEY (Devamla) — Binbaşı Ali Vasfi Bey, 
kanaati vicdaniyei galibemize göre... 

MUHTAR B. (Trabzon) — Zannederim, bu İpek 
Mebusu idi evvelce... 

NURİ BEY (Devamla) — Dikkat buyurunuz, ka
naati vicdaniyei galibe, o dolandıran adam bize onun 
tavsiyesiyle tavassut etmiştir. Bunları İnşaallah sırası 
gelince Heyeti Celilenize ariz ve amile arz ederiz. Yal
nız komisyon işini ve tetkikatını bitirsin, para kaybol
mamıştır. Yalnız bu suretle hüsnüniyetimize ve ahva
lin bizi kabule mecbur kıldığı risk meselesi, bundan 
dolayı ve dolandırıcılıktan dolayı para kaybolmuştur 
ve dolandırıcı aleyhine ikamei dava edilmiştir. Dava 
azamî olarak lehimize halledilmiş ve herif dolandırıcı
lıkla mahkûm edilmiştir ve zabıtlarda o surette tashihi 
için söylüyorum ki, para (change) den dolayı kaybe-
dilmemiştir. Zamanı geldiği zaman İnşaallah ariz ve 
amik halledilir, bertaraf edilir. 

REİS — Efendim, bu mevzubahis olan meselenin, 
binnetice Heyeti Celilenizi de alâkadar ettiği cihetle 
Heyeti Celilenize geleceği Müdafaai Milliye Vekili 
Paşa Hazretlerinin ifadelerinden anlaşılmıştır. Esasen 
doğrudan doğruya mevzuu müzakere olan 291 nci 
fasıl ile de alâkası yoktur. Binaenaleyh bu fasıl.hak
kında başka söz istiyen yoktur. Muvafık görürseniz 
faslı reye koyayım. (Muvafık sesleri) başka söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) O halde 291 nci faslın 
yekûnunu reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul olundu. 

Fasıl : 292 Harita Dairesi masarifi 20 000 lira 
REİS — Söz istiyen var mı? Efendim. (Hayır ses

leri) 292 nci faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
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ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 293 Ateşemiliterler ve refa
kat zabitanı tahsisatı fevkalâdeleri 30 000 lira 

HALİD BEY (Kastamonu) — Müsaade buyurur
sanız bir sual soracağım. Rusya'daki esirlerimizin cel
bi masarifi olarak 1339 da tahsisat konmuştu. 1340 
da bir şey yok. Halbuki İstanbul matbuatı... 

REÎS — Bu fasılda öyle bir şey yoktur. 
HALİD BEY (Kastamonu) — Yani bu tahsisat 

başka Vekâletin bütçesinde midir? 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Muaveneti 

İçtimaiye bütçesindedir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim bizim bütçemizde idi. Fakat üse-
ranın cemini geçen sene Muaveneti İçtimaiye üzerine 
almıştı. Bu sene bilmiyorum, Muaveneti İçtimaiye 
bütçesine bunun için para kondu mu? Zannediyorum 
ki oraya da konmamıştır. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Fakat yazıktır. Bir
çok esir zabit ve efradımız vardır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Paraya ihtiyaç vardır. Maliye Vekâletin
den istirham ederim, tahsisatını koysun ve getirsin. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim bendeniz 
de herhalde orduya mensup zabitan olduğu için, za-
tıâlinizden bu meseleyi takip buyurmanızı rica ede
rim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Zaten Mübadele 
Vekâletine geçmiştir. Zaten onun tahsisatı toptandır, 
altı milyon liradır. O altı milyon liradan bu hizmet 
görülebilir. 

HAYDAR RÜŞTÜ BEY (Denizli) — Mübadele 
Vekâleti esaret vekâleti değilki... 

REİS — Efendim 293 ncü faslın yekûnunu reye 
koyuyorum. 293 ncü faslın yekûnunu kabul edenler 
lütfen el kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
olundu efendim. 

Fasıl : 294 Muayyenat 6 904 806 lira 
REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri 294 ncü 

faslın yekûnunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

Fasıl: 295 Ecza ve malzemei tıb
biye ve baytariye 110 664 lira 

REİS — 295 ci faslın yekûnu hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri.) 295 nci faslın yekûnunu 
reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kal

dırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl : 296 Melbusat, teçhizat ve mutabiye vesaire 
1 588 344 lira 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). 296 
ncı faslın yekûnunu reyi âlilerine koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul edilmiştir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir takririmiz vardır. 
REİS — Efendim takririniz 299 ncu fasla aittir. 
Fasıl : 297 Teçhizat, levazımı harbiye, otomobil, 

tayyare ile dekovil malzemesi ve araba tamirhanesi 
masarifi ve hayvan ve araba esmanı 365 000 lira 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri.) Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabu! olundu efendim. 

Fasıl : 298 Esliha ve mühimmat imal ve tamiri-
yesi 2 275 207 lira 

REİS — Söz steyen var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul, etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

Fasıl : 299 Tamirat ve inşaat 380 000 lira 

Dr. HİLMİ BEY (Eskişehir) — Beyefendi bir tak
rir var, şimdi bendeniz takdim ettim. 

REİS — Efendim, 299 ncu fasıl hakkında bir tak
rir vardır, okutuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Dünya tarihinin kaydetmediği bir harp ve cidal 

sahnesi olan (Çanakkale) Türk azim ve kudretinin ya
rattığı bir abidei şehamettir. Et ve kemiğin demir ve 
çeliğe galebe ettiği irae ve ispat edilen ve yeryüzünde 
yaşayan kırmızı, beyaz, siyah bir alay mahlukatı be
şerin ve devleri dembestei hayret bırakacak harp ge
milerinin hücum ve savletine karşı imanlı göğsünü si
per eden Türk'ün en yüksek tarihî zaferinin mevkii 
olan (Çanakkale) de müsterih uyuyan yüzbinlerce 
Türk şehitleri yalnız Türk tarihine şeref ve şanlı bir 
sayfa açmakla kalmamış, aynı zamanda Şimal mil
letlerinin inkılâbatı muazzamasına zemin ve esas ih
zar eylemiştir. Bu kadar yüksek ve muazzam zafer ve 
inkılâbatın esbabını ihzar eden ve Türk azmi ve ima
nını cihanı beşere ilân ve ispat eyleyen bu şühedanın. 
mensî ve cihan şümul bir harp ve cidale sahne olan 
bu mevkii mühimmin metruk ve yalnız tarih sayfala
rına mevdu kalmasını Meclisi Âli şüphesiz tecviz et
mez. 

- 4 4 - / 
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tngiliz ve Fransızlar bu cidale bizimle düşman ola
rak çarpışan ve ölen çocuklarının tenşiti ruhları için 
bizim topraklarımız üzerinde milyonlar sarfıyle muhte
şem mezarlıklar vücude getirmişlerdir. Çanakkale'nin 
muhterem ve galip ölülerine Türk Milletinin imkân 
dairesinde bir dairei istirahatı ebediye inzarı ve on-
larTteyit edecek bir abide rekzi suretiyle lâzimei şük
ranın ifası bir vecibei haysiyeti millettir. 

Binaenaleyh bu hususa sarfedilmek üzere Müda-
faai Milliye Vekâleti bütçesinin 299 ncu tamirat ve 
inşaat faslına 50 000 liranın zam ve ilâvesini arz ve 
teklif eyleriz. 

Çanakkale 
Şükrü 

Çanakkale 
Mehmet 

Karahisarı Sahip 
Ruşen Eşref 

Erzincan 
Sabit 
Sivas 

Halis Turgut 
Bozok 
Salih 
Denizli 
Yusuf 
Urfa 

Ali Fuat 
Van 

Hakkı 
Erzurum 
Rüştü 

îçel 
Tevfik 
Bursa 
Refet 

Siverek 
Kadri 
Ergani 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Menteşe 
Esat 

Bayezıt 
Şefik 

Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Van 
Münip 

Çanakkale 
Samih Rifat 

Mersin 
Niyazi 

Siirt 
Mahmud 

Ordu 
Faik 

Adana 
Zamir 
Rize 
AU 
izmit 

Mustafa 
tzmit 
Saffet 
Elâziz 

Hüseyin 
Saruhan 

Mehmed Sabri 
tzmir 

Hamdi 
Maraş 
Mithat 
Denizli 

Haydar Rüştü 
Sivas 
Bursa 

Mustafa Fehmi 
Sivas 

Ömer Şevki 
Trabzon 
Rahmi 
İzmir 
Rahmi 

Kângın 
Rifat 
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Zonguldak 
Halil 

Karesi 
Mehmed Cavit 

Kastamonu 
Hasan Fehmi 

Karesi 
Osman Niyazi 

Mardin 
Abdülgani 

Maraş 
Abdülgani 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Mardin 
Abdürrezak 

Karesi 
Hulusi 

Mardin 
Derviş 

Saruhan 
Abidin 
Muş 

Osman Kadri 
Van 

ibrahim 
Kozan 

Ali Sadi 
Kângın 
Talât 

Mardin 
Necip 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
299 ncu fasıl tamirat ve inşaattır ve 380 bin liradır. 
Müsaade buyurursanız bunu 1 nci madde yapalım ve 
bu teklifi 2 nci madde olarak kabul ve miktarı şüheda 
kabristanları masrafı diye buraya ilâve edelim. Faslın 
yekunu 430 bin olur. 

REFİK BEY (Konya) — Maliye Vekili bu zamlar 
karşısında ne diyor? Bir de Maliye Vekilinin fikrini 
anlasak. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim, bendeniz de 
faslı mahsustan oraya naklini teklif ediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Çanakkale, inönü ve Sakarya şüheda mezarlıkları 

için faslı mahsustan 299 ncu fasla 100 bin lira naklini 
teklif ederim. 

Eskişehir 
Mehmed Arif 

REİS — Efendim bu ayrı bir meseledir. Zatıâli-
niz faslı mahsustan 100 bin lira tenzilini teklif ediyor
sunuz. Tenzil edersiniz, fakat o tenzil olunan miktarın 
299 ncu fasla ilâvesini teklif edemezsiniz. Çünkü elli 
imza lâzımdır. 50 bin liraya zaten Hükümet muvafakat 
ediyor. Kezalik Malatya Mebusu Mahmut Nedim ve 
Arif Beyin diğer bir takriri var 299 ncu fasıldan 20 
bin liranın, Erkânı Harbiyeyi Umumiyece neşroluna
cak kitaplara mahsus fasla ilâvesi hakkındadır. Bu 
teklif şu demektir ki, 299 ncu fasıldan 20 bin lira ten
zil edelim, ondan sonra bu tenzil edilecek miktarı 304 
ncü fasla ilâve edelim. 

HASAN FEHMÎ BEY (Gümüşhane) — 304 ncü 
fasılda 51 bin lira vardır ki, Arif Beyefendinin arzu 
ettikleri şekildedir. 
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REİS — Efendim Malatya Mebusu Mahmut Ne
dim Beyle Arif Beyin teklifi şudur : 

Riyaseti Celileye 
299 ncu fasıldan 20 bin liranın Erkânı Harbiyei 

Umumiyece neşredilecek olan kütüp veşaireye karşı
lık olmak üzere 304 ncü faslın 1 nci maddesinin nak
lini arz ve teklif eyleriz. 

Malatya Eskişehir 
Mahmut Nedim Mehmet Arif 

REİS — Bu teklifi nazarı itibare alanlar... 
M Ü D A F A A ! M I L L I Y E V E K İ L ! K Â Z I M PA

ŞA (Karesi) — Kabul ediyoruz. 
REİS — Hayır efendim, kabul etmiyorsunuz, di

ğer fasla ilâvesini teklif ediyorlar. Bu teklifi nazarı 
itibare alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmedi. Şimdi elli imzalı olan ve bu 
fasla 50 bin lira ilâvesine dair olan bir takrir vardır. 
Çanakkale'deki şüheda kabristanına... 

ALÎ ŞUURÎ BEY (Karesi) — Gelibolu'da densin. 
REİS —• Nerede şehit mezarlığı varsa... 
YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Şüheda kab

ristanları, mezarlığı namıyle bu para ayrılsın. 
MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 

(Karesi) — Malumuâlinizdir ki, Lozan Konferansında 
şüheda mezarlıkları mevzuu bahis oldu ve ecnebiler 
bizim memleketimizde nerelerde ölüleri varsa orada 
mezarlık yapmak teklifinde bulundular. Biz de ona 
mukabil, sizin memleketinizin dahilinde kalan kendi 
şehitlerimizin mezarlıklarını yapacağız dedik ve tek
lif ettik ve muahede ile bunu kabul ettirdik. Bu tahsi
sat yalnız bir yere hasredilmemeli, olabilir ki memle
ketimizden uzak yerde şehit olmuş Türk evlâtları var
dır. Onlar için ufak birer abide yapmak faydalı olur, 
tahsis etmeyelim. (Muvafık sesleri.) 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Malumuâlileridir 
ki Halep'te, Musul'da vesair yerlerde birçok şehitle
rimiz vardır. Binaenaleyh muahede mucibince bura
larda da şehitler mezarı yapılmasını Hükümetten rica 
ederim, nazarı itibare alınsın. 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Şüphesizdir, efendim. 

REİS —Efendim teklif, Çanakkale'de abide rek-
zi suretiyle vazifei şükran ifa edilmesi yolundadır, 
Paşa Hazretleri tamamıyle bu fikre iltihak etmiyorlar. 
Mezarlıkları tamir ve hüsnü halde bulundurmak için 
50 bin lirayı kabul ediyorsunuz öyle mi? 

MÜDAFAA! MİLLIYE VEKİL! KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim, abide değil, mezarlıklar için. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Bendeniz 
ehram istiyorum, abide küçüktür. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Abideden 
evvel mezarlık var, mezarlıktan evvel de şühedam ı 
aileleri var, dirileri daha evvel düşünelim. 

ŞÜKRÜ BEY (Çanakkale) — Bir abide 5 bin lira 
ile olur. 

REİS — 5 bin lira ile olursa niçin elli bin lira is
tiyorsunuz? 

(Şükrü Bey ve rüfekasının takriri tekrar okundu.) 
Yani maksadınız yalnız abide inşası değil, mezar

lıkların tamiri meselesi midir? Öyle kabul ediyor mu
sunuz, müsaade buyurur musunuz? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Beyefendiler 
eski Yunan kahramanlarının bir takım mefahiri mev-
hume tahayyül ettikleri Çanakkale'de Türkler hakikî 
bir abidei celâdet vücude getirdiler. Yani hakikî bir 
menkibe vücude getirdiler. Bunun en büyük abidesi 
tarihin zeval bulmayan sayfasıdır. Eğer efendiler Türk 
celâdetini teyit etmek için abideler inşa etmek lâzım 
gelse rubu meskûnun her tarafına abideler kurmak 
lâzım gelir. (Bravo sesleri.) Binaenaleyh bugün Millî 
Mücadelede şehit düşen kahramanların aileleri ha
ber alıyoruz ki en feci ve en sefil şerait içindedirler. 
Bunlara vereceğimiz bu parayı acaba şüheda ailesine 
tahsis etsek daha muvafık hareket etmiş olmaz mı
yız? (Doğru sesleri.) Bendenizin de teklifim budur. 
Kabul buyurulmasını rica ediyorum efendiler. 

REİS — Efendim evvel emirde Çanakkale Me
busu Şükrü Beyle 53 refikinin tekliflerini reyi âlile
rinize koyuyorum. Bu teklifi nazarı itibare alanlar 
lütfen el kaldırsın... 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kabul. Kabul, tari
hî bit meseledir, kabul... 

REİS — Aksini reyinize koyuyorum teklifi naza
rı itibare almayanlar el kaldırsın... Nazarı itibare alın
mıştır. 

Efendim binaenaleyh şimdi 299 ncu faslın 2 nci 
maddesi olmak ve Şüheda kabristanları masarifi na
mıyle... 

ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim, bende
niz (Şehitlikler masarifi) namıyle madde açılmasını 
teklif ediyorum. Çünkü her yerde sarfedilebilir. (Doğ
ru çok doğru sesleri.) 

REİS — O halde efendim, şehitlikler masarifi na
mıyle bir madde daha açılmıştır. Elli bin lira ilâvesi
nin teklif ve kabulüne binaen yekûn 430 bin lira olu
yor. Binaenaleyh faslın yekûnunu reyi âlinize koyu
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re-
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ye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 300 Nakliyat 450 000 lira 
REİS — Efendim, söz isteyen var mı? (Hayır ses

leri.) O halde faslı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 301 Harcırah 395 000 lira 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri.) O halde faslı reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl : 302 Müteferrika 192 116 lira 
REİS — Efendim, söz isteyen var mı? (Hayır 

sesleri.) O halde faslı reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl : 303 Kırtasiye, mefruşat icarat, masarifi te-
sisiye, diploma ve tevzii mükâfat masarifi, masarifi 
muhakeme 330 858 lira 

REİS — Söz isteyen var mı? 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim bir 
sual. soracağım : 1336, 1337, 1338, 1339 senelerinde 
Mücahedei Milliye esnasında - işgali Mebani Kanunu 
mucibince - şurada burada hanlar ve bazı mebani 
ciheti askeriyeye tahsis edilmişti. Bunlar için mazba
tada veriliyordu. Seferberliğin hitamını müteakip kıs
men bunların bedelleri verildi ve o işgal edilen han
larla mebaniden bir kısmı tahliye edildi, bir kısmı da 
el'an işgal altındadır. Bu mazbata bedelleri bazı zevat 
tarafından bittakip alınmıştır. Bazı aksamı da, hatı-
rınızdadır ki «Veya kanuni» diye bir tefsir yapmış
tık. Bu kanunda (veya) kelimesi varmış bunun üze
rine Müdafaai Milliye Muhasebe Dairesi tereddüt et
ti. Heyeti Vekileye gitti, tefsire geldi, tefsir edildi, 
gitti. îşte bu (veya) kanunu çıktıktan sonra bu müş
külât tamamen halledilmiş (veya) nın tefsiri ile de 
vaktiyle 2 bin lira, üç bin lira takdir edilen şeylerin 
bu kıymetleri bin liraya da indi. Nısıf, sülüs derece
de bedellere de düştü. Cemaat bu bedellere de razı 
olanca bütün Anadolu mıntıkai harp telâkki edilerek 
bu paraların verilmediğini istihbar ettim. Böyle bir 
şeyin vukuuna pek ihtimal vermezsem de bütçede bu
na dair mevzu bir para yok. Acaba icaratta dahil 
midir? Diye mütehassıslara sordum, tcarat 1340 sene
sine ait bir paradır, dediler. Şu halde bu gibi mebanii 
meşgule için bir para göremiyorum. Halbuki bir hanı 

beş bin liraya isticar eden bir adam 600 lira temettü 
vergisi verdi. Halbuki hanı meşgul, yani ciheti aske
riye işgal etti. Onun için nakden bir para almadı yal
nız bir mazbata aldı. Mazbatalar da hiçbir işe yarama
dı. Şimdi şu, bu alacaklarını mahsup ettiler, bunlarda 
ise ne mahsup var nede nakten para vermek, almak 
var. Hanın bedelini mucire verdi. Ayrıca temettüünü 
de verdi. Şimdi Müdafaai Milliye bunun için bir para 
kabul etmiyor. Zannetmem ki, Niğde dairei harp ol
sun, Kırşehir dairei harp olsun, Kayseri dairei harp 
olsun. Bunu herhalde tashih etmek lâzımdır, cidden 
bunda büyük bir hatayı fahiş vardır. 6 bin lira bede
li icar versin, 6 bin lirada temettü versin. Maliye Ve
kili Bey de hiç fırsat verdiği yok, hemen paraları alı
yor. Sonra aldığı kâğıdın bedelini bir yere mahsup 
edemiyor. Çünkü bütçede yeri yoktur. O halde (veya) 
yi tefsir için neden tekrar tefsire gitsin?.. Halbuki bir 
kısım da parasını almıştır, bile. Şu halde faallik, gay-
rıfaallik mevzu bahistir. Bu ciheti izah etsinler. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim demin de arz 
ettim. Gerek Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazret
leri gerek Maliye Vekili Beyefendi maruzatımı cevap
sız bıraktılar. Bunlar hesap meselesidir. 1336, 1337, 
1338, 1339 senelerinde bu muhassesatın bakiyesi ne 
kadar kalmıştır. Bunlar bilinmek lâzım, dairei aske
riyede hesap yoktur. Bunlar tasfiye edilmelidir. Mem
leketimizin en muktedir muhasipleri memurları bu 
iş başına getirilmelidir. Bu kadar müzepzeptir muame
le. Yapılacak muamele Muhasebei Umumiye Kanu
nunda musarrahtır. 1336, 1337, 1338, 1339 senesinin 
bakiyei muhasesatı tetkik olunur, bakiye varsa bu ba
kiyeye düyun havalesi verilir ve o düyun tediye olu
nur. Şayet bakiye yoksa - ki olup olmadığı meçhuldür, 
çünkü hesap yok - tahsisatı mütemmime, tahsisatı 
munzama alınır, sene bütçesinden verilir. Fakat he
sap yok, bunlar hesap işidir. 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ REİSÎ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim ben
deniz yalnız Musa Kâzım Efendinin mevzubahis et
tikleri meseleye ait bazı mütalâatta bulunacağım. 

Seferberlikte ve hali harpte mebaninin muvakka
ten işgali hakkındaki kanuna tevfikan memleketin 
her tarafında bir çok ebniye işgal edilmiştir. O ka
nunun bir maddesi diyor ki; «Darülharekât olan ma
hallerde mebaniye ne icar verilir, ne de bedeli taz
min ve ne de hali harpten mütevellit haşarat ve tah
ribat nazarı dikkate alınır.» 

NECMETTİN MOLLA BEY (Kastamonu) — Da
rülharekât neresi? 
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HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Arz ede
ceğim müsaade buyurunuz. Son maddelerden birisi 
budur; yine o kanunun ahkâmı umumiyesi, bu kanu
na tevfikan işgal edilen mebaninin bedeli icarı ile taz
minatı, sulhu takibeden senenin bütçesine tahsisat 
olarak konur. 

Sonra diğer bir maddesi; «Eğer mümkün ise, sa
hibinin ihtiyacına ait bir bina ise Müdafaai Milliye 
Vekâleti senesi bütçesinden dahi tediye edilir.» diyor. 

İstiklâl Muharebesinde bir çok binalara vaziyet 
edildi. İstiklâl Muharebatı esnasında nereler darül-
harekâttır, diye böyle bir şey düşünülmedi. Cephe 
darülharptir, cephenin gayri yerler darülharekât de
ğildir, fikir ve zehabında bulunuldu. Müdafaai Mil
liye bütçesinden bazı mahallere icar bedelleri verildi. 
Ahiren Erkânı Harbiyei Umumiyenin bir mütalâası 
vardır. Bu mütalâa, vekâletlerin hepsine tamim ve 
tebliğ edilmiştir. Diyor ki, şu tarihten şu tarihe kadar 
bütün Türkiye darülharekâttır. Bütün Türkiye darül
harekât denince o kanunun o maddesi mucibince be
deli icar ve tazminat vermek imkânsız oluyor. Ben-
denizce asıl halledilecek nokta; Erkânı Harbiyei Umu
miyenin o kararını Müdafaai Milliye Encümeni veya
hut Müdafaai Milliye Vekâleti veyahut Erkânı Har
biyei Umumiye kendisi ıslâh etmelidir, tadil etme
lidir. 

REFİK BEY (Konya) — Tadil etmeli. 
HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Binaen

aleyh darülharekât olan mahalleri mıntıkalara ayır
malı, olmayan mahalleri de, tâyin, tespit etmelidir 
ki o kanun tatbik edilebilsin ve o kanunun icabatına 
göre tahsisatı Müdafaai Milliye Bütçesine konsun. 
Mesele, idarî bir meseledir. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Nasıl idari mesele
dir? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Çünkü efen
dim o kanunu tatbik ederken nereleri darülharekât, 
bunu kim takdir edecek? Kanun diyor ki, darülhare-
kâtta böyle bir şey verilmez. Darülharekât mahalleri
ni tâyin etmek bittabi Erkânı Harbiyei Umumiyeye 
aittir. Fakat Erkânı Harbiyei Umumiyeye gayet vâ
si ve şümullü bir surette meseleyi halletmek isteyince 
imkânı tatbiki kalmıyor. Binaenaleyh Müdafaai Mil
liye Vekili Paşa Hazretleri alakadar olsun, Erkânı 
Harbiyei Umumiyeye bu tebligatını, bu mukarreratı-
nı tadil ve o kanunu tatbik edebilecek bir şekil ve su
rette tespit buyursunlar. Mesele hallolur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Hasan Beyefendi, Mu
sa Kâzım Efendi mazbata verildiğinden bahis buyur-
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I dular. Verilmemek lâzım geliyorsa niçin mazbata ve
rilsin. 

I HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Arz ediyo
rum ki, Erkânı Harbiyei Umumiyenin bu tebligatı 
son senelere aittir. Çünkü meselâ Konya, Kayseri da-
rülharp midir, değil midir? Diye böyle bir şey hatır
dan bile geçmiyordu. Fakat, meselâ cephelerde Eskişe
hir veyahut Afyon cephesindeki zayiata mazbata ve-

I rip vermeme meselesi mevzubahis olunca Erkânı Har-
[ biyei Umumiye böyle umumî bir mütalâa yürüttü ve 

bu suretle her taraf darülharekât addedildi. Türkiye 
şu tarihten bu tarihe kadar darülharekâttır, dendi. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
seferberlik hitam bulmuş, mazbata bedelleri kısmen 
tediye edilmiş olduğu halde Erkânı Harbiyei Umu
miye Riyasetinin böyle tefsir mahiyetinde bir tezkere 

| ile her tarafı darülharekât addederek halkın yedlerine 
verilen mazbataları iptale hakkı var mıdır? Sualim 

i zatı âlinize teveccüh etmez. Beyanı mütalâa ettiniz. 
| HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bendeniz 
j vaziyeti izah maksadiyle arz ettim. Bendenizce, o ka-
j nunun maddei mahsusası mucibince, nerelerin darül-
| harekât ve darülharp olduğunu tayin ve takdir hak-
j ki Erkânı Harbiyei Umumiyeye aittir. Tayin ve tak-
; dirde isabetsizlik vardır, demem ama bir kere daha 
| mütalâaya değer bir meseledir. Onun için diyorum 
' ki, bir daha mütalâa edilmelidir. 

j MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bedellerini 
alanlar hakkında ne yapıldı? Mazbata bedelleri kıs
men alınmış, bir çoğu almıştır. Bu yalnız fukara 
züafaya mı aittir? Harp bitmiş, paraları tediye etmek 

l lâzım gelirken vermeyerek halkı ızrar etmek doğru 
mudur? O tebligat tarihine kadar paraları alanlar al
mıştır. 

MÜDAFAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim bir muharebe zamanında bazı 
yerlere müracaat edenlere tediye yapılmıştır. O vakit 
bu (veya) meselesi vardır. (Veya) meselesi Hükümetin 
lehine olduğu için kim kabul ederse parasını verin, 
dedik. Fakat onların lehine bir şey çıkarsa fazla pa
ra vermemek için emir verdik. Bunlardan razı olan
lar bazı yerlerde aldılar. Kanunun tefsiri çıktığı za
man tediye edin, dedik. Tediye edebilmek için Mu
hasebe Kanununda, darülharekât olan mahallere ve
rilmez, diya bir kayıt var, darülharekât neresidir, 
diye muhasebe memurları bize sordular. Alâkadar 
olan vekâlet bu gibi askerî tabirlerin manasını fennî 
bir surette verebilir. Yani mana verir, tefsir değildir. 
Yani askerin sevkülceyşî kitaplarında darülharekât 
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neye derler? Orada yazıldı. Darülharekât kıtaatı as
keriyenin vakti harpte icrayı harekât ettikleri mıntı
kalardır. Darülharp o da ayrıdır. Böylece sevkulceyş 
kitaplarında tarifleri vardır. Erkânı Harbiye bu tarife 
göre zaman zaman Anadolunun her yeri darülhare
kât olmuş, eşkiya zuhur etmiş bazı yerlerde muhare
be olmuş, mıntıka değişmiş, Erkânı Harbiyei Umumi
ye vakit vakit her yerin darülharekât olduğunu düşü
nerek bütün Anadoluyu harp zamanında darülhare
kât kabul etmiştir ve heyeti vekileye getirilmiştir. 
Halbuki Erkânı Harbiye böyle söylediği halde bizden 
para istiyorlar. Erkânı Harbiye sevkulceyş esasına 
göre tarif etmiştir ve böylece kalacaktır.. Bundan do
layı faraza Ankara'da bulunan herhangi bir adamın 
işgal edilen evinin bedelini vermek için emir ita etsek 
de Divanı Muhasebatın elinde bu kanun varken ve 
bütün Anadolu darülharekât olduğuna dair Erkânı 
Harbiyei Umumiyenin tebliği varken bunu vermez. 
Bunu bendeniz Erkânı Harbiye ile muhabere edeyim. 
Vakit, vakit darülharekât olan yerler vardır. Onun 
haricinde meselâ, bu müddet zarfında burası darül
harekât olmuş, bundan sonra işgal parası tabiî veril
mez. Fakat bazı yerler vardır ki, bir iki ay darülha
rekât olduktan sonra artık sükûnet gelmiştir. Orası 
artık darülharekâtlıktan çıkmıştır. Bu tarzda durum 
daha adilane, daha makulâne bir şeyini bulmak - gerçi 
teferruatlıdır - için tetkiki lâzımdır. Erkânı Harbiyei 
Umumiye ile muhabere edelim. Bunu ancak bu su
retle halledebiliriz. 

TEVFİK FİKRET BEY (Konya) Parasını ne va
kit alacaktır? 

MÜDAFAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Ne kadar para çıkacağı tebeyyün eder, 
tahsisat konulur ve verilir. Bu hükümetten, seneler
den beri birçok insanın alacağı vardır tasfiye yapılı
yor. On seneden beri alacağı olanlar vardır. İstan
bul'da bu gün eytamın bile parası verilecektir, alamı
yorlar. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Yani bir kanun ya
pıldıktan sonra onun tabiri fennîsi de mensup olduğu 
daireye sorulur, fakat kanunu tefsir edemez. Kanunu 
Şûrayı Devlet tefsir eder. Şûrayı Devlet yoktur. Mec
lis tefsir edecektir. Nasıl olur da Erkânı Harbiye 
Umumiye Dairesi tefsir ediyor. 

MÜDAFAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Rica ederim, tefsir değildir. Darülhare
kât neresi diye Erkânı Harbiyeye sorduk. Erkânı Har
biye; darülharekât, sevkulceyşî kitaplarına göre, şura-
sıdır demiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu tefsiri Meclisin 
yapması lâzım gelirdi. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Tefsir yapıl
mıyor, darülharekât tabiri tespit olunuyor. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Paşa 
Hazretleri, buraları darülharekâttır, diye nasıl kanun 
yazılmıştır. Acaba kanunu niçin böyle yazmışlar? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY (Kângırı) — Efendim, İşgali Mebani Kanunu
dur. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
müsaade buyurursanız bendeniz arz edeyim. Bu ka
nun İstanbul Meclisinde yapıldı. Bazı arkadaşlar der-
hatır buyururlar, esbabı mucibesi harp ve ateş mıntı-
kasıdır. Bir de mahsur kalalardır. Esbabı mucibesi 
budur. Bunun üzerinde zabıtları karıştırırsanız bunun 
hakkında bir çok münakaşa ve müzakerelere tesadüf 
edersiniz. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim, 
Paşa Hazretleri beyanatında bu paraların verilmesi 
lâzım geldiğini ve mucibi tetkik olduğunu söylediler, 
teşekkür ederim. Hakikaten darülharekât denince, hiç 
asker olmadan biraz bununla iştigal etmekle, bu yer
lerden hangilerinin harp ve darp yeri olduğu pekâlâ 
bilinir. Bunun gerisinde ve bütün Anadoluda seferber
liğin devamı münasebetiyle Usulü Muhasebe Kanunu 
ve İşgali Mebani Kanununun bahşettiği salâhiyetle 
eşhasa ait binalardan istifade etmesi doğru değildir. 
Bunda esbabı mucibe şu olabilir. Bu kısım mebani 
pek çoktur bunların hepsine para verilmesi biraz müş
külâtı daî oluyor. Bunların hangisine para verelim 
diye şöyle bir soralım derken, Erkânı Harbiye vâsi 
bir mikyasta bir harekât planı çizdi ve bundan dolayı 
hiçbir bina sahibi para alamamış, herkes hakkından 
mahrum olmuştur. Memlekette ufak bir dalga geçmiş 
olabilir. Bundan her tarafı darülharekât ve darülharp 
addetmek doğru değildir. Vekili Muhterem Paşa 
Hazretleri vait buyuruyorlar. Bunu herhalde ıslah 
ederler. Çok mağdur olmuşlar vardır. Hiç olmazsa 
vergileri almayalım, temettü almayalım. 

REİS — Efendim başka söz isteyen yoktur? 303 
ncü faslın yekûnunu reyinize koyuyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 304 Kütüp ve resail, cerait ve evrak ve 
defatiri matbua masarifi ve mekatibi askeriye alâtı 
dersiye ve kitap masrafı 51 000 lira. 

REİS — Efendim; 304 ncü fasıl hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) 304 ncü faslın yekûnu-
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nu reyi âlinize koyuyorum, kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 305 Kıtaat ve müessesatta müstahdem us
ta ve amele yevmiyesi, tecrübe ve muayene masrafı 
150 720 lira. 

REİS — Bu fasıl hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Bu faslın yekûnunu reyi âlinize koyu
yorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 306 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 8 397 858 
lira. 

RElS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) Bu 
faslın yekûnunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum kabul etmeyenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 307 Faslı mahsus 1 800 000 lira. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır seslen). Bu 
faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl: 307 (A) Telgraf ücuratı 500 000. 
REÎS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Bu 

faslın yekûnunu kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Yekûnu umumî 27 149 386 lira. 
REİS — Yekûnu umumîyi reyinize koyuyorum 

efendim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim, yarın saat 1,5'ta mutat olan ruznameye 
devam etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat: 7,05 

• * • 
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Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 1340 Bütçe Kanununun ikinci defa reye vaz'ı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

(Kabul 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferid B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Mehmed B. 
İbrahim Talî B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 
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edenler) 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Emin B. 

İSTANBUL 
Abdürrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
İsmail Canbulat B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 
KARESİ 

Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B, 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 

Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Halid B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Bekir B. 
Eyüp Sabri Ef. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Mehmed Nuri B. 
Rağıp B. 
Şeyh Seyfi Ef. 

MALATYA 
Bedir B. 
Dr. Hilmi B. 
Hacı Bedir Ağa 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 
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MENTEŞE 
Esad Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

* MUŞ 
Ilyas Sami B. 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Faik B, 

Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
îsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşad B. 
Vâsıf B. 

SİÎRD 
Halil Hulki B. 

Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B, 

..4.. 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 
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Anadolu Demiryolları İdaresine Hazinei Maliyeden (400) bin lira ikrazı hakkındaki Kanunun ikinci defa reye 
vaz'ı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B; 

Nafiz B. 
ANKARA 

İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 

Şefik B. 
BİGA 

Mehmed B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakiı B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

(Kabul ( 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferid B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 

Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DÎYARBEKİR 
Mehmed B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
i Faik B, 

Hüseyin Rıfkı B. 
• 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Munıiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. | 
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'deriler) 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hafız İbrahim B. 
Hüseyin Hüsnü Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Abdürrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
İsmail Canbulat B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

• 

KARAHİSARI SAHİP 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuıi B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Hasan Fehmi Ef. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa Fevzi Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Mehmed Nuri B. 
Rağıp B. 
Şeyh Seyfi Ef. 
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MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSÎN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Hacı Ilyas Sami Ef. 
Osman Kadri B. 

NÎĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Rıza B. 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı Ef. 
Hamdi B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 

Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşad B. 
Vâsıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Ef, 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

(Müstenkif) 

DENİZLİ 
Yusuf B. 

GÜMÜŞANE 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

KARESİ 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

(Reddedenler) 

KASTAMONU 
Halid B. 

ORDU 
İsmail B. 

TRABZON 
Süleyman Sırrı Ef. 
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Öksüz Yurtları Müdüriyeti Umumiyesi hakkındaki Kanunun iki defa reye vaz'ı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 156 

Kabul edenler 156 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Nafiz B. 

ANKARA 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi Ef. 
Necati B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
Ferid B. 
İsmail %Kemal B. 
Şakir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfid B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Mehmed B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mumiddin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmid B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 
Rasim B. 

ERZURUM 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hacim Muhiddin B. 
Hakkı Tarık B. 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 

Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hafız İbrahim Ef. 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
İbrahim Ef. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Hafız Emin B. 

İSTANBUL 
Abdürrahman Şeref B. 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
İsmail Canbulat B. 
Süleyman Sırrı B. 

İZMİR 
Mustafa Necati B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil Ef. 
Ruşen Eşref B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer Ef. 

KASTAMONU 
Halid B. 
Hasan Fehmi B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Sabit B. 

KIRKİLİSE 
Dr. Fuad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 
Yahya Galip B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Mehmed Nuri B. 
Rağıp Seyfi Ef. 

MALATYA 
Hacı Bedir Ağa 
Dr. Hilmi B. 
Reşid Ağa 
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MARAŞ 

Abdülkadir B. 
MARDİN 

Abdülgani B. 
Abdürrezak B. 
Derviş B. 
Necip B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 
Yunus Nadi B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
llyas Sami Ef. 
Osman Kadri B. 

Rıza B. 
NİĞDE 

Ata B. 
Ebubekir Hazım B, 

ORDU 
Faik B. 
Halil Sıtkı B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Kemal B. 

1 Mehmed Sabri B^ 
Reşad B. 
Vâsıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 
Mahmud B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Ef. 

ZONGULDAİ 
Halil B. 
Yusuf Ziya B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE BÜTÇESİ 

Fasıl: 291 Müdafaai Milliye Vekâleti 1339 se
nesi Bütçesinin maaşatı umumiye faslı, maaşata 
zam icra edilmezden evvel (3 175 130) lira iken 
badelzaman (5 127 886) liraya baliğ olmuş idi. Or
duların hazara rücumundan 1340 senesi için Hükü
metçe (3 476 024) lira teklif edilmiş ve Encüme-
ninizce Dahiliye Vekâletine devrolunan hudut kı
taatı maaşı bu miktardan tenzil edilerek bu fasıl 
<3 411 324) lira olarak kabul edilmiş ve , ahiren 
mülga hilâfet maiyet bölükleri maaşat ile, Müda
faai Milliye Vekâleti idaresinde bulunan Bursa, Ku
leli, Konya, Tokat mekteplerinin Maarife devre
dilmesinden bu mekteplere ait bilumum maaşat da 
Müdafaai Milliye Bütçesi maaşat umumiyesinden 
tenzil edilerek bu fasıl (3 207 813) lira olarak tes
pit edilmiştir. 

Ecnebi mütehassısların ücreti maktualariyle yol 
masrafları Hükümetçe bu gibi masraflar için Ma
liye Bütçesine umumî surette tahsisat vazedildiğin
den Müdafaai Milliye Vekâletince bu husus için 
teklif edilen (13 600) lira tenzil edilmiştir. 

292 Harita Dairesi masarifi mütennevvia ve 
harcırahı 1339 senesi için Hükümetçe masarif mad
desine vazedilen (7 381) lira ile harcırah madde
sinde gösterilen (7 000) lira 1340 senesi masarifi 
mütenneviasından (3 381) lira tenzil edilerek (4 000) 
lira olarak ve harcırah maddesine de (9 000) lira 
zam ilâvesiyle (16 000) lira olarak teklif edilmiştir. 
Esbabı mucibe olarak İzmir ve havalisinin topoğ-
raf ve nirengi haritalarının tanzimi gösterilmiş ol
duğundan vesaiti mevcudeden azamî surette istifa
de edilerek bu mühimmenin bir an evvel ikmali 
temennisiyle bu fasıl Hükümetin teklifi veçhile ka
bul edilmiştir. 

293 Ataşemiliterler ve refakat zabitanı tah
sisatı fevkalâdeleri bu madde Hükümetçe 1339 se
nesinde (16 250) lira ve 1340 senesi için kezalik 
(14 600) lira gösterilmiş ise de efradın zammı mu-
hassesatları için gösterilen meblağ tayyedilerek yal
nız ataşemiliterler ve refakat zabitanı tahsisatı fev
kalâdeleri Hükümetle müttefikan (30 000) lira ola
rak tespit edilmiştir. Şu kadar ki, işbu muhassesat, 
memurini hariciye hakkında müttehaz usule tevfi
kan tesviye olunacaktır. 

294 Bu fasıl yekûnunu Encümenimiz (6 904 806) 
lira olarak tespit etmiştir. 

295 Dört maddeyi muhtevi olan işbu fasıl 1339 
senesinde (206 100) lira iken 1340 senesi için Hü
kümetçe (115 000) lira teklif edilmiş ve Encümen
ce de berveçhimâruz tenzilât dolayısıyle (110 664) 
lira olarak kabul edilmiştir. 

296 1339 senesinde melbusat, teçhizat, muyta-
biye faslının bütçede muharrer mevaddı umumiyesi-
nin havi olduğu meblağ (4 357 279) lira iken 1340 
senesi bütçesinde melbusat, teçhizat ve muytabiye 
maddeleri tevhit edilerek Hükümetçe (1 819 000) li
ra gösterilmiş ve Encümeninizce hudut kıtaatı, mül
ga hilâfeti maiyet büyükleri ve Maarife devredi
len askerî idadî ve rüştiye mektepleri için tenzili 
lâzım gelen mevad hesap edilerek işbu fasıl 
(1 588 344) lira olarak tespit edilmiştir. 

297 Tamirat masrafı ve araba, hayvan esmanı 
olarak 1340 senesinde Hükümetin gösterdiği (365 000) 
lira aynen kabul edilmiştir. 

298 Esliha ve mühimmat imal ve tamiriyesi 
olarak Hükümetçe mevzu (2 275 207) lira aynen 
kabul edilerek imalât bütçesine varidat kaydedil
miştir. 

299 Tamirat ve inşaat için Hükümetçe (285 000) 
lira teklif ve Encümence yapılan tetkikat netice
sinde (380 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

300 Nakliyat Hükümetin teklifi veçhile (450 000) 
lira olarak kabul edilmiştir. 

301 Harcırah Hükümetin teklifi veçhile (395 000) 
lira olarak kabul edilmiştir. 

302 Müteferrika faslından Hükümetin teklifi 
(193 209) lira iken ahiren ilga edilen mekteplerle 
bölüklerin müteferrikaları tenzil edilerek (192 116) 
lira olarak tespit edilmiştir. 

303 Bu faslın muhtevi olduğu muvaddan 1 ve 
5 kırtasiye, diploma ve tevzii mükâfat maddelerin
den tenzilât yapılmış 2, 3 ve 4 üncü maddeler'Hü
kümetin teklifi veçhile ve 6 ncı madde 1339 daki 
miktara göre kabul edilmiştir. 

304 Faslın 1 inci ve resail maddesi Hüküme
tin teklifi mucibince diğer jimnastik tesisatı vesaire 
maddesi tenzilen kabul edilmiştir. 

305 Maarife devrolunan mekâtibi askeriye için 
1 inci maddeden (4 680) lira tenzil edilmiş ve ,2 inci 
madde teklif veçhile aynen (20 000) lira olarak ka
bul edilmiştir. 
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306 Tahsisatı fevkalâde faslı kadroya ve kad
ronun tashihatına göre (8 397 858) lira olarak tes
pit edilmiştir. 

307 Faslı mahsus olarak gösterilen (1 800 000) 
lira Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmiştir. 

Netice : Ahiren icra edilen zamaim neticesinde 
1339 senesi Müdafaai Milliye Bütçesi (47 726 224) li

ra iken dairei aidesinin de muvafakatiyle (26 649 386) 
lira olarak kabul ve tespit edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Namına 

Mazbata Muharriri 
Kırşehir 

Yahya Galip 



MÜDAFAA! MİLLİYE VEKÂLETİ 1340 BÜTÇESİ 

Muva 
1339 senesi Büt- 1340 Maliye 
çesindeki tadi- senesi için meninc 

1339 senesi lata göre se- Hükümetçe senes 
Bütçesi nelik miktarı teklif olunan teklif o 

Nev'i muhassesat Lira Lira Lira L 

Maaşatı Umumiye 
Açıkta bulunan zabitan maaşı, 3 171130 5 127 886 3 476 024 3 2 
Ecnebi mütahhassısların ücreti maktualariy-
le yol masrafları — — 13 600 

Birinci kısmın yekûnu 3 171 130 5 127 886 3 489 624 3 2 

Harita Dairesi Masarifi 
Harita Dairesi masarifi mütennevviası 7 381 7 381 4 000 
Harita Dairesi harcırahı 7 000 7 000 16 000 

292 nci faslın yekûnu 14 381 14 381 20 000 

Ataşemiliterler ve refakat zabitam tahsisatı 
fevkalâdeleri 16 250 16 250 30 000 
Efradın munzam muhassesatı 14 600 14 600 — 

293 ncü faslın yekûnu 30 850 30 850 30 000 

Esir ecnebi zabitam maaşatı 6 800 6 800 — 
Rusya'daki esirlerimizin celbi masarifi 16 000 16 000 — 
Ahzı asker şüebatı kuyudunun tecdit ve 
teceidiyesi 16 745 16 745 20 000 



1339 senesi 
Bütçesi 

Nev'i muhassesat Lira 

Hayvan damga ve takrir masrafı 
Hayvan ve araba esmanı 

Faslın yekûnu 

ikinci kısmın yekûnu 

Muayyenat 
Tayinat 
Ot, saman, yem 
Mahrukat ve tenvirat 

6 000 
436 000 

458 745 

587 976 

14 923 384 
6 636 456 
1 077 576 

26 637 416 294 ncü faslın yekûnu 

Ecza ve malzemei tıbbiye ve edevatı 
sıhhiye 171 500 
Ecza, levazım ve edevatı baytariye 33 500 
Vebayı bakarî darülistihzarı için ıhübayaa 
olunacak vdana esmam 1 100 
Tatbikatı baytariye seririyat lâboratuvar-
ları ve baktoriyolojihaneler tecrübe hayva
natı masarifi — 
İkmali tahsil için Avrupa'ya gönderilecek 
beş baytar zabitinin masarifi — 

295 nci faslın yekûnu 206 100 

1339 senesi Büt- 1340 
çesindeki tadi- senesi için 

lata göre se- Hükümetçe 
nelik miktarı teklif olunan 

Lira Lira 

6 000 
436 000 

458 745 

587 976 

50 000 

70 000 

120 000 

Muva 
Maliye 
meninc 

senes 
teklif o 

Li 

14 923 384 
6 636 456 
1 077 576 

26 637 416 

5 210 000 
2 075 000 

446 000 

7 731 000 

4 5 
1 9 

4 

6 9 

171 500 
33 500 

80 000 
29 000 2 

1 100 

2 000 

4 000 

206 100 115 000 1 



M. Nev'i muhassesat 

Melbusat, teçhizat, muytabiye 
Top koşumu, top semeri, süvari eğeri ve 
nakliye arabalarına ait koşum 
Piyade, topçu için mubayaa olunacak mal-
zemei fenniye 
Vesaiti muhabere, telsiz - telgraf elyosta 
alât ve edevatı ve bunlara müteferri mal-
zeme esmanı 
Otomobil alât ve edevat ve aksamı fenni
ye» masarifi ve nakliyatta kullanılacak ben
zin, vakum, gres yağlan, karpit ve moto
siklet esmam 
Mubayaa ve tamir olunacak tayyare ve 
buna müteferri malzeme esmanı 
Zabitan ve gedikli efrat hayvan tazminatı 
Araba tamirhanesi masarifi 
Edevatı istihkâmiye, mevaddı tahribiye 
esmanı 
Cephaneliklerde dekovil hattı masarifi 

296 ncıfashn yekûnu 

1339 senesi Büt- 1340 
çesindeki tadi- senesi için 

1339 senesi lata göre se- Hükümetçe 
Bütçesi nelik miktarı teklif olunan 
Lira Lira Lira 

3 687 448 3 687 448 1 819 000 

Muvazenei 
Maliye Enc 
menince 13 

senesi için 
teklif oluna 

Lira 

1 588 34 

74 805 74 805 

44 077 44 077 

36 240 36 240 

325 000 325 000 

149 688 
5 000 
14 900 

13 121 
7 000 

4 357 279 

149 688 
5 000 
14 900 

13 121 
7 000 

4 357 279 

— 
— 
— 

— 

1 819 000 1 588 3 



297 

298 

M. Nev'i muhassesat 

Teçhizat, levazımı harbiye, otomobil, tay
yare ile dekovil malzemesi ve araba ta
mirhanesi masarifi ve hayvan ve araba 
esmanı 
Bsliha ve mühimmat imar ve tamiriyesi 

Üçüncü kısmın yekûnu 

1339 senesi 
Bütçesi, 
Lira 

1339 senesi Büt
çesindeki tadi

lâta göre se
nelik miktarı 

Lira 

1340 
senesi için 
Hükümetçe 

teklif olunan 
Lira 

Muvazenei 
Maliye Encü 
menince 134 

senesi için 
teklif olunan 

Lira 

27 200 795 27 200 795 

365 000 
2 275 207 

12 305 207 

365 00 
2 275 20 

14 551 84 

299 
300 
301 
302 
303 1 

2 
3 
4 
5 
6 

Tamirat ye inşaat 
Nakliyat 
Harcırah 
Müteferrika 
Kırtasiye 
Mefruşat 
İcarat 
Masarifi tesisiye 
Diploma ve tevzii mükâfat masarifi 
Masarifi Muhakeme 

176 108 
4 465 000 

600 000 
206 174 
130 000 
15 000 

105 000 
11 500 

250 
7 000 

176 108 
4 465 000 

600 000 
206 174 
130 000 
15 000 

105 000 
11 500 

250 
7 000 

385 000 
450 000 
395 000 
193 293 
99 484 
20 000 

200 000 
5 000 
1 000 

10 000 

580 00 
450 00 
395 00 
192 11 
98 60 
20 00 

200 00 
5 00 

25 
7 00 

303 ncü faslın yekûnu 268 750 268 750 335 484 330 85 



F. M. Nev'i muhassesat 

304 1 Kütüp ve resail ve cerait, evrak ve defatiri 
matbua masarifi. 

2 Mekâtibi askeriye alât ve edevatı, kütüp
hane müze, jimnastik tesisatı ile harita 
alât ve edevatı ve talebei askeriyeye verile
cek kitap masarifi 

304 ncü faslın yekûnu 

305 1 Kıtaat ve müessesatta müstahdem usta 
ve amele yevmiyesi 

2 Tecrübe ve muayene masrafı 

305 nci faslın yekûnu 

306 Tahsisatı fevkalâdei şehriye 
Açıkta bulunan zabitan tahsisatı fev
kalâdesi 

İ 339 senesi Büt- 1340 
çesindeki tadı- senesi için 

1339 senesi lata göre se- Hükümetçe 
Bütçesi nelik miktarı teklif olunan 
Lira Lira Lira 

16 500 16 500 44 000 

15 000 

Muvaz 
Maliye 
menince 

senesi 
teklif o 

Lir 

4 

16 500 

10 500 

10 500 

8 926 291 15 

16 500 

10 500 

10 500 

216 085 

59 000 

135 400 
20 000 

155 400 

8 887 200 

5 

13 
2 

15 

8 39 

306 ncı faslın yekûnu 8 926 291 15 216 085 8 887 200 8 39 



F. M. Nev'i muhassesat 

307 

Seferberlik zammı 
Mükâfatı nakdiye 

Faslı mahsus 

Faslın yekûnu 

Dördüncü kısmın yekûnu 

307 (A) Telgraf ücuratı 

Yekûnu umumî 

1339 senesi Büt- 1340 
çesindeki tadi- senesi için 

1339 senesi lata göre se- Hükümetçe 
Bütçesi nelik miktarı teklif olunan 
Lira Lira Lira 

1 200 000 1 200 000 
22 000 22 000 

1 222 000 1 222 000 

875 000 875 000 1 800 000 

16 766 323 23 056 117 12 660 376 

Muvaz 
Maliye 
menince 

senesi 
teklif ol 

Lir 

47 726 224 55 972 774 28 575 207 27 14 

1 

12 

27 

800 

152 

500 

14 


